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Akcyza i cło 

  Projekty 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych został 

sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawą z ……………2021 r. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….).  

W obszarze podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, od samochodów osobowych 

ustawa wprowadza m.in.: 

- opodatkowanie akcyzą nowych czynności - art. 100 ust. 1a ustawy,  

- wymóg złożenia przez jednego ze współwłaścicieli jednej deklaracji w imieniu wszystkich 

współwłaścicieli samochodu osobowego - art. 106 ust. 3f ustawy, 

- obowiązek wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu,  

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium 

państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA - art. 112 ust. 3a ustawy, co skutkuje 

koniecznością określenia nowego wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od 

samochodów osobowych, uwzględniającego ww. zmiany legislacyjne. 

Projektowane rozporządzenie określi wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 

akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US).  

W porównaniu do obowiązującego wzoru wprowadza się m.in. następujące zmiany: 

1. w nagłówku usuwa się nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM” oraz wprowadza się informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w 

brzmieniu Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl; 

2. pod nazwą deklaracji dodaje się pozycję ,,Numer formularza’’, która będzie miała 

zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności 

więcej niż czterech osób a deklaracja będzie składana w postaci papierowej. W tym przypadku podatnik 

wskaże liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli.  
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3. w części A. ,,WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI’’ dodaje się pozycję 

,,Określenie przedmiotu opodatkowania’’, gdzie należy wybrać pomiędzy: 

- nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 

ustawy; 

- zmianą konstrukcyjną zmieniającą rodzaj pojazdu na samochód osobowy, o której mowa w art. 100 

ust. 1a pkt 1 ustawy 

- nabyciem lub posiadaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 ustawy.  

4. w części B.1. ,,DANE IDENTYFIKACYJNE’’ w pozycji 9 ,,Status podatnika” doprecyzowano 

objaśnienia przy pkt 1 ,,współwłaściciel” w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy w art. 106 

ust. 3f, który wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji uproszczonej przez jednego ze 

współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli, obejmującej całkowity podatek do zapłaty od 

samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności; 

5. w części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta’’, które dotychczas miało charakter 

nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól 

,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Jest to kierunek zmian już wprowadzony w innych deklaracjach 

podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.); 

6. dodana została część B.3. ,,DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW BĘDĄCYCH 

WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI. Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa wprowadza obowiązek składania jednej 

deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu we współwłasności. W tej sytuacji deklarację złoży jeden 

ze współwłaścicieli, jednak dla potrzeb ewentualnej egzekucji administracyjnej konieczne jest 

wykazanie w deklaracji danych identyfikacyjnych pozostałych współwłaścicieli deklarowanych 

samochodów osobowych.  

Podatnik w pozycji nr 20 wskaże liczbę pozostałych współwłaścicieli. W przypadku deklaracji 

składanych w postaci papierowej, zazwyczaj wystarczający będzie jeden formularz deklaracji AKC-US. 

W przypadku liczby współwłaścicieli większej niż cztery, koniecznym będzie wypełnienie kolejnego 

formularza deklaracji, wskazując jego numer i liczbę wszystkich składanych formularzy w pozycji nr 4. 

W kolejnych formularzach nie powtarza się danych z części C i D wpisanych w pierwszym formularzu. 

Natomiast w przypadku deklaracji składanych w wersji elektronicznej współwłaściciele wykazani 

zostaną na jednym formularzu. 

7. w części D. „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH” w kolumnie „Dane pojazdu” w pozycji „Tytuł zwolnienia” dodaje się kolejny tytuł 

zwolnienia oraz objaśnienie nr 16 dla tytułu zwolnienia ,,pozostałe”, natomiast w pozycji ,,Stan 

techniczny” - celem uwzględnienia opinii specjalistów wydających opinie o stanie technicznym pojazdu 
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- zastąpiono zwrot ,,z opinią biegłego / bez opinii biegłego” wyrażeniem ,,z opinią rzeczoznawcy / bez 

opinii rzeczoznawcy”; 

8. w części E. wprowadzono oświadczenie podatnika, mające zastosowanie w przypadku 

deklaracji składanej dla samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności. 

 

Stan: 1.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika 

 

Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego 

pobranego i wpłaconego przez płatnika, wynika z konieczności dostosowania jego treści do zmian 

wprowadzonych do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ustawą z dnia ………….. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..).  

W projektowanym rozporządzeniu zmiany dotyczą załącznika do rozporządzenia (deklaracji 

AKC-P) i polegają na wprowadzeniu obowiązku składania deklaracji wyłącznie w postaci elektronicznej 

poprzez portal PUESC, co wskazano w nagłówku wzoru deklaracji, w następującym brzmieniu: 

„Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl”. 

W porównaniu do poprzedniej wersji deklaracji zmieniono nazwę deklaracji z deklaracja o 

wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika na deklaracja o wysokości podatku akcyzowego 

pobranego i wpłaconego przez płatnika. Zmiana ma charakter porządkujący.  

Ponadto w nagłówku wzoru deklaracji usunięto nieużywany obecnie zwrot „WYPEŁNIAĆ NA 

MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

NIEBIESKIM KOLOREM”.  W części B wzoru deklaracji zrezygnowano z pola ,,Poczta’’. Wobec 

elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. 

Jest to kierunek zmian już wprowadzony  w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku 

dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.). W części B.2. zrezygnowano z pola ,,Numer telefonu i adres e-mail 

płatnika (pole nieobowiązkowe)”, ponieważ dana ta występuje też w części E deklaracji. W części C 

została usunięta gwiazdka ze względu na ujednolicenie wszystkich wzorów deklaracji. Ponadto  w 

części D dokonano aktualizacji wyrażenia „ośmiocyfrowy symbol CN”, zastępując je wyrażeniem 

„ośmiocyfrowy kod CN”, zaś wyrażenie „Podstawa obliczenia podatku w zł” zastąpiono wyrażeniem 

„Podstawa opodatkowania w zł”. W części E dodano w tytule wyraz „płatnika” i usunięto wyrazy 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345301/katalog/12777072#12777072
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„składającego deklarację”. Usunięto część F jako zbędną ze względu na wyłącznie elektroniczną postać 

deklaracji. Dokonano aktualizacji publikatorów oraz przeniesiono na koniec deklaracji objaśnienie do 

pierwszego przypisu, które znajdowało się na końcu pierwszej strony.  

Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zmienionej ustawą z dnia ………………………) a przepisami 

zawartymi w rozporządzeniu w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i 

wpłaconego przez płatnika, wydanym na podstawie tej ustawy. 

 

Stan: 31.03.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych 

danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 7c ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 

obrotu paliwami opałowymi.  

W § 2 i 3 projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek wskazania stawki VAT, która pozwoli 

ograniczyć negatywne skutki, dla uczciwie działających podatników oraz dla budżetu państwa, które są 

efektem oszustwa podatkowego polegającego na dokonaniu w dokumentach potwierdzających 

transakcję sprzedaży oleju roślinnego, np. rzepakowego celowej zmiany danych dotyczących rodzaju 

sprzedawanego produktu – z oleju jadalnego, opodatkowanego stawką VAT 5%, na tzw. olej 

techniczny, opodatkowany stawką podstawową VAT w wysokości 23%. Przepisy ustawy nie uzależniają 

zastosowania obniżonej stawki VAT od sposobu wykorzystania oleju rzepakowego przez nabywcę, ale 

od posiadania przez towar, w momencie dostawy, cechy jadalności. W przypadku przewozu towaru z 

terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot 

odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju wskazać 

stawkę podatku od towarów i usług zastosowaną dla przewożonego towaru.  

W § 4 projektu rozporządzenia wśród towarów objętych systemem monitorowania przewozu 

i obrotu znajdują się towary będące odpadami przekazywanymi do dalszego przetworzenia albo 

utylizacji, np. przepracowane oleje zbierane z warsztatów samochodowych przez przedsiębiorstwa 

zajmujące się gospodarką odpadową i higieną komunalną. Posługując się nomenklaturą scaloną CN nie 

ma możliwości wyodrębnienia wśród towarów – towarów będących odpadem w rozumieniu ustawy z 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345301/katalog/12777072#12777072
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 979, z późn. zm.). W tej samej pozycji CN 

mogą znajdować się zarówno towary będące odpadami, jak i towary niebędące odpadami. Odpady, w 

zależności od źródła ich powstawania, są podzielone na 20 grup oznaczonych kodami wskazującymi na 

ich rodzaj i ewentualne niebezpieczeństwo. Podział ten reguluje rozporządzenie Ministra Klimatu dnia 

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.  

W § 5 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.), w wyniku którego z dniem 

1 grudnia 2019 r. została rozszerzona lista towarów, których przewóz jest objęty systemem 

monitorowania, o gaz LPG, klasyfikowany do pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny 

propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce, istnieje potrzeba by podmioty zaangażowane 

w przewóz towarów podawały dane pozwalające na identyfikację faktycznej ilości transportowanego 

gazu, co pozwoli na zapobieganie potencjalnym nadużyciom w tym zakresie.  

 

W projektowanym rozporządzeniu zostanie wprowadzony:  

W § 2 i 3 został wprowadzony obowiązek wskazania w zgłoszeniu dodatkowych danych, w 

przypadku przewozu towarów klasyfikowanych do pozycji CN od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem 

margaryny oraz margaryny płynnej, w postaci stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla tych 

towarów w obrocie. Pozwoli to na podniesienie skuteczności przebiegu procesu monitorowania 

przewozu mającego na celu zahamowanie wyłudzania zwrotu różnicy tego podatku.  

W § 4 wprowadzono obowiązek wprowadzenia sześciocyfrowego kodu tych towarów, zgodnie 

z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. Obowiązek ten będzie spoczywać odpowiednio na podmiocie 

wysyłającym, podmiocie odbierającym i przewoźniku. Pozwoli to na analizę przewozu towarów z 

uwzględnieniem przewozu towarów stanowiących odpady, a tym samym na skuteczniejsze 

monitorowanie przewożonych towarów.  

W § 5, w przypadku przewozu do stacji paliw, towarów klasyfikowanych wg Nomenklatury 

Scalonej do pozycji CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, w zgłoszeniach o 

których mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy towary te są przedmiotem 

dostawy towarów, importu towarów albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podmioty będą 

zobowiązane do wskazania trzech dodatkowych danych. Dwie pierwsze z nich dotyczą stanów 

liczników sumarycznych ze wszystkich dystrybutorów, z których wydawane są te towary – odczytane 

bezpośrednio przed załadunkiem towaru do zbiornika wraz ze wskazaniem numeru fabrycznego 

danego dystrybutora. Trzecia dana to objętość towaru, który został dostarczony do miejsca 
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dostarczenia. Obowiązki te będą spoczywać na podmiocie odbierającym. Natomiast w przypadku 

dostarczenia ww. towaru do innego miejsca niż stacja paliw, podmiot odbierający będzie zobowiązany 

do podania w zgłoszeniu tylko objętości towaru, który został dostarczony do miejsca dostarczenie, 

wyrażoną w litrach. Przedsiębiorcy prowadzący gospodarkę magazynową w formie elektronicznej 

zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

z późn. zm.) są zobligowani do sporządzania w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego, struktury 

JPK_MAG, zawierającej m.in. dane o ilości wydanego towaru (WZ).  

 

Stan: 26.03.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

 Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego 

lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub 

specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia 

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego 

 
Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę 

akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od 

samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu 

osobowego, wynika ze zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 722, z późn. zm.), która zostanie wprowadzona ustawą z dnia … o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nowe przypadki, w których dla celów 

związanych z rejestracją albo zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym w odniesieniu do 

samochodów osobowych, ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t wydawany będzie odpowiednio dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju od samochodu osobowego, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy 

na terytorium kraju od samochodu ciężarowego lub specjalnego albo zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.  

Wprowadzenie obowiązku uzyskania przez podmioty w nowych przypadkach ww. 

dokumentów w celu ich przedłożenia przy rejestracji samochodów albo zmiany danych w dowodzie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345110/katalog/12775684#12775684
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rejestracyjnym powoduje konieczność wydania nowego rozporządzenia, które określi wzór dokumentu 

potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub brak obowiązku 

zapłaty akcyzy od samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy 

samochodu osobowego.  

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które wykonując delegację 

ustawową zawartą w art. 113a ustawy o podatku akcyzowym określi wzór: 

1) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju w przypadku: 

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej 

na terytorium kraju, 

b) dokonania w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym 

na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód 

osobowy, 

c) nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności 

podlegającej opodatkowaniu, i nie ustalono, że akcyza została zapłacona; 

2) dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju w przypadku: 

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej 

na terytorium kraju, 

b) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, 

c) dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian 

konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t; 

3) zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych. 

 
Stan: 22.03.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344901/katalog/12774073#12774073
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Podatki dochodowe   

Projekty 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek 

kapitałowych 

 
Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu 

i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, uregulowanego w rozdziale 6b ustawy CIT (CIT-

8E). W związku z uchwaleniem w dniu 28 listopada 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122), zaistniała 

konieczność opracowania wzoru nowej deklaracji podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów 

spółek kapitałowych zryczałtowanym podatkiem. Ponadto, opracowany również został wzór informacji 

o wysokości przychodów i innych danych podmiotów uprawniających do opodatkowania ryczałtem od 

dochodów spółek kapitałowych (CIT-EZ), stanowiący załącznik do deklaracji CIT/8E. Niniejsze 

rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 28i pkt 2 ustawy CIT.  

Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego nowej deklaracji podatkowej 

w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stosownie do obowiązujących od dnia 1 stycznia 

2021 r. regulacji w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych i umożliwienie tym samym 

podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów. 

Określenie wzoru formularza deklaracji podatkowej CIT-8E, umożliwia prawidłowe obliczenie przez 

podatnika dochodu, podstawy opodatkowania oraz podatku przez podatnika, a także ustalenie co do 

spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem. 

 

Stan: 30.03.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345204/katalog/12776706#12776706
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345204/katalog/12776706#12776706
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Pozostałe 

Projekty 

   Projekt ustawy o fundacji rodzinnej 

 
1. Jaki problem jest rozwiązywany?  

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, które generują przychód o łącznej wartości 322 

mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę w PKB kształtuje się na poziomie ok. 18%.  

Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych 5 lat sukcesję 

planuje ok. 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć 

poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Aby przeprowadzić skutecznie proces sukcesji, 

przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić 

biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie 

profesjonalnemu zarządowi. Nie zawsze ten warunek jest możliwy do spełnienia, gdy następcami 

prawnymi są spadkobiercy.  

Trudności w zaplanowaniu sukcesji często wynikają także z liczebności potencjalnych 

następców prawnych. W rodzinach wielodzietnych najczęściej dochodzi do podziału następców na 

tych, którzy przejmą biznes i tych, który dostaną „rekompensatę” np. w postaci nieruchomości czy 

środków pieniężnych. Problemem może być także sprawna komunikacja i mechanizm podejmowania 

decyzji w rodzinie.  

W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, 

właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty rodzinnego 

charakteru firmy. Widoczny jest coraz wyraźniej trend wykupywania przedsiębiorstw przez 

obcokrajowców, zainteresowanych nie tylko przejęciem firmy posiadającej ugruntowaną strukturę 

organizacyjną, ale – co ważniejsze – renomę na rynku. W aktualnym stanie prawnym nestorzy firm 

rodzinnych mają pewne możliwości przekazania swojego biznesu. Mogą korzystać z rozwiązań 

zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.  

Obecnie często właściciele firm decydują się darować albo przekazać w spadku swoje 

przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewnia to jednak sukcesję tylko w drugim 

pokoleniu. Nie ma natomiast wpływu na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki 

niemu majątkowi.  

W przypadku udziałów w spółkach osobowych dochodzi jeszcze jeden istotny aspekt 

ograniczeń w swobodzie dysponowania udziałem w spółce. Zmiana wspólnika jest dopuszczalna tylko 
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wtedy, gdy umowa spółki to przewiduje i wspólnicy wyrażą zgodę na nowego wspólnika. Sukcesję 

mogą więc zablokować inni wspólnicy.  

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy mogą umówić się, że 

wstąpienie do spółki spadkobiercy zmarłego wspólnika jest ograniczone albo wyłączone (art. 183 § 1 

Kodeksu spółek handlowych).  

Dodatkowo można ograniczyć albo wyłączyć możliwość podziału udziałów między 

spadkobiercami (art. 183 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Obostrzeń podobnych jak w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością nie ma w spółkach akcyjnych.  

Niekiedy, dla zapewnienia sukcesji wykorzystuje się rozwiązania holdingowe. Budowa 

złożonych struktur i utrzymanie sieci powiązań wymaga jednak znacznych kosztów. Co więcej, nie 

gwarantuje to zachowania rodzinnego charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa.  

Za rozwiązanie wspierające sukcesję uważa się także fundusze inwestycyjne zamknięte. 

Prowadzą one działalność bez czynnego udziału inwestorów – uczestników funduszu. Nie jest to jednak 

rozwiązanie zapewniające niezmienność grona uczestników w funduszu. Uczestnicy mogą się wycofać 

z inwestycji w dowolnie wybranym przez siebie czasie.  

Dla przedsiębiorstw o dużej skali działalności i mających perspektywy rozwoju otwarta jest 

także ścieżka giełdowa. Pozwala ona na stopniową zmianę struktury właścicielskiej, w kierunku 

większego udziału inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, takich jak np. 

fundusze inwestycyjne. Pomimo niewątpliwych zalet nie jest to jednak scenariusz pozwalający na 

szybkie rozwiązanie problemu sukcesji, lecz raczej pewien długoterminowy proces rozwoju firmy. Jest 

to co do zasady narzędzie skierowane do największych spółek, które spełnią wyśrubowane wymagania 

oferty publicznej. Nie mogą z tego instrumentu korzystać np. małe lub średnie firmy.  

Analiza powyższych rozwiązań wiedzie do wniosku, że polskie prawo przede wszystkim 

koncentruje się na ochronie jednostkowych interesów spadkobierców (prawo spadkowe, prawo 

rodzinne) lub wspólników spółek (prawo spółek handlowych). Tego typu rozwiązania – w szczególności 

w przypadku MŚP – nie gwarantują stabilności prowadzenia biznesu zgodnie z wolą założyciela firmy. 

Brakuje natomiast kompleksowego rozwiązania, które pozwalałoby na wytyczenie długoterminowej 

wizji rozwoju przedsiębiorstw oraz akumulacji majątku, zwiększającej szanse na wzmocnienie pozycji 

rynkowej w perspektywie kilku pokoleń i zapewnienie stabilnych źródeł utrzymania dla osób, o których 

przyszłość nestor chciałby zadbać, także po swojej śmierci.  

Zbliżone do projektowanych rozwiązań mechanizmy są znane za granicą i są wykorzystywane 

przez polskich obywateli. Są to popularne narzędzia sukcesji firmy rodzinnej.  

Rozwiązaniem, które jest odpowiedzią na postawiony problem sukcesji przedsiębiorstwa jest 

wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów, które pozwolą na powoływanie fundacji 
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rodzinnych. Zadaniem fundacji rodzinnych byłaby realizacja celów określonych przez fundatora, w 

oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed jego utratą. Fundator miałby dużą 

swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego 

zostaje ona powołana. Najczęściej jednym z najważniejszych powodów tworzenia tego typu 

wehikułów prawnych jest zapewnienie nieprzerwanego działania firmy.  

Dodatkowymi celami są: budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z 

biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w RP.  

Polski wariant fundacji rodzinnej opierać się będzie na następujących założeniach:  

1. Umiejscowienie w systemie prawa.  

Przepisy regulujące funkcjonowanie fundacji rodzinnej znajdą się w odrębnej ustawie, która 

będzie określać wszystkie istotne kwestie związane z jej tworzeniem, działalnością, a także prawami i 

obowiązkami fundatora i beneficjenta.  

2. Osobowość prawna i zakres działalności.  

Fundacja rodzinna będzie osobą prawną. Jej siedziba będzie musiała znajdować się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem działalności fundacji rodzinnej będzie zarządzanie 

majątkiem i jego ochrona, zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie, w tym zapewnienie 

środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów (przykładowo na pokrywanie kosztów 

utrzymania lub kształcenia beneficjentów). Umożliwi to przeprowadzenie procesu sukcesyjnego bez 

koniczności wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa lub grupy 

kapitałowej. Jednocześnie pozwoli to na realizację wizji nestora oraz ukształtowanie obowiązków i 

uprawnień członków rodziny zgodnie z ich życiowymi planami. Fundacja rodzinna będzie mogła być 

tworzona na czas określony albo na czas nieokreślony. Decyzja w tym zakresie będzie pozostawać w 

gestii fundatora i jego planów sukcesyjnych.  

3. Utworzenie fundacji rodzinnej.  

Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu 

założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. 

Wymóg zachowania formy aktu notarialnego pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, co jest 

tym bardziej istotne, że skutki powołania fundacji rodzinnej mogą istotnie wpływać na uprawnienia 

spadkobierców po zmarłym fundatorze. Fundację rodzinną będą mogły zakładać jedynie osoby 

fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub kilka takich osób, które wspólnie będą 

posiadać status fundatora. Należy zastrzec, że – z uwagi na obowiązujące zasady sporządzania 

testamentów – fundacja rodzinna tworzona w testamencie będzie miała tylko jednego fundatora. Z 

chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo otwarcia testamentu powstanie fundacja rodzinna w 

organizacji.  
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4. Statut fundacji rodzinnej oraz zasady jej funkcjonowania.  

Na wzór rozwiązań przyjętych dla innych fundacji, podstawowym dokumentem fundacji 

będzie statut, ustalany przez fundatora i sporządzany w formie aktu notarialnego. Statut będzie 

określał zasadnicze sprawy związane z fundacją rodzinną, takie jak jej nazwę, siedzibę, cel, czas 

trwania (jeżeli jest oznaczony), wysokość funduszu operatywnego, majątek fundacji rodzinnej w 

chwili jej ustanowienia, zasady powoływania, odwoływania, ustalania okresu kadencji oraz 

uprawnienia i obowiązki członków organów, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej. Statut 

będzie też określać inne kwestie, jak choćby beneficjentów fundacji rodzinnej, zasady zmiany statutu 

przez fundatora – a po jego śmierci, przez jej organy – a także wskazanie kierunku oraz wytycznych 

inwestowania majątku fundacji rodzinnej. Zakłada się możliwość wprowadzania zmian w statucie w 

zakresie określonym przez fundatora np. w celu dostosowania działalności fundacji rodzinnej do 

bieżącej sytuacji gospodarczej i zmieniających się uwarunkowań prawnych.  

5. Rejestracja fundacji rodzinnej.  

Fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i z chwilą wpisu uzyska osobowość prawną. To typowe rozwiązanie dla polskich 

podmiotów i znane także większości innych porządków prawnych. W tym celu konieczne byłyby 

zmiany w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia o utworzeniu fundacji rodzinnej do 

sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę fundacji rodzinnej w celu jej wpisania do 

rejestru dokonywałby fundator, gdy fundacja powstałaby na podstawie aktu założycielskiego. W 

przypadku utworzenia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru 

dokonywałaby zarząd fundacji rodzinnej, jako organ zarządzający.  

6. Organy.  

Organem zarządzającym dla fundacji rodzinnej będzie zarząd. Będzie on odpowiadał za 

realizację celów fundacji rodzinnej oraz gospodarowanie majątkiem fundacji rodzinnej. Proponowane 

rozwiązanie nie wyklucza aby zarząd był organem jednoosobowym – dzięki temu fundacją rodzinną 

będzie mógł zarządzać jeden menadżer. Członkiem organu zarządzającego fundacji rodzinnej będzie 

mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie będzie także 

wykluczona możliwość łączenia obowiązków członka zarządu z uprawnieniem beneficjenta. Jak się 

wydaje łączenie tych ról nie wiąże się co do zasady z konfliktem interesów. Przeciwnie, w interesie 

beneficjenta jest jak najlepsze działanie fundacji rodzinnej. Beneficjenci, jednocześnie sprawujący 

funkcję w organach fundacji rodzinnej, będą zobowiązani do przestrzegania statutu fundacji rodzinnej 

oraz uwzględniania woli fundatora, w takim samym stopniu jak członkowie tych organów 

nieposiadający praw beneficjenta. Co do zasady fakultatywnym organem nadzoru będzie rada 

protektorów. Członkiem rady protektorów będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną 
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zdolność do czynności prawnych, jak również beneficjent. Oczywisty przy tym wydaje się zakaz 

jednoczesnego pełnienia funkcji w organie zarządzającym fundacji z funkcją w organie nadzorczym. 

Przewiduje się powoływanie także zgromadzenia beneficjentów. Do zadań tego organu będzie 

należało m.in.: 1) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej, ze względu na istotną 

zmianę sytuacji ekonomicznej i dalszą niecelowość kontynuowania działalności fundacji rodzinnej; 2) 

powołanie i odwołanie członków zarządu fundacji rodzinnej w przypadku braku fundatora i rady 

protektorów; 3) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w ustawie lub statucie fundacji 

rodzinnej.  

7. Majątek.  

Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie, w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, należące do fundatora albo fundatorów. Przykładowo mogą to być 

wszelkie aktywa, w tym środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości 

przeniesione na własność fundacji rodzinnej, udziały i akcje, prawa udziałowe w spółkach prawa 

handlowego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także w podmiotach zagranicznych. Częścią 

majątku będą również zobowiązania fundacji rodzinnej, w tym zobowiązania wobec beneficjenta. Po 

przekazaniu majątku do fundacji, nie będzie to już majątek fundatora.Fundator powinien mieć 

obowiązek wniesienia do fundacji rodzinnej mienia przeznaczonego na realizację jej celów, którego 

wartość wynosi co najmniej 100 000 złotych. Mienie wniesione przez fundatora oraz mienie nabyte 

po utworzeniu fundacji rodzinnej stanowi fundusz operatywny fundacji rodzinnej. Jeżeli wartość 

funduszu operatywnego spadnie poniżej 100 000 złotych, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności 

na uzupełnienie funduszu operatywnego. Fundacja będzie mogła otrzymać darowiznę od osoby innej 

niż fundator, która jest albo byłaby powołania do spadku z ustawy po fundatorze albo jego małżonku, 

wstępnym lub zstępnym. Przez dokonanie darowizny darczyńca nie będzie stawał się fundatorem. 

Ma to umożliwić łączenie majątku, w szczególności w przypadku współwłasności.  

8. Beneficjenci. 

Krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez 

fundatora. Beneficjentem będą mogły być dwie kategorie podmiotów: osoba fizyczna lub organizacja 

pożytku publicznego. Beneficjentem będzie mógł być także fundator. Wypłata korzyści lub innych 

świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej nie powinna zagrażać wypłacalności fundacji 

rodzinnej wobec jej wierzycieli niebędących beneficjentami fundacji rodzinnej i każdorazowo 

powinna być uzależniona od bieżącej sytuacji finansowej fundacji rodzinnej. W przypadku braku 

możliwości zaspokojenia beneficjentów w pełnej wysokości, organ zarządzający fundacji rodzinnej 

będzie mógł dokonać miarkowania wypłat tak, aby nie pokrzywdzić żadnego z beneficjentów. 

Roszczenie beneficjenta co do pozostałej kwoty nie wygaśnie, lecz będzie zawieszone do czasu 
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poprawy sytuacji finansowej fundacji rodzinnej. Co do zasady beneficjent powinien mieć prawo 

wglądu do statutu oraz ksiąg rachunkowych, dokumentów oraz sprawozdań finansowych fundacji 

rodzinnej  

9. Zachowek i świadczenia alimentacyjne.  

Przy uwzględnieniu orzecznictwa w zakresie prawa spadkowego, przesądzona zostanie 

możliwość zrzeczenia się zachowku oraz wprowadzona możliwość rozłożenia na raty, odroczenia 

terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku w przypadku uwzględniania w obliczeniu 

zachowku przedsiębiorstwa. Ponadto, świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej przez 

uprawnionego obniżą wartość zachowku. Fundacja rodzinna będzie mogła odpowiadać za 

zobowiązania alimentacyjne fundatora powstałe po utworzeniu fundacji rodzinnej, gdy egzekucja z 

jego majątku będzie bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność). Roszczenia osób, wobec których 

fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny będą zaspokajane w pierwszej kolejności. Nie może to 

jednak prowadzić do pokrzywdzenia beneficjenta, wobec którego na fundatorze ciąży obowiązek 

alimentacyjny.  

10. Podatki.  

Kwestia opodatkowania działalności fundacji rodzinnej powinna uwzględniać cały cykl jej 

funkcjonowania, tj. wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej, osiąganie przychodów (dochodów) 

przez fundację rodzinną w okresie jej istnienia, dokonywanie świadczeń na rzecz beneficjentów, a 

także likwidację fundacji rodzinnej. Intencją projektodawcy jest wprowadzenie korzystnej formy 

opodatkowania dla tak postrzeganego funkcjonowania fundacji rodzinnej w polskim systemie 

podatkowym. Podatek od spadków i darowizn: Podatkowi będzie podlegać nabycie przez osoby 

fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji rodzinnej. Osoby 

najbliższe fundatorowi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak 

również sam fundator, będą zwolnieni od podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej 

fundacji, jeżeli przedmiotem świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora. 

Pozostali nabywcy świadczeń zapłacą podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania. PIT: 

Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinnej, jako podlegające przepisom o 

podatku od spadków i darowizn, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. W przypadku natomiast odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w 

spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, które 

zostały otrzymane przez jej beneficjenta lub fundatora z fundacji rodzinnej, zwolniony od podatku 

dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 

podatku od spadków i darowizn przypadającej na te udziały, papiery wartościowe oraz tytuły 

uczestnictwa. CIT: Przychód otrzymany przez fundację rodzinną od fundatora przeznaczony na 
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realizację celów tej fundacji oraz fundusz operatywny nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora 

nie będzie się więc wiązało z obciążeniami podatkowymi. Działalność operacyjna (własna) fundacji 

rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, jednakże fundacja rodzinna nie będzie 

uprawniona do korzystania z tzw. małego CIT-u.  

11. Zakończenie działalności fundacji rodzinnej 

Projektowane przepisy przewidują mechanizmy zakończenia działania fundacji rodzinnej i jej 

likwidacji zbliżone do rozwiązań znanych w prawie spółek. Fundację można będzie rozwiązać w 

przypadku, gdy sam fundator złoży fundacji oświadczenie o jej rozwiązaniu. Tak samo będzie w 

wypadku decyzji właściwych organów fundacji. W wyjątkowych przypadkach fundację rodzinną 

będzie mógł rozwiązać sąd.  

12. Inne zagadnienia  

W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ulegnie zmianie 

definicja trustu oraz zasady dostępu do danych o beneficjentach rzeczywistych trustów 

zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

 

Stan: 22.03.21 – Projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Link 

 

 Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin 

 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin. Projekt określa wzory deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych 

kopalin.  

Wydanie rozporządzenia spowodowane zostało koniecznością dostosowania wzoru 

stosowanego w odniesieniu do ropy naftowej lub gazu ziemnego (w projekcie rozporządzenia KOP-RG) 

do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin ustawą z dnia 11 

września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978) tj. uchylenia ust. 4 w art. 7a ustawy o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin. Powyższy przepis regulował kwestię wydobycia gazu ziemnego będącego kopaliną 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906/katalog/12774288#12774288
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906/katalog/12774288#12774288


Przegląd zmian w podatkach 

 

18 

 

towarzyszącą, gdzie wartość wydobytego gazu ziemnego stanowiła kwota przychodu wynikająca z 

dostawy tego gazu dokonanej w danymi miesiącu. W konsekwencji tej zmiany gaz ziemny wydobywany 

jako kopalina towarzysząca został objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych dla gazu ziemnego. 

Określa się też nowy wzór deklaracji stosowany w odniesieniu do miedzi i srebra (KOP-MS). 

Nowy wzór nie zawiera zmian merytorycznych, w tym nie wpływa na zakres deklarowanych danych. 

Wprowadzone w nim zmiany mają charakter aktualizujący i porządkujący.  

Z uwagi na dostosowanie zmian w systemie ZEFIR2 rozporządzenie zacznie obowiązywać od 

dnia 1 lipca 2021 r. oraz wprowadzony został w nim przepis przejściowy, zgodnie z którym 

dotychczasowy wzór deklaracji w zakresie miedzi i srebra będzie można stosować do dnia 30 września 

2021 r.  

Przedmiotowe rozporządzenie określi dla podmiotów, które wydobywają niektóre kopaliny 

nowe wzory deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca 

składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie zapewnienie prawidłowości obliczania 

wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę 

wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej. 

 

Stan: 2.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie dnia 1 lipca 2021 r. 

 Link 
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