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Akcyza i cło   
Weszło w życie 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu 

etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.  

Link  

 

Projekty 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania 

niektórych zwolnień od podatku akcyzowego 

 

W związku z koniecznością podjęcia pilnych działań, związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem nowej choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-

2 oraz zaistniałą sytuacją kryzysową, w tym problemów z wypełnianiem przez podatników 

podatku akcyzowego niektórych warunków stosowania zwolnień od akcyzy, zasadnym 

stało się dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w 

sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2379).  

Warunkiem zwolnienia wyrobów węglowych do celów opałowych (art. 31a ust. 1 

ustawy) jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż albo sporządzenie listy 

finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego oraz uzyskanie od 

finalnego nabywcy węglowego (FNW) oświadczenia, że odebrane wyroby są przeznaczone 

do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Z uwagi na zaistniałą sytuację 

epidemiologiczną, pojawiające się coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia w zakresie 

przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, a co za tym idzie wprowadzane zmiany i 

ograniczenia po stronie dostawców wyrobów węglowych wiążące się przede wszystkim z 

wdrażaniem bezdotykowych dostaw przesyłek realizowanych m.in. w ramach Krajowej 

Przesyłki Paletowej, problematyczna stała się możliwość spełnienia niektórych warunków 

zwolnienia od akcyzy, szczególnie w zakresie pozyskania od finalnego nabywcy węglowego 

oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz uzyskanie potwierdzenia tożsamości, w 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/693
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przypadku finalnego nabywcy węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, na podstawie okazania dowodu osobistego. Z drugiej strony, 

panujące warunki atmosferyczne i związane z nimi zapotrzebowanie na wyroby węglowe, 

uzasadniają potrzebę zapewnienia ciągłości takich dostaw, zwłaszcza do gospodarstw 

domowych, które mogą już na chwilę obecną nie posiadać zapasów w związku z 

kończącym się sezonem grzewczym. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) oraz 

okazanie potwierdzenia takiego zgłoszenia (AKC-PR) jest warunkiem zwolnienia 

pozostałych węglowodorów gazowych (LPG) do celów opałowych. Właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego ma max. 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na 

wydanie pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia. Termin ten nie jest obecnie 

dochowywany. Dodatkowo utrudnienia w działaniu operatorów pocztowych ograniczają 

możliwość korespondencyjnego podejmowania działań w tym zakresie. Obowiązek 

potwierdzania na papierowym dokumencie dostawy odbioru LPG oraz obowiązek okazania 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu 

zużywającego gaz LPG, będącego osobą fizyczną, jest warunkiem zwolnienia od akcyzy. 

Spełnienie tych warunków jest w obecnej sytuacji niemożliwe do wykonania, zwłaszcza 

przez osoby objęte kwarantanną. Przy czym - jak zaznaczają sami wnioskodawcy - fakt 

pozostawania na kwarantannie jest również trudny do zweryfikowania. 

Rekomendacja: Należy dokonać zmian rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku 

akcyzowego polegających na:  

1) okresowym wprowadzeniu możliwości dokonywania jednorazowych sprzedaży 

wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy 

węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, w 

ilości przekraczającej 200 kg, a nie przekraczającej 3000 kg bez obowiązku spełnienia 

warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym 

uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe 

są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji 

obowiązku dołączania takiego oświadczenia do faktury lub listy, o której mowa w art.. 31a 

ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, a także jego składania na fakturze oraz warunku, o którym 

mowa w art. 31a ust. 3g ustawy, dotyczącym obowiązku okazania sprzedawcy dowodu 

osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku finalnego 

nabywcy węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w 

celu potwierdzenia jego tożsamości,  

2) zwolnieniu z obowiązku okazywania AKC-PR do czasu jego uzyskania. 

Jednocześnie po uzyskaniu AKC-PR podmiot zużywający byłby zobowiązany do jego 

przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms,  
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3) dopuszczeniu możliwości potwierdzania przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms. W przypadku natomiast dostaw 

realizowanych do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (osoby fizyczne), 

które mogą mieć problem również ze zdalnym potwierdzaniem odbioru dostawy LPG 

realizowanej w procedurze zwolnienia, czasowym odstąpieniu od warunku pozyskiwania 

potwierdzeń na dokumencie dostawy,  

4) czasowym wyłączeniu obowiązku okazywania przez podmiot zużywający będący 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nabywającą gaz LPG, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.   

Zniesione czasowo obowiązki powinny zostać dopełnione w termie 3 miesięcy od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), z wyjątkiem okazania AKC-PR, gdyż 

obowiązek ten de facto zostanie spełniony tylko przy wykorzystaniu alternatywnych 

sposobów (złożenie oświadczenia, przesłanie elektronicznej kopii AKC-PR).  

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 dotyczące ograniczenia kontaktów interpersonalnych już od momentu 

wprowadzenia stanu epidemicznego, regulacje obowiązywałyby od dnia 14 marca 2020 

r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stosowane będą do dnia 

ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

 

Stan: 20.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 

14 marca 2020 r. 

Link  

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów 

poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych 

maksymalną ceną detaliczną 

 

Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra 

Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych 

marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. z 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12332753/katalog/12680231#12680231
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2018 r. poz. 476) wynika z konieczności dostosowania treści rozporządzenia do zmiany 

domeny internetowej właściwej Ministerstwu Finansów.   

 

Stan: 16.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332601/katalog/12679461#12679461
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Podatki dochodowe 
Weszło w życie  

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, 

oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych 

 

Rozporządzenie wszedł w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.  

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie z dnia 14 listopada 2019 r. wydane przez 

Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wzorów deklaracji, 

zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych wprowadzające do obrotu prawnego nowe wzory zeznań 

i informacji (Dz. U. poz. 2337).  

Rozporządzenie wprowadza zmodyfikowane wzory zeznań:   

 CIT-8-zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku 

przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,   

 CIT-8AB zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego 

podatku przez podatkową grupę kapitałową  oraz informacji CIT/IP o wysokości dochodu 

(poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.   

Wprowadzono także wzory nowych formularzy:  

 informacja CIT/WZ o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub 

zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, 

stanowiąca załącznik do zeznania CIT-8 oraz   

 informacja CIT/WZG o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub 

zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych, 

składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.  

Dodatkowo przedmiotowe rozporządzenie określa wzory informacji, które 

wymagają zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym, tj.:   

 CIT-8/O informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych od 

podatku;   

 CIT/BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania 

przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową; 
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 CIT/8S i CIT/8SP informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie 

zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu; 

 CIT/PGK informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę 

tworzącą podatkową grupę kapitałową);  

 CIT/WW informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut 

wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 

Link  

 

Projekty 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości 

podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 

r. w związku z COVID-19 

 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 15za ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), minister właściwy do spraw finansów 

publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, 

zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy 

obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi 

wywołane. 

Projekt przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od 

dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których 

mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości 

podatkowych. 

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od wskazanych wyżej zaległości 

podatkowych nastąpi także w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet tych 

zaległości.  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/677
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Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę będzie miało zastosowanie na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę ułatwi podatnikom wywiązanie się z 

obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. 

 

Stan: 20.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2020 r.  

Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332760/katalog/12680547#12680547
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Pozostałe 
Weszło w życie 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 

Ustawa weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., z wyjątkami.  

 

Aktualna sytuacja związana ze skutkami SARS CoV-2 powoduje, że zaistniała 

potrzeba wprowadzenia kolejnych szczególnych rozwiązań mających na celu 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. 

 

Do najważniejszych regulacji zawartych w ustawie należą: 

1. W obliczu intensyfikacji nadzwyczajnych działań zmierzających do powstrzymania 

COVID-19 i towarzyszącej tej pandemii sytuacji kryzysowej, niezbędne jest 

zabezpieczenie środków kierowanych na cel określony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. w 

sposób wykluczający podejmowanie w stosunku do nich czynności z zakresu przymusu 

egzekucyjnego, zarówno realizowanego w ramach postępowania cywilnego i czynności 

komorników sądowych, jak i administracyjnych organów egzekucyjnych. Nie powinno 

budzić żadnych wątpliwości założenie, że środki – zarówno przeznaczane w ramach 

budżetowego finansowania działań z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej – jak i te 

pochodzące z innych źródeł, takich jak darowizny instytucji i osób prywatnych, powinny 

być wolne od zajęcia egzekucyjnego. Dotychczasowe rozwiązania prawne w tym 

zakresie nie odpowiadają warunkom stawianym przez sytuację nadzwyczajną – walki z 

pandemią; 

2. Wprowadzenie w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” 

stron internetowych (strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę 

medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów); 

3. Pomoc dla służby zdrowia, w tym m.in.: 

 wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego wyposażenia placówek ochrony 

zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej 

diagnostyki medycznej (celem ograniczenia konieczności fizycznych kontaktów 

pacjentów z lekarzami) oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup 

społecznych (osoby starsze, osoby niepełnosprawne) w urządzenia i usługi 

umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług 
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ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Fundusz Szerokopasmowy będzie mógł być zasilony 

jednorazową dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł; 

 zachowanie uprawnień niezbędnych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

przez  ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, w przypadku wygaśnięcia ważności stosownych zaświadczeń albo szkoleń, 

czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich; 

 elektronizacja przekazywania dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4. Pomoc dla przedsiębiorców. 

W obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości celem ustawy jest niwelowanie 

skutków jakie niesie za sobą epidemia COVID-19 dla przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą na terytorium RP i zapewnienie zwiększenia efektywności 

działania władz publicznych, poprzez stworzenie mechanizmów wspierających zachowanie 

płynności finansowej przedsiębiorstw.  

Jednym z rekomendowanych rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców w 

okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii, jest uruchomienie 

instrumentów interwencji, polegających na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli 

się w trudnej sytuacji finansowej, ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. 

Podmiotem, za pośrednictwem którego państwo realizuje pomoc dla przedsiębiorców jest 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako podmiot dysponujący odpowiednimi 

kompetencjami i instrumentami finansowymi, wyspecjalizowany w restrukturyzacji oraz 

udzielaniu wsparcia dla przedsiębiorców oraz wybranych branż. 

Ustawa umożliwi wdrożenie przez ARP S.A. rozwiązań przewidujących 

zaoferowanie przedsiębiorcom różnych instrumentów wspierających bieżącą płynność 

finansową, w oparciu o filary, na podstawie których kapitał zostanie skierowany w 

pierwszej kolejności tam, gdzie obecnie występuje jego deficyt, w tym przede wszystkim 

do sektora transportowego zapewniająca utrzymanie finansowania leasingowania floty 

transportowej, która realizowana będzie poprzez wyspecjalizowaną spółkę zależną od ARP 

S.A., tj. ARP Leasing sp. z o.o. Pomoc polegać będzie również na udzielaniu pożyczek 

płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 

miesięczną karencją w spłacie. 

Do innych działań przewidzianych w ustawie należy m.in.: 

 Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców 

Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 

pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku 

utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu 

zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki 

mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia 
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udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. 

również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. 

 Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek 

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-

miesięcznych „wakacji składkowych” tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych o 

płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy 

zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby 

zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności 

z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej  złożonej  za dany miesiąc. 

Dodatkowo, proponuje się objąć zwolnieniem ze składek wszystkich płatników składek 

będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, a także zmianę 

polegającą na tym, że do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, nie wlicza 

się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego; 

 Ponowna wypłata świadczenia postojowego 

W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy 

cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego wprowadzić możliwość ponownego 

przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie 

Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w 

drodze rozporządzenia. Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją 

jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych , jeśli spełniają określone warunki. Ponowne 

przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu 

następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem 

wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie: 

 zmiana w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes-wsparcie w 

starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu; 

 wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich 

przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście 

wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez 

ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii); 

 przedłużenie terminów sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, 

odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.; 

 podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku 
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rentowności oraz braku zaległości  podatkowych, zachowa status podatkowej grupy 

kapitałowej; 

 

5. Uruchomienie już w 2020 r. Funduszu Szerokopasmowego celem niezwłocznego 

przeprowadzenia interwencji w obszarze zapewnienia obywatelom możliwości dostępu 

do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa. 

Realizacja nowych zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umożliwią w 

efekcie korzystanie przez wszystkich obywateli na równych zasadach z usług dostępu 

do internetu, a przez to z usług publicznych, które mogą być świadczone za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

6. Umożliwienie wyposażania szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne 

oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych, celem ich udostępnienia 

nauczycielom i uczniom;  

7. Rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

8. Wprowadzanie dalszych rozwiązań zmierzających do redukcji obciążań dla obywateli w 

trakcie wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym m.in. 

dotyczących usprawnienia funkcjonowania Poczty Polskiej: 

a. wprowadzenie rozwiązania, aby, przesyłka listowa będąca przesyłką 

rejestrowaną mogła być doręczona do „skrzynki pocztowej” - bez konieczności 

składania wniosku na poczcie; 

b. świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek kurierskich z pominięciem 

obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru. 

Wprowadzone zmiany pozwolą na zapewnienie ciągłości świadczenia usług 

pocztowych, co szczególnie istotne dla wywiązania się z obowiązków operatora 

wyznaczonego jakim jest Poczta Polska. Poczta Polska bowiem ma obowiązek 

świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju; 

9. Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, w tym m.in.: 

a. rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową 

kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z 

COVID-19, przysługiwał będzie zasiłek w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę; 

b. umożliwienie przedsiębiorcom funkcjonującym w sektorze rolno-spożywczym, w 

przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających 
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zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i 

dystrybucji. Elastyczność w zakresie organizacji pracy tego sektora jest 

niezbędna do utrzymania normalnego funkcjonowania tych przedsiębiorstw 

w nadzwyczajnych warunkach, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe 

obywateli; 

c. umożliwienie sprawnej realizacji PROW 2014-2020, poprzez umożliwienie 

załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców 

lub beneficjentów i kontaktu z pracownikami podmiotów wdrażających. Zmiany 

pozwalają na przywrócenie spraw w których uchybiono terminom, nie spełniono 

warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub 

stanem epidemicznym; 

10. Wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli, w tym m.in. 

dotyczących posiadaczy pojazdów: 

a. zachowanie ważności w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania 

pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do 

pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął; 

b. zachowanie ważności w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii: pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, 

jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii; 

c. wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu 

drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.; 

d. zawieszenie na okres zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz przedłużeniu 

ważności orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla maszynistów i pracowników 

kolejowych zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego; 

11. Wprowadzenie wyjątkowego rozwiązania dotyczącego zeznań i oświadczeń PIT-OP 

(składane przez emerytów i rencistów, których rozliczył organ rentowy) złożonych w 

związku z rozliczeniem za 2019 r. Złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 

terminie, nie później jednak, niż do dnia 1 czerwca 2020 r. oraz w przypadku korekty 

tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r., umożliwi przekazanie 1% na rzecz 

wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego; 

12. Wprowadzenie redukcji obciążeń wpływających znacząco na powstawanie kluczowej 

infrastruktury w sytuacjach wyjątkowych i nadzwyczajnych – infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 
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13. Nałożenie na zarządzających lotniskami obowiązku utrzymania minimalnej gotowości 

operacyjnej dostosowanej do planowanych startów i lądowań statków powietrznych w 

okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Jednocześnie przewiduje 

się udzielenie zarządzającym lotniskami dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie 

kosztów minimalnej gotowości operacyjnej lotnisk; 

14. Umożliwienie uzyskania z Polskiego Funduszu Rozwoju środków finansowych na 

dofinansowanie infrastruktury transportu lotniczego/infrastruktury krytycznej portów 

lotniczych; 

15. Likwidacja konieczności stosowania wyłącznie podpisu własnoręcznego w przypadku 

sporządzania zapisów na akcje, co umożliwi skrócenie tego procesu i jego 

automatyzację. 

Link  

 

2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. 

 

Ustawa weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., z wyjątkami.  

Link  

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 

działalnością banków 

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.  

 

Zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 

520) mają przyczynić się do wsparcia podmiotów sektora bankowości spółdzielczej, 

przede wszystkim w związku z wystąpieniem szczególnych warunków dla ich 

funkcjonowania wywołanych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-

19. 

Zmiany uwzględniają rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego przedstawione 

w pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa Rozwoju, obejmującym 

przede wszystkim działania służące wzmocnieniu odporności sektora bankowego oraz 

propozycje umożliwiające funkcjonowanie podmiotom nadzorowanym w obecnym 

środowisku rynkowym.  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/694
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Wprowadzenie zmian, w tym rozłożenie w czasie obowiązku tworzenia rezerw i 

związane z tym uwolnienie kapitału banków, pozwoli lepiej przygotować się bankom do 

zarządzania różnymi kategoriami ryzyka, które mogą zmaterializować się w związku z 

epidemią wirusa SARS-COV-2 oraz choroby COVID-19.  

Wprowadzenie zmian w zakresie harmonogramów/limitów uwzględniania 

zabezpieczeń kredytowych w rachunku rezerw celowych oraz umożliwienie bankom 

naliczania opóźnienia w spłacie kredytu po drugiej zmianie terminu (harmonogramu) 

spłaty kredytów, określonego w umowie kredytowej, od których liczone jest opóźnienie w 

spłacie, jeżeli pierwsza zmiana terminu (harmonogramu) została dokonana przed 

wejściem w życie projektowanego rozporządzenia. 

Link  

 

Projekty 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki 

uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady 

nadzorczej 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Obecnie obowiązujący przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. 

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2217, z późn. zm.) przewiduje, że walne zgromadzenie spółki podejmuje 

uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej do dnia 30 

czerwca 2020 r. Przyjęty termin miał na celu umożliwienie przyjęcia polityki wynagrodzeń 

w ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia zwoływanego celem zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego spółki. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zgromadzeń, przeprowadzenie 

walnego zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2020 r. mogłoby okazać się niemożliwe, a 

zarazem nadmiarowe w sytuacji gdzie spółki w oparciu o przepisy ww. ustawy zdecydują o 

przesunięciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2019 na termin późniejszy. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/687
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Projektowane rozporządzenie zakłada przesunięcie terminu podjęcia uchwały w 

sprawie polityki wynagrodzeń o dwa miesiące, co przyczyni się do wsparcia podmiotów 

obowiązanych w wypełnieniu obowiązku terminowego przyjęcia polityki wynagrodzeń w 

związku ze szczególnymi okolicznościami i warunkami funkcjonowania związanymi z 

ogłoszeniem stanu epidemii. 

 

Stan: 20.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie 

szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości 

ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży 

zajętych kosztowności 

 

Materia uregulowana w projekcie rozporządzenia obecnie unormowana jest 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania 

przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz 

przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (Dz. U. 2016 r. poz. 1023). Potrzeba 

wydania nowego rozporządzenia podyktowana jest zmianą z dniem 30 lipca 2020 r. 

delegacji ustawowej, o której mowa w art. 109 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, wprowadzoną 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070), zwanej dalej „ustawą 

zmieniającą”. 

Projekt rozporządzenia zawiera zmiany w zakresie szczególnego trybu sprzedaży 

ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu i kosztowności i praktyczne zmiany w 

zakresie przechowywania zajętych kosztowności. W pozostałym zakresie utrzymuje się 

dotychczasowy stan, określony w obowiązującym rozporządzeniu. Regulowana 

przedmiotowym projektem materia dotyczy wyłącznie sprzedaży egzekucyjnej, a zatem 

sprzedaży dokonywanej przez organ egzekucyjny. 

W zakresie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży ruchomości 

ulegających szybkiemu zepsuciu wprowadzono zasadę, zgodnie z którą przed 

przystąpieniem do sprzedaży, organ egzekucyjny, dokona wyboru takiej formy sprzedaży, 

o której mowa w art. 105 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

która zapewni niezwłoczną sprzedaż i uzyskanie, jak najkorzystniejszej ceny nabycia. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332756/katalog/12680372#12680372
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Organ egzekucyjny będzie podawał do publicznej wiadomości informację o zamiarze 

sprzedaży tych ruchomości, wskazując w której formie ruchomości te będą sprzedawane. 

Utrzymuje się zasadę, zgodnie z którą organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu 

ruchomości, które nie mogą być dopuszczone do użytku lub spożycia na podstawie 

odrębnych przepisów. Zwrot zobowiązanemu ruchomości dotyczy również ruchomości 

niesprzedanych. Taka regulacja jest racjonalna. Jeżeli bowiem cel egzekucji nie został 

osiągnięty poprzez szybką sprzedaż zajętych ruchomości bezpośrednio po ich zajęciu, 

należy zwrócić zobowiązanemu ruchomości zanim ulegną one zepsuciu. Wprowadzono 

nieznaczne zmiany w trybie postępowania organu egzekucyjnego przy przechowywaniu 

zajętych kosztowności. Dotychczas organ egzekucyjny po zajęciu kosztowności 

i dokonaniu ich opisu, miał obowiązek zabezpieczenia kosztowności poprzez włożenie ich 

do koperty, wraz z egzemplarzem protokołu zajęcia. Koperta z podpisami i odciskiem 

imiennej pieczęci, składana była do kasy pancernej lub skrytki bankowej będącej 

w wyłącznej dyspozycji organu egzekucyjnego. Nie zawsze jednak jest możliwe włożenie 

zajętej kosztowności do koperty z uwagi na jej rozmiary (np. figurka z bursztynu o 

znacznych rozmiarach). Wprowadzono zatem praktyczne zmiany polegające na tym, 

że kosztowności po ich zajęciu i opisie, będą wkładane do koperty, o ile to będzie możliwe. 

Kosztowności włożone do koperty, jak i te których do koperty nie można było 

włożyć niezwłocznie będą składane do kasy pancernej albo skrytki bankowej będącej w 

dyspozycji organu egzekucyjnego. Powyższy fakt znajdzie odzwierciedlenie w protokole 

zajęcia ruchomości przechowywanym w aktach egzekucyjnych. Organ egzekucyjny będzie 

dokonywał wyboru formy sprzedaży, o której mowa w art. 105 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, mając na celu uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny. Tu 

kryterium niezwłocznej sprzedaży, odmiennie niż przy sprzedaży ruchomości ulegających 

szybkiemu zepsuciu, nie będzie miało zastosowania. Do publicznej wiadomości będzie 

podawana informacja o zamiarze sprzedaży zajętych kosztowności i forma, w której będą 

one sprzedawane.   

 

Stan: 10.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2020 r.  

Link  

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o 

wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu 

ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332453/katalog/12678359#12678359
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W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia z dniem 11 marca 

2020 r. pandemią COVID-19 oraz w wyniku wprowadzenia od dnia 20 marca 2020 r. na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, poprzedzonego trwającym do 19 marca 2020 r. stanem zagrożenia 

epidemicznego, oraz szeregu zasad bezpieczeństwa obywateli dotyczących m.in. 

ograniczeń w gromadzeniu się ludności oraz przemieszczaniu się, przeprowadzenie przez 

zakłady ubezpieczeń egzaminów agencyjnych w obecnej formie stało się praktycznie 

niemożliwe. Dla zapewnienia ciągłości przystąpienia do egzaminu wszystkim 

zainteresowanym proponuje się, aby w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego możliwe było 

przeprowadzenie egzaminu agencyjnego zdalnie z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego bez konieczności bezpośredniego udziału zdających oraz komisji 

egzaminacyjnej.  

Proponuje się wprowadzenie do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 21sieronia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o 

wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń 

oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. poz. 1746) możliwości 

przeprowadzenia egzaminu agencyjnego zdalnie z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego bez konieczności bezpośredniego udziału czynnika ludzkiego i 

przeprowadzania go w jednostkowo skonkretyzowanym miejscu. Proponowana 

modyfikacja przepisów rozporządzenia zakłada wyłączenie możliwości wspólnego 

przeprowadzania egzaminów przez kilka zakładów ubezpieczeń albo zakładów 

reasekuracji, jak i możliwości obserwacji egzaminu przez pracownika UKNF. Projektowane 

rozwiązanie umożliwia elastyczne wbudowanie go w systemy teleinformatyczne zakładów 

ubezpieczeń. Zakład jedynie przed wdrożeniem rozwiązania i przeprowadzeniem 

pierwszego egzaminu w tym trybie, zobowiązany będzie do przekazania Komisji Nadzoru 

Finansowego informacji o funkcjonalnościach wykorzystywanego systemu 

teleinformatycznego w kontekście obowiązku zapewnienia skutecznej identyfikacji osób 

zdających egzamin, samodzielności ich pracy oraz przestrzegania czasu przewidzianego 

na egzamin. Projektowane rozwiązanie nie ma charakteru zmiany ciągłej, lecz miałoby 

zastosowanie wyłącznie w okresach objętych szczególnymi reżimami, tj. w przypadku 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego. 

 

Stan: 10.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332454/katalog/12678402#12678402
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4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności 

pieniężnych 

 

Ustawa z dnia 27 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 568) wprowadziła do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych upoważnienie dla Rady Ministrów 

do wydania rozporządzenia, na mocy którego mogą zostać wstrzymane administracyjne 

postępowania egzekucyjne należności pieniężnych na czas obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zagrożeniem 

COVID-19. 

Celem wydania projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów jest ochrona 

zobowiązanych, wobec których jest prowadzone administracyjne postępowanie 

egzekucyjne, w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu 

zagrożenia epidemicznego w związku z tymi zakażeniami. W związku z wprowadzeniem 

stanu epidemii zostały wprowadzone liczne ograniczenia w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej i zarobkowej. Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego 

do majątku zobowiązanego, który nie może prowadzić działalności zarobkowej czy 

gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego 

mogłoby doprowadzić do pozbawienia tego zobowiązanego niezbędnych zasobów do 

zabezpieczenia funkcjonowania w tym okresie czy też podjęcia działalności po upływie 

tego okresu. Z powyższego względu jest konieczne, aby Rada Ministrów na mocy 

rozporządzenia wstrzymała administracyjne postępowania egzekucyjne należności 

pieniężnych.  

Projekt rozporządzenia przewiduje wstrzymanie określonych w nim 

administracyjnych postępowań egzekucyjnych z mocy samego prawa na terytorium 

całego kraju, od momentu jego wejścia w życie do odwołania stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 bądź stanu zagrożenia epidemicznego w związku z 

tymi zakażeniami, jeżeli ten stan zostanie ogłoszony bezpośrednio po stanie epidemii.  

Wstrzymaniu będą podlegały administracyjne postępowania egzekucyjne 

należności pieniężnych za wyjątkiem tych, które dotyczą: 

- kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2008 



Przegląd zmian w podatkach 

 

22 

 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

- grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, do których stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, z późn. zm.). 

 

Stan: 10.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.  

Link  

 

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 

 

Proponowane zmiany ustawy – Prawo energetyczne wynikają z konieczności 

wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (dalej „dyrektywa gazowa”). 

Zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą mają zapewnić, aby zasady mające 

zastosowanie do gazociągów łączących państwa członkowskie miały również 

zastosowanie, w obrębie Unii, do gazociągów do i z państw trzecich (tj. niebędących 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej ani EFTA). Ma to zapewnić spójność ram 

prawnych w Unii, a jednocześnie pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji na wewnętrznym 

rynku energii w Unii i negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw. Zwiększy to 

również przejrzystość i wzmocni pewność prawa dla uczestników rynku, w szczególności 

inwestorów w infrastrukturę gazową i użytkowników systemu, w odniesieniu do mającego 

zastosowanie systemu prawnego. 

Rewizja dyrektywy gazowej w kształcie przyjętym 17 kwietnia br. przez Parlament 

i Radę jest narzędziem do zapewnienia stosowania prawa UE wobec infrastruktury 

gazowej łączącej państwa członkowskie z państwami trzecimi. Dokonane zmiany 

zapewniają większą spójność i przejrzystość regulacji, a przez to większą pewność prawa.  

Termin implementacji dyrektywy 2019/692 upływa 24 lutego 2020 r. 

Projektowana ustawa pozwoli dostosować regulacje krajowe do standardów 

przyjętych w nowelizacji dyrektywy gazowej.  

Koniecznym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, celem 

przesądzenia, że przepisami III pakietu energetycznego objęte są, oprócz połączeń 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332457/katalog/12678535#12678535
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gazowych między państwami członkowskimi UE, również te łączące rynek UE z państwami 

trzecimi, co stanowiło istotę przyjętej w kwietniu dyrektywy.   

Podstawowym planowanym narzędziem interwencji jest zmiana definicji gazociągu 

międzysystemowego z art. 3 pkt 11d. ustawy. Proponowana definicja implementuje nową 

definicję „połączenia wzajemnego” stanowiąc, że gazociąg międzysystemowy to „gazociąg 

przesyłowy przebiegający przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej mający na celu 

połączenie systemów przesyłowych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub łączący system przesyłowy z infrastrukturą 

gazową innego państwa.”. Rozwiązanie takie nie pozostawia wątpliwości co do zakresu 

przyjętej definicji, która obejmuje wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez 

granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA czy też państwa niebędącego stroną żadnej z 

tych umów.   

Ponadto, planowana jest zmiana, m.in., art. 4i, art. 9c, art. 15f i art. 23 

dotyczących odpowiednio zwolnienia przedsiębiorstwa z obowiązku świadczenia usług, 

gdy wniosek dotyczy nowej infrastruktury, obowiązku przekazania Prezesowi URE 

informacji o zawarciu porozumień technicznych w kwestiach dotyczących eksploatacji 

gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi, spoczywającym na operatorze 

systemu przesyłowego oraz kompetencji Prezesa URE w zakresie współpracy z 

odpowiednimi organami państw członkowskich UE, EFTA i państw trzecich w odniesieniu 

do gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi i gazociągów kopalnianych. 

Ponadto, w projektowanym art. 15h nałożono na ministra właściwego do spraw energii 

obowiązek powiadomienia Komisji Europejskiej o zamiarze prowadzenia negocjacji 

umowy międzynarodowej w sprawie eksploatacji gazociągów międzysystemowych z 

państwami trzecimi oraz przekazywania Komisji innych właściwych informacji w toku 

negocjacji i po ich zakończeniu – w celu implementacji wprowadzonej dyrektywą 

procedury upoważnienia. Celem europejskiego prawodawcy wyrażonym w motywie 4 

dyrektywy 2019/692/UE było zapewnienie, aby infrastruktura, wobec której nie miały 

uprzednio zastosowania przepisy prawa Unii Europejskiej, w dalszym ciągu miała 

możliwość niestosowania przepisów dyrektywy, związku z czym w art. 2 projektowanej 

pustawy doprecyzowano warunki przyznania zwolnienia z wykonywania określonych 

obowiązków nowelizowanej ustawy. 

W efekcie planowane zmiany będą skutkować stosowaniem odpowiednich 

przepisów dotyczących, m.in., dostępu stron trzecich, uregulowania taryf, rozdziału 

własnościowego i przejrzystości do wszystkich – również pochodzących z państw trzecich 

– gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Polski. 
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Stan: 16.04.2020 r. – zostało przedstawione sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i 

Skarbu Państwa. 

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

Link  

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 

adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa 

majątkowego 

 

Projekt rozporządzenia wynika ze zmiany art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zawierającego delegację do 

wydania rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku 

wystąpienia zbiegu egzekucji. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2070) zmienia sposób postępowania organów egzekucyjnych w przypadku wystąpienia 

zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Ciążący na organach 

egzekucyjnych obowiązek przekazywania odpisów tytułów wykonawczych, dokumentów 

zajęć oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji zostanie 

zastąpiony obowiązkiem przekazywania adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do 

rzeczy albo prawa majątkowego, zwanej dalej „adnotacją w sprawie zbiegu”, która 

zawierać będzie wszelkie informacje konieczne do łącznego prowadzenia egzekucji, 

aktualne na dzień sporządzenia adnotacji. 

Projekt rozporządzenia zobowiązuje organy egzekucyjne, by w sytuacji 

wystąpienia zbiegu egzekucji do określonego składnika majątku zobowiązanego 

przekazywały organowi właściwemu do łącznego prowadzenia egzekucji z tego składnika 

adnotację w sprawie zbiegu. Zgodnie z wprowadzanym ustawą zmieniającą art. 62b § 1b 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji adnotacja w sprawie zbiegu będzie 

przekazywana w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. Adnotacja w sprawie zbiegu będzie sporządzana w formacie XML. 

Organ egzekucyjny będzie ją doręczał sądowemu organowi egzekucyjnemu na adres 

elektroniczny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwanej dalej 

„ePUAP”, powiązany z kontem tego komornika na ePUAP. Sądowy organ egzekucyjny 

będzie doręczał adnotację w sprawie zbiegu organowi egzekucyjnemu na jego 

elektroniczną skrzynkę podawczą, wykorzystując konto komornika na ePUAP. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=269
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Takie same zasady doręczania obowiązywać będą w przypadku konieczności 

doręczenia innych niż adnotacja w sprawie zbiegu pism (np. wezwania do przekazania 

adnotacji w sprawie zbiegu, zawiadomienia o nieprzystąpieniu do prowadzenia łącznie 

egzekucji z rzeczy albo prawa majątkowego czy o sposobie rozliczenia środków 

pieniężnych). 

Taki sposób działania przyspieszy i uprości egzekucję w przypadku wystąpienia 

zbiegu. 

 

Stan: 10.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2020 r.  

Link  

 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie 

przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu 

egzekucyjnego 

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2070) wprowadza nowe zasady w 

zakresie sposobu przekazywania tytułów wykonawczych, wniosków egzekucyjnych i 

dodatkowych informacji do organu egzekucyjnego. Wskazany projekt zakłada, że 

podstawowym sposobem przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego 

będzie droga elektroniczna. 

Wspomniany projekt ustawy wprowadza jako obligatoryjny sposób przekazywania 

przez wierzyciela tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego – drogę elektroniczną. W 

art. 27 § 2b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określono zakres spraw 

do uregulowania w drodze rozporządzenia, m. in. szczegółowy sposób przekazywania 

tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych. Z uwagi na to, że przekazywanie 

tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu 

skarbowego będzie się odbywało za pośrednictwem dedykowanego systemu 

teleinformatycznego, określonego w art. 26aa § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, ustalono w rozporządzeniu zasadę uzyskiwania przez wierzycieli niebędących 

naczelnikami urzędów skarbowych dostępu do wymienionego systemu teleinformatycznego. 

Ponadto mając na względzie elektronizację przekazywania tytułów wykonawczych do 

naczelnika urzędu skarbowego, a także automatyczną weryfikację i rejestrację tych tytułów 

w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne, konieczne jest 

również określenie formatu danych wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz 

dodatkowej informacji, o której mowa w art. 26 § 1e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330651/katalog/12665607#12665607
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w administracji, oraz zakresu danych weryfikowanych z danymi zawartymi w rejestrach 

publicznych (rejestr PESEL, CEiDG).   

 

Stan: 10.04.2020 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2020 r.  

Link  

 

8. Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych 

 

Kluczowe zadanie projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (zwanej dalej 

„projektem ustawy”) dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami 

publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, 

w tym z osobami fizycznymi. Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić 

ma publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona na zasadach 

wzorowanych na tych wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym 

dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) (zwanym dalej 

„rozporządzeniem 910/2014”) dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego. Przy jej wykorzystaniu będzie realizowana wymiana korespondencji 

wymagającej przez nadawcę potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Uzupełnienie jej stanowi 

publiczna usługa hybrydowa zapewniająca podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji 

w domyślnej postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo 

lub osobami, które na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn 

nie są jeszcze gotowe. Osoby te z kolei otrzymają możliwość otrzymywania korespondencji 

w postaci papierowej. Umocowanie w przepisach prawa publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej zrealizowane zostanie 

w sposób umocowujący ich wykorzystanie w komunikacji między stronami jako metodę 

skuteczną prawnie na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub doręczeniem osobistym. 

Projekt ustawy tworzy również podwaliny dla funkcjonowania rynku kwalifikowanych 

usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonych w oparciu o określony 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji standard usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego. Usługi te będą zapewniane przez kwalifikowanych dostawców 

usług zaufania działających na rynku polskim. 

 

Celami szczegółowymi projektu ustawy są: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330650/katalog/12665564#12665564
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1) zapewnienie wszystkim – zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, 

w szczególności osobom fizycznym – możliwości korzystania z jednego, własnego 

adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany 

do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z usług 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

2) standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – tak aby 

w szczególności możliwa była skuteczna prawnie wymiana korespondencji między 

wszystkimi podmiotami korzystającymi z publicznej lub kwalifikowanej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

3) odmiejscowienie procesu doręczenia przez umożliwienie wysyłania i odbierania 

korespondencji z dowolnego miejsca – brak konieczności informowania każdorazowo 

obecnych i potencjalnych korespondujących o zmianie fizycznego miejsca pobytu; 

4) skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów doręczenia; 

5) zapewnienie stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji; 

6) zapewnienie stronom doręczenia skutecznych prawnie dowodów doręczenia w postaci 

dowodów wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji; 

7) zapewnienie rozliczalności oraz niezaprzeczalności doręczeń dzięki udziałowi trzeciej 

zaufanej strony – operatora wyznaczonego lub dostawcy usług zaufania świadczącego 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

8) pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub tym, które na wymianę 

korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe, 

komfortu korzystania z aktualnie dostępnej przesyłki listowej; 

9) stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla realizacji 

doręczeń transgranicznych. 

 

Stan: 15.04.2020 r. – projekt został skierowany do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i 

Nowoczesnych Technologii.  

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 r., z 

wyjątkami.  

Link  
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