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VAT 

  Projekty 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego  

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 

W związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie o VAT ustawa z dnia … o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie 

rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych 

i elektronicznych oraz wprowadzenia nowej procedury szczególnej dotyczącej sprzedaży na odległość 

towarów importowanych istnieje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 

grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803).  

Wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku 

od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej i określenie katalogu czynności, które podmiot może wykonywać w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, do którego kierowany jest wniosek o zwrot podatku od wartości 

dodanej, aby móc wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej. 

Stan: 9.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku 

od towarów i usług niektórym podmiotom 

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia … o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i 

modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i 

elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość 

towarów importowanych istnieje konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347758/katalog/12793562
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Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. W 

porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860) zmianie ulegną 

przepisy umożliwiające zwrot podatku również w sytuacji gdy podatnicy dokonują czynności na 

terytorium kraju, rozliczanych w ramach procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w 

rozdziale 6a, 7 i 9, dot. świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. Wprowadzenie tych zmian 

stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z 

dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu 

do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia 

usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).W pozostałym 

zakresie regulacje zawarte w niniejszym rozporządzeniu, są kontynuacją obecnie istniejących 

rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu 

podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opartych na przepisach dyrektywy Rady 

2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości 

dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie 

członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 

20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) - zwanej dalej „dyrektywą 2008/9/WE” - oraz Trzynastej dyrektywy 

Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości 

dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 

21.11.1986, str. 40) - zwanej dalej „dyrektywą 86/560/EWG”.  

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom i tym samym rozszerzenie katalogu 

czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot 

uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o 

zwrot podatku oraz wyłączenie spełnienia zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów 

uprawnionych z państwa trzeciego w odniesieniu do czynności: 

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 

ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury 

szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT; 
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2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników 

zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w 

rozdziale 6a ustawy o VAT; 

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z 

art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o 

której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o); 

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników 

zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w 

rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p). 

Stan: 9.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku 

od towarów i usług 

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 

podatku od towarów i usług tj. VAT-R(15). Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 

694 i 802), zwanej dalej „ustawą”, w związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy nr 

1114).  

Projektowana ustawa uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz 

regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce projekt ustawy wprowadza pojęcie 

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie. 

Dodatkowo projekt w dodawanym w art. 96 ustawy nowym ust. 1a nakłada na dostawcę 

nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, dokonującego 

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub 

transportu znajdują się na terytorium kraju, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347756/katalog/12793476#12793476
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naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. W rezultacie podmioty te zostaną 

objęte obowiązkiem rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług.  

W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. projektem ustawy zasadne jest zaktualizowanie 

wzoru zgłoszenia VATR(14) o pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego dostawy 

towarów w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 oraz art. 109b ust. 1 ustawy o VAT. Informacje te umożliwią 

organom podatkowym efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków przez podmioty 

objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT.  

Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność dostosowania wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w 

zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R(14)) do ww. zmian  

Stan: 8.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia 

rejestracyjnego 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 

802), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy nr 

1114).  

Projektowane rozporządzenie wyłącza z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego 

podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca 

zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie:  

a) usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, których miejscem 

świadczenia jest Polska, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie członkowskim innym niż Polska, na 

potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy oraz 

którzy zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyli w państwie członkowskim identyfikacji zgłoszenie 

informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku VAT w zakresie ww. 

usług (dział XII rozdział 7 ustawy),  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347152/katalog/12790088#12790088
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b) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie zakończenia 

wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie 

członkowskim innym niż Polska (np. w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu 

towarów), na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a 

ustawy,  

c) krajową dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 2, dokonywaną przez podatnika 

ułatwiającego dostawy towarów (operatora interfejsu elektronicznego), jeżeli został on 

zidentyfikowany w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a ustawy. Ponadto z obowiązku składania 

zgłoszenia rejestracyjnego zostają wyłączeni podatnicy:  

d) jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na odległość towarów 

importowanych w ramach procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy, 

jeżeli zostali zidentyfikowani w Polsce albo w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby tej 

procedury oraz  

e) posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce lub stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej, którzy wykonywać będą na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na 

odległość towarów w ramach procedury szczególnej (dział XII rozdział 9) i którzy zidentyfikowani 

zostaną w Polsce na potrzeby tej szczególnej procedury. 

 

Stan: 31.05.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo 

bankowe  

 

Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników 

podatku od towarów i usług (VAT) – tzw. pakiet Slim VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza 

inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w 

życie jako ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw1) , wprowadzając z powodzeniem wiele rozwiązań korzystnych dla 

podatników.  

Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i 

informatyczne w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347150/katalog/12790002#12790002
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podatników oraz ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe. Obecny 

postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i 

zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm 

podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną 

weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od 

towarów i usług. Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym 

efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących 

rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego 

audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania VAT po 

stronie podatników. Pakiet Slim VAT 2 wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców 

kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą 

przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.  

Z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło 

z Unii Europejskiej. Umowa o wystąpieniu2) określa okres przejściowy, który skończył się dnia 31 

grudnia 2020 r. Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie VAT nie mają 

zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji w relacjach 

między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem nie występują obecnie takie transakcje, jak 

wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów oraz sprzedaż wysyłkowa. Wyjątkiem będzie jednak 

terytorium Irlandii Północnej, gdzie nadal obowiązują unijne regulacje dotyczące VAT w odniesieniu do 

towarów. Mimo że Umowa o wystąpieniu ma walor bezpośredniej skuteczności, za zasadne uznano 

wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych, z których jasno wynikałoby, w jaki sposób przepisy z 

zakresu podatku od towarów i usług będą stosowane w relacjach z Wielką Brytanią i Irlandią Północną 

po 31 grudnia 2020 r. Dlatego należało zmodyfikować definicje „państwa członkowskiego” oraz 

„terytorium Unii Europejskiej”. Przyjęcie takiej regulacji przyczyni się do uniknięcia niepotrzebnych 

wątpliwości, które mogą pojawić się zwłaszcza po stronie podatników dokonujących transakcji z 

podmiotami z Irlandii Północnej. Tym samym proponowana regulacja służy zapewnieniu pewności 

prawa.  

Niniejszy projekt realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie C-895/19 A. Trybunał uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu 

obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie terminu odliczenia VAT z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Chodzi o obecnie obowiązującą zasadę, zgodnie z którą 

odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod 

warunkiem, że podatnik wykaże ten VAT należny w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w 

którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym przypadku, podatek naliczony wykazywany jest 
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na „bieżąco”. Zdaniem Trybunału, nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia 

VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest 1) Dz. U. poz. 2419. 2) Umowa o 

wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), dalej jako 

„Umowa o wystąpieniu”. 2 VAT należny. Oznacza to, że przepisy w zakresie warunku określonego w 

art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT3) naruszają przepisy prawa unijnego. Niezbędna jest w 

tym zakresie zmiana przepisów polegająca na odstąpieniu od tego warunku. 

Opis najważniejszych zmian proponowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy:  

I. zmiany w ustawie o VAT dotyczą:  

 wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,  

 rezygnacja z określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT warunku 

uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samy okresie, w którym wykazano 

podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w 

którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A,  

 

 umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio 

w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej 

deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,  ulgi na złe długi,  

 modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”, 

  100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o 

poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres),  

 odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów 

rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, 

 dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i 

nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,  

 uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT 

na tzw. rachunek techniczny,  

 wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli 

posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały objęte odroczone lub rozłożone na raty. II. 

zmiany w ustawie – Prawo bankowe4) dotyczą:  

 konsolidacji środków na rachunku VAT,  



Przegląd zmian w podatkach 

 

11 

 

 możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie 

składki na ubezpieczenie rolników,  

 realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych. 

 

Stan: 1.06.21 – Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021r. z wyjątkami. 

 Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236
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Akcyza i cło  

Projekty 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, 

w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od 

rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 

Proponowane w projekcie przepisy mają na celu optymalizację struktury organizacyjnej 

obszaru obsługi odpraw celnych w oparciu o rekomendacje przedstawione przez Zespół Centralny ds. 

konsolidacji odpraw celnych.  

Zmiany są następstwem wdrożenia z dniem 2 stycznia 2018 r. etapowej centralizacji obsługi 

elektronicznych zgłoszeń celnych w ramach formuły Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw 

(CUDO). W poszczególnych urzędach celno-skarbowych (UCS), zamiast do kilku dotychczasowych 

oddziałów celnych (OC), elektroniczne zgłoszenia są składane do jednego wyznaczonego OC. Pozostałe 

wewnętrzne OC, tzw. „satelickie”, wyłącznie kontrolują przedstawiony towar oraz obsługują sprawy 

załatwiane w formie „papierowej”. Tym samym, miejsce przedstawienia towaru zostaje rozdzielone od 

miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego (w ramach właściwości naczelnika UCS). Zgłoszenia 

celne z OC wewnętrznych, są obsługiwane przez dyspozytorów w OC, w których funkcjonuje CUDO. 

Analizy liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 

zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz ich obciążenie pracą wskazują na brak uzasadnia 

utrzymywania struktury organizacyjnej w postaci OC w wymienionych lokalizacjach. Z punktu widzenia 

dokonywania zgłoszeń celnych, planowane zmiany organizacyjne nie wpłyną na jakość obsługi 

przedsiębiorców. Zgłoszenia celne dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej w wyznaczonych 

do tego celu OC CUDO, a towar może być przedstawiony w innej lokalizacji np. w miejscu uznanym na 

terenie przedsiębiorstwa.  

Uwzględniając kryteria przyjęte przez Zespół Centralny, jak i dokonane już oraz planowane 

zmiany organizacyjne w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie, zwanym dalej „MUCS 

w Warszawie”, Zespół Lokalny zarekomendował przekształcenie OC w Garwolinie, OC w Ostrołęce i OC 

IV w Warszawie na Miejsce Wyznaczone (MW), a także całkowitą likwidację OC V w Warszawie.  
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W związku z powyższym, wymagana jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów 

celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od 

rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2019 r. poz. 

130, z późn. zm.)   

Projektowane zmiany zostały poprzedzone opracowaniem Koncepcji optymalizacji struktury 

obszaru odprawowego (z wyłączeniem ruchu lotniczego i pocztowego) oraz zniesienia wybranych 

satelickich oddziałów celnych w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie, która zakłada, 

że I etapem planowanych przekształceń będzie likwidacja OC V w Warszawie oraz przekształcenie OC 

IV w Warszawie, OC w Garwolinie i OC w Ostrołęce w MW. Wskazane OC są wkomponowane w 

jednostki CUDO, jako OC satelickie do przedstawienia towarów i obsługi przedkładanych dokumentów 

papierowych. Za zmianą przemawiają: faktyczne obciążenie pracą tych komórek, ograniczenie kosztów 

ponoszonych przez IAS w Warszawie związanych z wynajmem pomieszczeń dla siedzib tych komórek, 

odległości pomiędzy OC lub MW, obecna obsada kadrowa, ilość obsługiwanych podmiotów i przede 

wszystkim ilość zadań determinujących konieczność utrzymania struktury OC obecnie wykonywanych 

czy też planowanych.  

Przeznaczony do całkowitej likwidacji OC V w Warszawie jest OC satelickim funkcjonującym w 

strukturze CUDO OC VI w Warszawie. W OC V w Warszawie zgłoszenia celne nie są już składane od 

stycznia 2018 roku. Od ponad trzech lat są one wysyłane za pomocą systemów informatycznych do 

jednostki CUDO tj. OC VI w Warszawie.  

W oparciu o dane za rok 2020 stwierdzono, że w OC V w Warszawie wykonano 103 rewizje 

celne, nałożono 545 zamknięć celnych, zalegalizowano 3940 świadectw pochodzenia, obsłużono 154 

karnety TIR, wystawiono/przedłużono 58 świadectw uznania, wykonano 21 kontroli czasu pracy 

kierowców, zarejestrowano 345 zgłoszeń w formie papierowej oraz kilkadziesiąt innych czynności z 

zakresu działania OC satelickiego.  

W objętych przekształceniami OC podlegających MUCS w Warszawie pełni obecnie służbę 22 

funkcjonariuszy. Wszyscy funkcjonariusze z tych OC zostaną przeniesieni do innych komórek z obszaru 

odprawowego lub będą stanowili obsadę MW, które powstaną po trzech zniesionych OC satelickich 

zaplanowano w dotychczasowych siedzibach przekształcanych OC.  

Korzyści wynikające z wdrożenia planowanych zmian obejmują ograniczenie kosztów 

ponoszonych w związku z najmem pomieszczeń dla siedzib znoszonych i likwidowanych OC satelickich. 
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Prognozowane korzyści finansowe to około 20.800 złotych miesięcznie. Szacunkowe oszczędności 

związane będą z rezygnacją z najmu powierzchni biurowych i placu odpraw dla OC V w Warszawie, 

ograniczeniem najmu powierzchni i związanych z nim kosztów o około 70% w lokalizacji Garwolin a 

także w Warszawie przy ulicy Krakowskiej 106 oraz rezygnacją z trwałego zarządu budynku 

stanowiącego siedzibę obecnego OC w Ostrołęce. 

 

Stan: 16.06.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

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

 Link 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej 

 

 Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 802) została zmieniona ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o KAS”, poprzez dodanie pkt 

2a w art. 84 ust. 1, zgodnie z którym protokołem zakończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem i wywozem towarów w 

obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-

skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego. 

W projekcie rozporządzenia przewiduje się zastąpienie dotychczasowego załącznika nr 1 

określającego wzór upoważnienia  do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej załącznikiem, w 

którym zmieniono pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego. W pkt 17 tego 

pouczenia dodano lit. h. Pouczenie w tym zakresie wskazuje, że protokołem zakończy się kontrola 

celno-skarbowa w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem i 

wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli 

zakres kontroli celno-skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego, 

stosownie do dodanego pkt 2a w art. 84 ust. 1 ustawy o KAS. 

Stan: 25.05.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 

Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2021r. 

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347309/katalog/12791304#12791304
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347153/katalog/12790131#12790131
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347153/katalog/12790131#12790131
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Podatki dochodowe 

Projekty 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych 

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 

grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji 

ustawowej, zawartej w art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).  

Odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia 

wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19 oraz trwającego procesu legislacyjnego 

dotyczącego nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła. 

Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących 

zasad poboru podatku u źródła w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do terminu określonego w § 

4 zmienianego rozporządzenia zaproponowano odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r.   

Stan: 11.06.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

Link    

 

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 

grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2545, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347854
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347854
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Odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia 

wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19 oraz trwającego procesu legislacyjnego 

dotyczącego nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła. 

Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących zasad 

poboru podatku u źródła w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do terminu określonego w § 4 

zmienianego rozporządzenia zaproponowano odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Stan: 11.06.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

Link 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347855/katalog/12794483#12794483
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347855/katalog/12794483#12794483
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Pozostałe 

Projekty 

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Projekt ustawy dotyczy zmiany w art. 7 ust. 1 pkt 3 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”. Art. 7 znajdujący się w rozdziale 2 

ustawy (podatek od nieruchomości) dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości. Ust. 1 pkt 3 

niniejszego artykułu brzmi obecnie: „1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) 3) budynki, 

budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. Zgodnie z 

projektowanymi zmianami przepis ten będzie brzmiał:„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 3) 

grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. 

W celu całościowego rozpoznania problemu i zrozumienia potrzeby zmiany niniejszego 

przepisu należy odnieść się do słowniczka określeń użytych w ustawie znajdującego się w art. 1a 

ustawy. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 tego artykułu jako budynek należy rozumieć: „obiekt budowlany w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”, a jako budowlę: 

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem”. Natomiast zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a konkretnie art. 3 pkt 1 

ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „obiekt 

budowlany” to „budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 

budowlanych”, a z kolei „budowla” - to „każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem tablice 

reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
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pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej przepisy normę prawną z art. 7 ust. 

1 pkt 3 należy rozumieć następująco: 

„Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc: budynki, 

budowle bądź obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych, które są trwale 

związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają 

fundamenty i dach) 

b) budowle (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a więc budowle – m.in. lotniska, wraz  

z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych), a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk 

użytku publicznego;”. 

W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego budowlą jest m.in. lotnisko, to 

normę tę można jeszcze bardziej skrócić do formy: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, 

budowle - w tym lotniska - i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku 

publicznego.”. W myśl projektowanych przepisów normę prawną z art. 7 ust. 1 pkt 3 należałoby 

interpretować następująco: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle – w 

tym lotniska - na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.”. 

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten 

sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty 

zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych 

lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 



Przegląd zmian w podatkach 

 

19 

 

Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z 

poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do 

traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma  znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy  nie, gdyż 

cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą. Projektowana ustawa zmierza do tego, by 

przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają 

wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym 

również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 

Przepisy dotyczące lotnisk brzmiałyby w analogiczny sposób, jak przepisy dotyczące kolei, 

stowarzyszeń, czy muzeów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 5, czy pkt 7 ustawy zwalnia 

się z podatku: „1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu 

przepisów o transporcie kolejowym (…) ”, „1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii 

kolejowych lub ich odcinków.”, „5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby 

prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, 

wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu (…)", czy też „7) grunty i budynki we władaniu 

muzeów rejestrowanych”. Zastosowana w wyżej wymienionych przepisach konstrukcja „grunty, 

budynki i budowle” byłaby zatem zastosowana także w zakresie lotnisk. Bez żadnych wątpliwości 

zwolniony od podatku od nieruchomości byłby zatem po tej korekcie cały obszar części lotniczych 

lotnisk użytku publicznego i nie byłoby żadnych podstaw, by uważać, że zwolnieniu podlegać powinny 

tylko budynki i budowle na tym terenie oraz grunty, na których te budynki stoją. 

 Praktyka wskazuje na problem różnego stosowania tego przepisu. Organy podatkowe w 

zróżnicowany sposób intepretują art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, co nie sprzyja pewności prawa i jest 

znacznym problemem dla zarządzających lotniskami. Przedmiotem postępowań było na przykład 

rozstrzygnięcie, czy zwolnieniu podlegają tylko grunty zabudowane budynkami i budowlami, gdyż 

większość powierzchni lotnisk stanowią bowiem tereny niczym niezabudowane. Zdarzało się, że nie 

uznawano terenów niezabudowanych jako uprawniających do stosowania zwolnienia. Zdaniem 

wnioskodawców należy ujednoznacznić ten przepis, tak aby zachować w mocy intencję ustawodawcy, 

który zamierzał przyznać ułatwienia lotniskom publicznym, jako spełniającym funkcje komunikacji dla 

ogółu społeczeństwa. 

Projektowane zmiany dotyczyć będą zarówno dużych lotnisk komunikacyjnych, jak i małych 

lotnisk sportowo- szkoleniowych.  

Stan: 28.05.21 – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

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

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu 

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

Projekt zakłada: 

1) Włączenie nowych deklaracji, tj. kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 

akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową 

(AKC-UAKZ) oraz deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), do 

grupy dokumentów, które mogą być opatrywane: 

a) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 zmienianego 

rozporządzenia), oraz 

b) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań (§ 11 

zmienianego rozporządzenia). 

2) Umożliwienie opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa 

w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od 

samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − 

przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

3) Wyłączenie z rozporządzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego 

(AKC-R) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 

podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od 

podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową 

stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej (AKC-Z). 

Ad. 2) Aktualizacja tytułów i symboli formularzy przywołanych w zmienianym rozporządzeniu 

stosownie do aktualnie wprowadzanych lub procedowanych zmian.  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1228
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1228
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Stan: 11.06.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

Link 
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