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 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 
Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dalej „ustawa o VAT”, wynika z obowiązku implementacji do polskiego 

porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce.  

Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych 

przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest 

pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy 

przedsiębiorcami i konsumentami (B2C). Trzon tego pakietu stanowią dyrektywy nowelizujące 

dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa VAT), które zostały przyjęte przez Radę UE w grudniu 2017 r. i 

listopadzie 2019 r.  

Jak wskazano w motywie 7 preambuły implementowanej dyrektywy 2017/2455/UE, znacząca 

część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami 

członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z państw trzecich, dokonywana 

jest za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal 

lub inne podobne środki (tj. urządzenie lub oprogramowanie), dalej: „interfejsy elektroniczne”, często 

z wykorzystaniem zlokalizowanych na terytorium UE magazynów zapewniających kompleksową 

obsługę logistyczną (tzw. magazyny typu fulfilment warehouse). Głównym problemem, który mają 

rozwiązać implementowane dyrektywy, jest niezadowalająca efektywność poboru VAT, a przy tym 

relatywnie duże obciążenia administracyjne i koszty ciążące na przedsiębiorcach oraz administracji 

skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od ww. transakcji i weryfikowaniem 

prawidłowości tego rozliczania. Wynika to w szczególności z faktu, że w znacznej mierze tego rodzaju 

sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę przedsiębiorców nieposiadających siedziby 

działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Stąd, jak 

pokazuje dotychczasowa praktyka, w wielu państwach członkowskich występują trudności z 

zapewnieniem prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez takich przedsiębiorców.  

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie e-commerce mają wejść w życie od 1.07.2021 r. (termin 

ich implementacji upływa 30.06.2021 r.) i obejmują one m.in.:  

 usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości 

nieprzekraczającej 22 euro;  



 nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu 

elektronicznego: (i) sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw 

trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub (ii) dostawę towarów 

na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz 

konsumentów; 

 rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS)4) na 

sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o 

rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS);  

 wprowadzenie kolejnej, (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu 

importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. 

uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom 

celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów 

pocztowych, podatnikom posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 

unijnego kodeksu celnego np. agencjom celnym), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób dla 

których towary są przeznaczone i zgłoszenia tego podatku w deklaracji miesięcznej i dokonania wpłaty 

tego pobranego podatku;  

 zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz 

wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży 

wysyłkowej; 

 rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, obecnie dla usług telekomunikacyjnych, 

usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną na: (i) inne usługi świadczone na rzecz 

konsumentów, (ii) WSTO, oraz (iii) dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez 

interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy, – i stworzenie tzw. One Stop Shop (OSS);  

 nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na 

terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów 

niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie 

właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych 

ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów. Wdrożenie powyższych rozwiązań ma przyczynić 

się do:  

 wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z 

krajów trzecich poprzez m.in.: (i) zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych 

przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich oraz (ii) objęcie interfejsów 

elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich 

pośrednictwem;  



 pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów /usług w miejscu ich konsumpcji, co 

oznacza, że przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru 

/usługi;  

 zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez 

uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.  

Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo celne, tj. uchylenia art. 65a–b jest 

konsekwencją zmian w modelu odpraw celnych przesyłek pocztowych, polegających na przyjęciu przez 

operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo pocztowe, tj. Pocztę Polską S.A. roli 

zgłaszającego i tym samym dłużnika celnego. Dotychczas Poczta Polska będąc podmiotem 

uczestniczącym w obrocie towarami z krajami trzecimi i de facto podejmując i dysponując towarami o 

statusie nieunijnym nie dokonywała zgłoszenia celnego, a jedynie przedstawiała towary organom 

celnym i tym samym w świetle przepisów unijnego prawa nie była podmiotem zobowiązanym do 

uiszczenia ciążących na towarze należności celnych. Stąd też w przepisach krajowych, tj. w art. 65a 

ustawy – Prawe celne zawarte zostały regulacje nakładające na tego operatora określone obowiązki 

celne, tj. obowiązek poboru należności celnych od odbiorcy przesyłki, przekazania pobranej kwoty w 

określonym terminie na rachunek urzędu skarbowego, oraz powstania obowiązku ich uiszczenia wraz 

z odsetkami za zwłokę w przypadku ich niepobrania od odbiorcy przesyłki, oraz prawo do zwrotu tych 

należności w przypadku gdy były one nienależne. Według nowych zasad Poczta Polska przyjmie w 

przywozie obowiązek dokonywania w swoim imieniu zgłoszeń celnych (w formie elektronicznej) na 

rzecz odbiorców przesyłek pocztowych.  

Zgłoszenia będą dokonywane przez operatora wyznaczonego w przypadkach określonych 

postanowieniami art. 143a oraz 144 rozporządzenia delegowanego. Dokonując zgłoszeń celnych 

według nowych zasad wyznaczony operator pocztowy stanie się jednocześnie dłużnikiem celnym 

zobowiązanym w świetle przepisów unijnych do uiszczenia ciążących na towarach należności celnych i 

w całości też będzie podlegał innym obowiązkom ciążącym na dłużniku oraz prawom wynikającym z 

przepisów prawa celnego. Stąd też obecne regulacje zawarte w art. 65a stają się zbędne, a ich 

pozostawienie może powodować wątpliwości co do stosowania właściwych podstaw prawnych w 

zakresie praw i obowiązków Poczty Polskiej jako podmiotu uczestniczącego w obrocie towarowym z 

krajami trzecimi. Uchylenie art. 65b konsekwencją uchylenia art. 65a. Istnieje również konieczność 

dokonania innej zmiany w Prawie celnym (ar. 77a) polegającej na wprowadzeniu instytucji 

dorozumianego pełnomocnictwa. Aby osoba (np. operator pocztowy, kurier, agencja celna) mogła 

działać w charakterze przedstawiciela celnego odbiorcy przesyłki i dokonać na jego rzecz zgłoszenia 

celnego, konieczne jest posiadanie przez tego przedstawiciela dowodu potwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa. Proponowana instytucja przedstawicielstwa dorozumianego znacznie przyczyni się 



do skrócenia czasu otrzymania przesyłki przez odbiorcę i zdejmie z niego obowiązek załatwiania 

formalności celnych. Projektowane rozwiązanie jest korzystne również z punktu widzenia osób 

(operatorów pocztowych, przewoźników ekspresowych), które dostarczają paczki. Czas niezbędny na 

pozyskanie pełnomocnictwa znaczenie wydłużyłby czas dostawy przesyłki i dodatkowo ją komplikował. 

Proponuje się zatem, aby przedstawicielstwo dorozumiane byłoby dopuszczalne, pod warunkiem 

dania odbiorcy przesyłki możliwości złożenia zastrzeżenia. Odbiorca przesyłki mógłby zrezygnować z 

usług podmiotu i sam dokonać zgłoszenia celnego przesyłki, jak również mógłby upoważnić wybraną 

przez siebie agencję celną do dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy upoważnienie dla pełnomocnika 

celnego będzie miało formę dorozumianą, przedstawiciel celny będzie działał jako przedstawiciel 

pośredni, co oznacza, że będzie odpowiadał solidarnie z odbiorcą przesyłki. 

Aby zwiększyć efektywność poboru VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń 

administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców oraz administracji skarbowej, powiązanych z 

wypełnianiem obowiązków podatkowych, związanych z rozliczaniem podatku należnego z tytułu 

określonych dostaw towarów B2C, projektowana nowelizacja wprowadza m.in. swego rodzaju fikcję 

prawną, która w istocie prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu 

określonych dostaw B2C na podatników prowadzących działalność gospodarczą związaną z 

zarządzaniem interfejsami elektronicznymi, zwanych dalej również „operatorami interfejsu 

elektronicznego”.  

Należy podkreślić, że ta fikcja prawna została przyjęta jedynie na potrzeby przepisów o VAT i 

nie ma zastosowania do innych dziedzin prawa, w tym regulujących stosunki cywilnoprawne. Oczekuje 

się, że wprowadzenie takiego rozwiązania spełni zakładane rezultaty, ponieważ ciężar wykonania 

obowiązków określonych w przepisach VAT w związku z ww. dostawami towarów zostanie 

przeniesiony z bardzo dużej grupy przedsiębiorców (tzw. dostawców bazowych), spośród których wielu 

nie ma siedziby działalności gospodarczej w UE (co dodatkowo utrudnia egzekucję obowiązków 

podatkowych), na znacznie mniej liczną grupę operatorów interfejsów elektronicznych, którzy zwykle 

dysponują znacznie większymi zasobami niż dostawcy bazowi, dzięki czemu łatwiej im będzie 

wypełniać obowiązki przewidziane w regulacjach VAT.  

Ponadto, aby umożliwić administracji skarbowej efektywniejszy monitoring w zakresie 

wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach VAT, określeni operatorzy interfejsów 

elektronicznych, za pośrednictwem których świadczone są usługi oraz dokonywane są dostawy 

towarów na terytorium UE zasadniczo na rzecz konsumentów, będą obowiązani do prowadzenia 

ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. W odniesieniu do dostaw towarów, których wysyłka 

lub transport rozpoczyna się bądź kończy na terytorium Polski oraz usług, których miejsce świadczenia 

znajduje się w Polsce, ewidencja ta będzie udostępniana drogą elektroniczną na żądanie właściwego 



organu podatkowego. Urzeczywistnienie rynku wewnętrznego, globalizacja i postęp technologiczny 

doprowadziły do gwałtownego wzrostu handlu elektronicznego, a co za tym idzie sprzedaży towarów 

na odległość – zarówno towarów dostarczanych z jednego państwa członkowskiego do innego, jak i z 

terytoriów trzecich lub państw trzecich do Unii.  

Należało zatem dostosować do tych zmian przepisy dyrektyw 2006/112/WE i 2009/132/WE, 

uwzględniając zasadę opodatkowania w miejscu przeznaczenia, konieczność ochrony dochodów 

podatkowych państw członkowskich, stworzenia równych warunków działania dla zainteresowanych 

przedsiębiorstw i zminimalizowania ciążących na nich obciążeń. Procedurę szczególną dla usług 

telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, które to usługi 

są świadczone przez podatników mających siedzibę na terytorium Unii, ale nieposiadających siedziby 

w państwie członkowskim konsumpcji (MOSS), rozszerzono i utworzono OSS.  

Z założenia OSS (podobnie jak było to w przypadku MOSS) ma na celu uproszczenie 

obowiązków w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących 

usługi osobom niebędącym podatnikami na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:  

• elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;  

• deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej 

deklaracji;  

• współpracy z administracją podatkową własnego państwa członkowskiego, nawet jeśli dokonywane 

dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.  

Wprowadzono również podobną procedurę szczególną importu dla sprzedaży na odległość 

towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich – IOSS. Aby jasno określić zakres 

środków mających zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i 

sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich, 

zdefiniowano te pojęcia. Wprowadzono także tzw. uregulowanie szczególne, które zostanie 

zaimplementowane w nowym rozdziale 10 ustawy o VAT, pozwalające na specjalny, uproszczony 

sposób wykazywania i zapłaty podatku z tytułu importu w deklaracji miesięcznej, przez operatorów 

pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub podatnikom posiadającym status 

upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego (np. agencjom celnym), 

jeżeli towary są umieszczone w przesyłkach wysłanych z terytorium państwa trzeciego do odbiorcy 

przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie 

przekracza kwoty wyrażonej w złotych i odpowiadającej równowartości 150 EUR. To uregulowanie 

szczególne będzie mogło być stosowane, gdy nie będzie stosowany IOSS.  



Oczekuje się, że wprowadzone powyższe nowe procedury w odniesieniu do importowanych 

towarów zakupionych przez Internet, w przesyłkach do 150 euro zapewnią efektywny pobór podatku 

należnego od każdego towaru, dla którego Polska jest państwem konsumpcji. 

 

Stan: 24.05.21 – Ustawa została przekazana do Senatu. 

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

Link 

 

 

 

 Projekt rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów  

i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

 
W czasie trwania pandemii COVID-19 Ministerstwo Finansów otrzymuje liczne sygnały 

dotyczące finansowych kosztów, ponoszonych przez publiczne placówki zdrowia, związanych 

z koniecznością spełniania dodatkowych warunków sanitarnych – w szczególności w tych placówkach, 

które bezpośrednio są zaangażowane w opiekę nad osobami, u których stwierdzono zakażenie 

wirusem SARS-COV-2 lub osobami, które miały kontakt z zakażonymi. W związku z przeznaczeniem 

znacznych środków na realizację tego zadania istotnie ograniczone zostały możliwości finansowania 

zadań służby zdrowia innych niż dotyczące zwalczania skutków pandemii. Skala dodatkowych 

wydatków powoduje braki finansowe w budżetach publicznych placówek medycznych. W związku z 

powyższym w wielu publicznych placówkach medycznych wstrzymane zostały wszelkie wydatki (poza 

niezbędnymi dla bieżącej działalności danej placówki medycznej). Wstrzymane zostały zakupy nowego 

sprzętu medycznego, remonty i rozbudowy placówek medycznych, itp.  

Problemy te mogą być częściowo rozwiązane dzięki działaniom podejmowanym przez 

organizacje pożytku publicznego (OPP) działające w sferze zadań publicznych, również w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia. Organizacje takie przekazują towary i usługi na rzecz podmiotów 

publicznych, również podmiotów leczniczych, lub też biorą udział w finansowaniu ich zakupów. 

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19, zasadne stało się wsparcie podmiotów leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej1 poprzez wprowadzenie czasowego (do 31 grudnia 2021 r.) obniżenia stawki VAT 

                                                           
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2401, 2020, 2345 

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1126.html


do wysokości 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń niektórych towarów/usług dla OPP, w 

przypadku, gdy faktycznym i ostatecznym odbiorcą towarów i usług  będą wskazane podmioty 

lecznicze. 

 

Od 1 lipca 2020 r. zgodnie z nową matrycą stawek VAT nastąpiła podwyżka stawki VAT do 23% 

na większość z szeroko wykorzystywanych w produkcji roślinnej środków poprawiających właściwości 

gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw organicznych i organiczno-mineralnych, z 

wyjątkiem ziemi ogrodniczej. 

Docierające do resortu finansów sygnały z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazują, że 

zmiana stawki VAT dla ww. towarów przekłada się na realny wzrost kosztów produkcji płodów rolnych. 

Wzrost cen ww. środków może powodować, w opinii resortu rolnictwa, zmniejszenie zainteresowania 

ze strony producentów rolnych ich zakupem. Ograniczenie zużycia tych środków może skutkować z 

kolei obniżeniem żyzności gleb i ograniczeniem produkcji roślinnej. 

 

Dodatkowo, w związku z utratą mocy art. 7 ust. 1 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  – dalej „ustawa COVID-19”, do którego 

odwołuje się § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w związku z uregulowaną w § 10 preferencją w postaci 

możliwości stosowania stawki 0% VAT dla określonych czynności związanych z walką z pandemią 

COVID-19, konieczne stało się odpowiednie dostosowanie tego przepisu. 

Projekt przewiduje: 

1) czasowe obniżenie (do 31 grudnia 2021 r.) stawki VAT do 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń 

następujących towarów/usług na rzecz OPP: 

 towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym m.in. wyrobów medycznych i farmaceutycznych, 

środków dezynfekujących, testów diagnostycznych, środków ochrony indywidualnej – maseczek, 

okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków, rękawic) – które następnie 

zostaną przez OPP przekazane wskazanym podmiotom leczniczym ,  

a także  

 usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub 

montażowych wykonywanych bezpośrednio w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w 

których wykonywana jest działalność lecznicza przez wskazane podmioty lecznicze. 

Warunkiem stosowania preferencji jest odpowiednie – wskazane w projektowanym § 10bc 

ust. 2 – udokumentowanie   dokonanych transakcji. 



2) czasowe (do 30 kwietnia 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw środków poprawiających 

właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw organicznych i organiczno-mineralnych 

niebędących ziemią ogrodniczą. 

3)  odwołanie w § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 

transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

 

Stan: 21.05.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

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

informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot 

podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza 

terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE 

oraz jego wydruku 

Celem dla którego projektowane rozporządzenie jest opracowywane, jest wykonanie 

upoważnienia zawartego w 

 art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 

listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2419), dotyczącymi systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). 

Opracowanie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od 

których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz określenie pieczęci organu celnego 

potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenie danych, które 

powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący podstawą do dokonania zwrotu podatku 

podróżnym oraz wydruk tego dokumentu. 

 

Stan: 10.05.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347000/katalog/12789502#12789502
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346550/katalog/12786652#12786652


 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur 

Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją zawartą w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485), za fakturę uznajemy 

dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany 

w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających 

na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, 

środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. 

Zatem za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet 

jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km. 

Z uwagi na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych 

dotyczące zmiany tej regulacji w kierunku uznania za fakturę biletów jednorazowych, które 

dokumentują przejazd autostradą płatną lub usługę przewozu osób określonymi środkami transportu 

bez względu na długość odcinka przejazdu, proponujemy zniesienie tego limitu. 

Zmiana ta ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, podmiot 

świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów 

poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na 

podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych 

kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą 

(opodatkowaną) – podróż służbowa. 

 

Stan: 26.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z 

dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących 

w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i 

otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur 

(KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny.   

KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z drobnymi 

wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346104/katalog/12783089#12783089


wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w 

aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. Projektowane rozwiązanie 

będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. 

Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz 

przesyłane do systemu poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w 

systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie  podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i 

otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF 

dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł 

wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Wprowadza 

się możliwość uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika np. dla 

biura rachunkowego lub konkretnej osoby. Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie 

e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej. Zaznacza się przy tym, iż wszystkie faktury będą mogły być 

sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF. Po przesłaniu 

faktury, KSeF przydziela numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. W 

dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego tę fakturę w systemie KSeF, 

będzie ona uznawana za wystawioną oraz otrzymaną. 

KSeF będzie służył do uwierzytelniania oraz weryfikacji posiadanych przez podatnika oraz 

podmiot uprawniony do dostępu do KSeF uprawnień, powiadamiania podatnika lub podmiot 

uprawniony o posiadanych uprawnieniach do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i dostępu do 

nich, otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, do ich przechowywania, oznaczania faktur numerem 

identyfikującym przydzielonym przez KSeF, weryfikowania zgodności wystawionej faktury 

ustrukturyzowanej z udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

wzorem takiej faktury. Dodatkowo system będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur 

ustrukturyzowanych oraz kierował do podatnika lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury 

ustrukturyzowanej powiadomienia o dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz 

numerze ją identyfikującym przydzielanym przez ten system, odrzuceniu albo braku możliwości 

wystawienia faktury ustrukturyzowanej. KSeF powiadomi również podmiot, który nie ma uprawnień 

do dostępu do KSeF o braku możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do tych 

faktur. 

Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF 

zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja 

podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Ponadto dla 

podatników wystawiających w danym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane 



oraz spełniających pozostałe przewidziane w przepisach warunki, projektowana ustawa wprowadza 

preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT. 

Projektowane rozwiązanie ma na celu uszczelnić system podatkowy, a zarazem ograniczyć 

nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy oraz szybszy dostęp do dokumentów. 

Wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury powinno doprowadzić do 

zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Możliwość zautomatyzowania procesów 

księgowych znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim. 

Zakłada się, iż niniejsze rozwiązanie przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości 

rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, 

z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego 

fakturami. Proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa  

w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i 

usługami. 

Projekt zawiera również zmiany w innych aktach prawnych. Zmiany te będą miały charakter 

dostosowujący. 

 

Stan: 19.03.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

Link 

 

 

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

prowadzonej w systemie TAX FREE 

 
Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 

ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”, 

w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), dotyczącymi systemu 

zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). 

Określenie elementów, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w 

elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji będą 

podlegały dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202/katalog/12762050


wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości 

zwrotu podatku VAT wpłaconego podróżnym przez sprzedawcę. 

 

Stan: 2.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

Link 

 
 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i 

warunków dla kas rejestrujących 

 
Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest uwzględnienie w nim zmian ustawy (w 

zakresie m.in. art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 oraz ust. 9 ustawy o VAT), wprowadzonych na podstawie ustawy 

z dnia 31 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, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 

675). 

Celem ww. zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci 

elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy zastosowaniu 

kas rejestrujących najnowszego typu (kas online). Na mocy obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 

którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) kasy te posiadają jedynie możliwość 

wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać konsumentowi ich papierową 

postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być 

uzależnione od wyboru klienta i/lub podatnika (sprzedawcy).Projektowane rozporządzenie ma zatem 

na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego 

oraz zastąpienie ww. rozporządzenia z 2018 r.  

Kasy fiskalne, zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z 2018 r., nie mają możliwości wyboru opcji nie drukowania paragonów fiskalnych. Dla 

pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich, 

nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym w ustawie, które 

obejmowałyby istotne zmiany dotyczące e-paragonu. Efektu nie da się osiągnąć w inny sposób niż 

poprzez wydanie nowego rozporządzenia, tj. niniejszego projektu.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345353/katalog/12777564#12777564


W projektowanym rozporządzeniu określono zatem nowe definicje i dostosowano 

terminologię tak, by funkcje, kryteria i warunki techniczne (wymagania) dla kas rejestrujących 

przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (kas online) odpowiadały aktualnemu stanowi 

prawnemu. W szczególności odnosi się to do nowych wymagań technicznych dla kas rejestrujących 

dotyczących rodzajów kas rejestrujących, konstrukcji kas rejestrujących, zapisu i przechowywania 

danych w pamięciach kas rejestrujących, dokumentów wystawianych przy użyciu kas rejestrujących, 

pracy kas rejestrujących, w tym połączenia i przesyłania danych między kasami rejestrującymi a 

Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3 ustawy, oraz fiskalizacji kas 

rejestrujących, a także kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym. 

 

Stan: 13.05.21 – Projekt znajduje się na etapie Notyfikacji. 

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

Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w 

zakresie podatku od towarów i usług 

 
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w 

zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem’, 

określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. W projekcie 

rozporządzenia zmieniającego w celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków 

ewidencyjnych zaproponowano uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia możliwości 

zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 

3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz faktur 

dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w 

formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na 

przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, 

środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Ponadto 

w celu wyeliminowania wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) 

oraz procedur doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym niektóre przepisy 

rozporządzenia. Wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty „RO” i „WEW” nie były oznaczane GTU. 

Uregulowano wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia 

usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342901/katalog/12759995#12759995


wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich 

związkami. Ponadto wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty RO nie były oznaczane symbolami 

procedur. Doprecyzowano zapisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu 

zamknięcia lub decyzji. Wprowadzono regulację dotyczącą wykazywania w ewidencji zmniejszenia 

podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”. Uchylono 

przepisy dotyczące stosowania oznaczenia „MPP”. W przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a 

ust. 1 i 4 ustawy wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji terminu płatności lub daty dokonania 

zapłaty. Dodatkowo w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1114), wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce, 

rozporządzenie zmieniające przewiduje w § 7 pkt 8 wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w 

okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. W § 10 ust. 4 

rozporządzenia uchyla się pkt 1 i 2 oraz po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b. W § 10 ust. 4 pkt 2a 

rozporządzenia zmiana polega na tym, że dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenie WSTO_EE 

dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia 

ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących 

podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium 

państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zmiany polegają na zastąpieniu oznaczeń „SW” i 

„EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Ponadto w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia 

proponuje się wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca), które miałoby na 

celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonywanych przez 

podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w 

dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem 

dostawy jest terytorium kraju. W § 10 ust. 6, aby uregulować kwestię związaną z możliwością 

oznaczania - WSTO_EE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie 

rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz 

podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce 

pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku ujęcia tych 

transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego, zaproponowano wykazywanie tych czynności w 

ewidencji odrębnie na podstawie dokumentu „WEW”. Ponadto w związku z tym, że istnieje 

konieczność przygotowania narzędzi informatycznych, wprowadzono przepis przejściowy, aby 

przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia były stosowane począwszy 

od rozliczenia za styczeń 2022 r., a zamiast oznaczenia „WSTO_EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-



grudzień 2021 r. do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie 

rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz 

podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce 

pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju było stosowane w ewidencji 

oznaczenie „EE”.  

Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy pod względem merytorycznym i 

formalnym oraz reguluje kwestię zbiorczego wykazywania faktur uproszczonych wystawionych 

zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego. 

Ponadto uchyla przepisy dotyczące stosowania oznaczenia „MPP”. Wprowadza regulację dotyczącą 

wykazywania w ewidencji korekt in-minus, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem 

„WEW”. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie wywiązywania się z obowiązków 

ewidencyjnych. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie nowych oznaczeń w § 7 pkt 8 oraz w § 10 

ust. 4 pkt 2a i 2b. Podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli dodatkowo 

zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy (w odniesieniu do 

ułatwianych czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy) 

zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 powinni oznaczać, że ułatwiali dokonanie takich czynności w danym 

okresie rozliczeniowym w JPK_VAT z deklaracją. W § 10 ust. 4 pkt 2a proponuje się zastąpienie 

oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Obecnie w przypadku zarówno 

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy 

oznaczonej „SW”, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o 

których mowa w art. 28k ustawy oznaczonych „EE”, przy spełnieniu określonych warunków podatnik, 

zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo opodatkować daną transakcję w kraju, 

do momentu, w którym nie przekroczy określonego limitu kwotowego transakcji. W przypadku 

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy jest to 

kwota wyrażona w złotych odpowiadająca kwocie ustalonej przez państwo członkowskie 

przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, natomiast w przypadku świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (tzw. 

usługi TBE) jest to próg 42.000 zł. Z dniem wejścia w życie obecnie procedowanego projektu ustawy 

(e-commerce), wspomniany wyżej próg 42.000 zł dotyczyć będzie łącznej sumy zarówno całkowitej 

wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług TBE świadczonych na rzecz 

konsumentów. Limit ten determinuje miejsce opodatkowania (przy spełnieniu określonych warunków 

podatnik, zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo opodatkować daną 

transakcję w kraju, do momentu, w którym nie przekroczy limitu), a wprowadzenie wymogu 



stosowania oznaczenia ma umożliwić nadzór i kontrolę tego limitu. Natomiast w § 10 ust. 4 pkt 2b dla 

celów analitycznych i kontrolnych proponuje się wprowadzenie oznaczenia „IED”, aby monitorować 

ww. transakcje dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników, 

ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego takie dostawy, uznanych za dostawców (na 

podstawie art. 7a ust. 1 lub 2 ustawy), którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych 

IOSS lub w OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Ponadto, aby można było 

stosować oznaczenie WSTO_EE w przypadku ujęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na 

odległość oraz usług TBE, na podstawie dokumentu zbiorczego, zaproponowano w § 10 ust. 6 

wykazywanie tych czynności w ewidencji odrębnie na podstawie dokumentu „WEW”. Umożliwi to 

wyodrębnienie wartości ww. transakcji, spośród innych transakcji ujętych w dokumencie zbiorczym. 

 

Stan: 25.05.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

wyjątkami. 

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772912#12772912


Akcyza i cło  

Weszło w życie 

 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw 

Ustawa weszła w życie 1 maja 2021 r. z wyjątkami. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

została przygotowana w związku z:  

 występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, których 

mechanizm polega na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako 

samochody ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy,  

 uszczelnianiem rynku w zakresie obrotu alkoholem etylowym skażonym,  

 uszczelnieniem rynku w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi,  

 uszczelnieniem sfery obrotu suszem tytoniowym,  

 uszczelnieniem rynku paliw opałowych i żeglugowych podlegających obowiązkowi znakowania i 

barwienia,  

 koniecznością implementacji postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z dnia 18 lutego 2019 r. 

zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy 

Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu 

stosowania dyrektywy 2008/118/WE,  

 wprowadzeniem ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy.  

W ustawie o podatku akcyzowym nie zdefiniowano pojęcia rolnika na potrzeby opodatkowania 

akcyzą suszu tytoniowego. Obecny zapis nie uwzględnia kwestii obowiązków rejestracyjnych ciążących 

na producentach rolnych. W konsekwencji egzekwowanie należności podatkowych od suszu 

pochodzącego z nielegalnych plantacji w aktualnym stanie prawnym jest utrudnione. Proponowane w 

projekcie rozwiązania pozwolą na uszczelnienie obrotu suszem tytoniowym od momentu uprawy 

tytoniu do faktycznego zużycia suszu tytoniowego do produkcji wyrobów tytoniowych oraz 

skuteczniejsze egzekwowanie należności podatkowych. W myśl przepisów ustawy o podatku 

akcyzowym nabycie lub posiadanie wyprodukowanego przez rolnika suszu tytoniowego, który nie jest 

wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. 

Wprowadzenie możliwości wyłączenia z opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania suszu 



tytoniowego przez organizację producentów suszu tytoniowego, wpisaną do rejestru organizacji 

producentów na podstawie przepisów ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. W obecnym 

stanie prawnym z takiego rozwiązania korzystają już grupy producentów suszu tytoniowego. 

Obowiązek znakowania i barwienia olejów opałowych został wprowadzony ze względu na zbliżone 

właściwości olejów opałowych i napędowych oraz różnice w poziomie ich opodatkowania akcyzą. 

Mimo kolejnych zmian legislacyjnych i organizacyjnych służby kontrolne nadal odnotowują przypadki 

wykorzystywania odbarwionych nielegalnie olejów opałowych do celów napędowych. W obecnym 

stanie prawnym oprócz organów KAS tylko Inspekcja Transportu Drogowego posiada uprawnienia do 

kontroli prawidłowości znakowania i barwienia przedmiotowych wyrobów. Wcześniej takie 

uprawnienia posiadali także funkcjonariusze Policji. Proponowana w projekcie zmiana rozszerza 

katalog przedmiotowy Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw o możliwość 

wykonywania innych badań mających na celu stwierdzenie obecności w oleju napędowym substancji 

wskazujących na nielegalne jego pochodzenie. W konsekwencji inspektorzy Inspekcji Handlowej 

wspieraliby swoimi działaniami Krajową Administrację Skarbową w zwalczaniu nieprawidłowości, które 

występują na rynku paliw ciekłych. Propozycja wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji 

akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, w formie 

elektronicznej, ma na celu usprawnienie kontroli w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

podatku akcyzowego. W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie 

przedmiotowych ewidencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Dodatkowo, 

w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, proponuje się odejście od 

określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorów ewidencji i ksiąg kontroli 

w rozporządzeniu w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i 

znaków akcyzy. Powyższe zmiany spowodują uelastycznienie sposobu prowadzenia ewidencji i innej 

dokumentacji oraz ułatwienie procesu jej elektronizacji. Prowadzenie przez podmioty ewidencji i 

dokumentacji w sposób elektroniczny oszczędzi tym podmiotom czas poświęcony dotychczas na 

czynności związane z wersją papierową, np. na przeszywanie kart, numerowanie stron i wizytę w 

urzędzie celnoskarbowym w celu opatrzenia przeszycia plombą. Jednocześnie jako konsekwencja 

rezygnacji z formy papierowej księgi kontroli, jej nazwa zostanie zmieniona na nazwę „dokumentacja 

kontroli”. Dodatkowo wprowadza się wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji przez osoby 

fizyczne produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW oraz 

doprecyzowuje obowiązek w zakresie ewidencji, o których mowa w art. 138o ustawy. Proponowany w 

projekcie obowiązek składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej spowoduje, że dane zawarte w deklaracjach będą szybciej dostępne w systemach 

elektronicznych i hurtowniach danych. Automatyzacja procesów winna poprawić efektywność 



zarówno komórek zajmujących się obsługą podatnika, jak i komórek kontrolnych oraz skrócić czas na 

załatwienie sprawy zarówno z punktu widzenia urzędu, jak i podatnika. Pozostawiona zostanie 

jednocześnie możliwość składania w postaci papierowej deklaracji podatkowych i uproszczonych przez 

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Natomiast wprowadzany obowiązek 

składania przez określone grupy podatników deklaracji kwartalnych w zakresie wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy, jest podyktowany koniecznością pozyskania danych 

pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych, co związane jest m.in. z art. 14 ust. 

2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych 

państw członkowskich, który stanowi iż „Państwa Członkowskie publikują szczegółowe informacje na 

temat wpływu preferencji podatkowych na dochody”. Z powyższego obowiązku zostaną wyłączone 

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto wprowadzone zostaną regulacje o 

charakterze porządkującym, dotyczące składania jednej deklaracji uproszczonej w przypadku gdy 

samochód osobowy jest przedmiotem współwłasności. Dodatkowo, w celu uelastycznienia wzoru na 

kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej przez zakład energochłonny 

wykorzystujący energię elektryczną w przypadku kolejnych zmian stawki podatku akcyzowego od 

energii elektrycznej, zamiast stałej liczby we wzorze wprowadza się zmienną „S” odpowiadającą stawce 

podatku akcyzowego od energii elektrycznej.  

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym zwalniają niektóre wyroby akcyzowe od akcyzy ze 

względu na ich wykorzystanie (przeznaczenie). Takimi wyrobami są m.in. wszystkie wyroby 

energetyczne używane do celów żeglugi i rejsów rybackich. Zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie w 

określonych ustawowo przypadkach i jest uzależnione od spełnienia warunków również 

przewidzianych w ustawie. Zwalniane od akcyzy wyroby energetyczne przeznaczone do statków 

śródlądowych i statków rybackich wykonujących żeglugę bywają nadużywane przez podmioty 

nieuprawnione albo wykorzystywane do niefunkcjonujących statków lub statków niewykonujących 

żeglugi. Zjawisko to jest niepożądane, stąd potrzeba regulacji w przedmiotowym zakresie. W projekcie 

proponuje się, aby warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów energetycznych używanych do celów 

żeglugi przez statki w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1863), przez statki rybackie w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie 

morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277, z późn. zm.) lub jachty lub jednostki pływające w rozumieniu ustawy 

z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1500), było wpisanie tych statków do odpowiednich prowadzonych dla nich rejestrów, 

o ile taki obowiązek wynika z tych przepisów. Tym samym obowiązek rejestracji nie będzie warunkiem 

koniecznym do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w przypadku statków niebędących polskimi 



statkami lub statków, których właścicielami są osoby fizyczne mające obywatelstwo innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub osoby prawne mające siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim. Warunek rejestracji statków pozwoli analizować 

dostawy paliw żeglugowych zwolnionych od akcyzy do poszczególnych statków tankowanych z 

nabrzeża portów dostarczanych drogowymi i kolejowymi środkami transportu monitorowanymi w 

ramach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 859).  

W projekcie regulowana jest również kwestia zwolnienia od akcyzy, w ramach ustalonych 

norm, importu napojów alkoholowych przywożonych w ramach wykonywanej pracy przez 

podróżnego, będącego członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z 

terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie 

spójności systemu podatkowego w Polsce poprzez skorelowanie systemowych rozwiązań w zakresie 

zwolnień w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług. Wprowadzone zostaną również 

regulacje, zgodnie z którymi, w przypadku powstania zaległości z tytułu podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego – właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofnie zezwolenia akcyzowego, nie wyda 

decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, nie cofnie 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie cofnie zgody na stosowanie 

zabezpieczenia ryczałtowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji, o którym 

mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  

Projekt wprowadza zmiany w zakresie instytucji WIA, mające na celu uregulowanie zagadnień, 

które pojawiły się w związku z jej funkcjonowaniem na przestrzeni okresu od 2015 r. Zagadnienia te 

związane są z koniecznością zwiększenia nadzoru merytorycznego nad wydawanymi decyzjami WIA, 

zapewnienia stosowania WIA na potrzeby celu w jakim została wydana (m.in. na potrzeby 

opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego) sprawowania skutecznej kontroli 

przy stosowaniu WIA, zdefiniowania sytuacji dających podstawę do zmiany funkcjonujących w obrocie 

prawnym decyzji WIA. Znowelizowane zostały również przepisy w zakresie zwolnienia od akcyzy 

czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do 

celów opałowych w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od 

akcyzy w zakresie tego zwolnienia oraz informacji dla realizacji wynikającego z odrębnych przepisów 

obowiązku sprawozdawania pomocy publicznej.  

Projekt zawiera zmiany mające na celu przeciwdziałanie sytuacjom, w których osobami 

kierującymi działalnością podmiotów posiadających zezwolenia akcyzowe oraz status pośredniczącego 

podmiotu tytoniowego mogłyby być tzw. słupy lub osoby, które nie gwarantują wywiązywania się przez 



podmiot z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ponadto 

projekt doprecyzowuje i ujednolica regulacje dotyczące odmowy wydania zezwolenia 

akcyzowego/dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz cofnięcia 

zezwolenia akcyzowego/wykreślenia podmiotu z wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych. Rozwiązano również kwestię dostosowania aktualnych regulacji prawnych 

przewidujących pozyskiwanie danych osobowych od finalnych nabywców węglowych do zasad 

wyrażonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W efekcie, w przypadku 

oświadczenia składanego przez finalnego nabywcę węglowego o przeznaczeniu wyrobów węglowych 

do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz w przypadku sporządzania przez sprzedawcę 

wyrobów węglowych listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu 

węglowego, odstąpiono od wymogu podania w tych dokumentach numeru dowodu osobistego, gdy 

nabywcy wyrobów węglowych został nadany numer PESEL. Przy ewentualnej kontroli, na właściwą 

identyfikację osób składających oświadczenie w zakresie wyrobów węglowych pozwoli organom 

podatkowym numer PESEL, a dopiero gdy numer PESEL nie został nadany, nazwa i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość.  

Proponowana w projekcie zmiana ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi dotyczy wprowadzonego 

nowelizowaną ustawą obowiązku zgłaszania do rejestru systemu monitorowania przewozu towarów 

(system SENT) towarów wrażliwych dla budżetu państwa i przesyłania danych geolokalizacyjnych na 

całej trasie przewozu tych towarów. W celu wyeliminowania obciążeń o podobnym charakterze w 

przypadku systemów EMCS i NCTS zrezygnowano z obowiązku przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT, 

o ile przewozy te objęte będą tym systemem. Jednakże wyłączenie to powoduje, że wszystkie 

przemieszczania, w tym w szczególności tranzyty przez Polskę towarów wrażliwych, nie są „widoczne” 

dla organów KAS, co bywa wykorzystywane przez szarą strefę. Proponuje się, aby wszystkie podmioty 

dokonujące zgłoszenia do krajowego systemu EMCS PL2 oraz podmioty awizujące przesyłkę na 

terytorium kraju w tym systemie były zwolnione z obowiązku przesyłania zgłoszenia do systemu SENT, 

zaś dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem dokumentu e-AD 

zgłoszonego do innego niż krajowy system EMCS PL2 obowiązywała będzie procedura przewidziana w 

art. 7 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 

paliwami opałowymi.  

Propozycje zmiany ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 19, z późn. zm.) wynikają z konieczności przeciwdziałania występowaniu przestępstw skarbowych 



przy obrocie wyrobami akcyzowymi. Zmiany powinny lepiej zabezpieczyć interesy finansowe budżetu 

państwa, stanowiąc istotne uzupełnienie pakietu działań prawodawczych podejmowanych na polu 

prawa podatkowego.  

Propozycje zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325, z późn. zm.) wychodzą naprzeciw sytuacji kiedy mimo związku między postępowaniami i 

wzajemnego wpływu rozstrzygnięcia w jednej sprawie na rozstrzygnięcie w drugiej sprawie nie istnieje 

relacja zagadnienia wstępnego pozwalająca, a wręcz nakazująca zawieszenie postępowania. Nie 

można w tym zakresie ustalić, które postępowanie jest pierwotne, a które wtórne. Zasadniczo oba 

takie postępowania mogą toczyć się równolegle i równocześnie mogą być wydawane rozstrzygnięcia 

w tych sprawach. Efektem techniki samoobliczenia podatku jest powtarzalność działań podatnika w 

kolejnych okresach rozliczeniowych, bazujących na wcześniej przyjętym przez podatnika rozumieniu 

przepisów. Szczegółowe rozwiązania prawa materialnego wiążą czasem wynik bieżącego rozliczenia 

podatku z wynikami rozliczenia za wcześniejsze okresy. W szczególności jest to systemową cechą 

podatku od towarów i usług oraz skutkiem pozostających do wykorzystania z poprzednich okresów 

rozliczeniowych ulg podatkowych. Procesowym odbiciem takich rozwiązań prawa materialnego są 

serie postępowań „kaskadowych”, gdy wymiar podatku uzależniony jest od rozstrzygnięcia za 

poprzednie okresy rozliczeniowe. Podobne sprzężenia postępowań podatkowych występują np. w 

relacji między postępowaniem w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

postępowaniem w zakresie podatku od towarów i usług.  

Propozycje zmian w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw W celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi Twój e-PIT coraz większej 

liczby podatników niezbędnym jest utrzymanie infrastruktury informatycznej na coraz wyższym 

poziomie, co wiąże się z koniecznością zapewnienie określonych środków finansowych. Z uwagi na 

powyższe projekt przewiduje wzrost wydatków na ww. cel. W świetle doczasowych doświadczeń 

uwzględniając koszt utrzymania i modyfikacji usługi Twój e-PIT, tak by odpowiadała bieżącemu stanu 

prawnemu i uzasadnionym potrzebom podatników i płatników – będzie należało w latach 2021–2028 

przeznaczyć na ten cel – znacznie większą kwotę niż mowa w art. 10 ustawy. Przyjęto, że kwota ta 

powinna wynosić 3 800 000 zł rocznie, co przez 8 lat (2021–2028) daje kwotę 30 400 000 zł. Wydatki 

w rozłożeniu na 8 lat, w kwocie 3 800 000 zł rocznie, to kwoty zabezpieczające uzasadnione potrzeby 

utrzymaniowe i rozwojowe usługi dedykowanej ponad 20 mln obywateli. Kwota 100 000 zł rocznie 

faktycznie uniemożliwi utrzymanie usługi nawet w zakresie zapewnienia zgodności generowanych 

przez nią formularzy z formalnie obowiązującymi w danym roku podatkowym, a przede wszystkim 

zgodności z obowiązującym w danym roku stanem prawnym, nie wspominając o konieczności 



zabezpieczenia należytego przygotowania usługi Twój e-PIT, zadbanie o jej odpowiednią wydajność i 

bezpieczeństwo rozwiązań, stąd postulowana zmiana. 

 

Proponowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym  

a) Zmiana definicji „terytorium państwa członkowskiego” w związku z transpozycją przepisów 

dyrektywy Rady (UE) 2019/475 polegająca na wykreśleniu włoskiej gminy Campione d'Italia i włoskich 

wód jeziora Lugano z listy wyszczególnionych w przepisie ustawy o podatku akcyzowym terytoriów nie 

uznawanych za terytorium państwa członkowskiego. Zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2019/475 

terytoria te zostały włączone do terytorium Unii Europejskiej i począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. ma 

do nich zastosowanie dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych 

zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG,  

b) Doprecyzowanie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające (sprzedawców) rejestru 

nabywców wyrobów (bez względu na kod CN), które w swym składzie zawierają alkohol etylowy o 

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, który będzie dotyczył takiego 

alkoholu skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub 

mieszaniną alkoholu tertbutylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym. 

Przedmiotowa zmiana ma umożliwić efektywniejsze monitorowanie faktycznego wykorzystania 

(poznanie odbiorców) wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony zwolniony od 

podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie,  

c) Wprowadzenie opodatkowania suszu tytoniowego w przypadku jego nabycia lub posiadania przez 

rolnika, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, w przypadku ujawnienia 

nielegalnej plantacji tytoniu, a także doprecyzowanie terminu „rolnika, który wyprodukował susz 

tytoniowy”, poprzez odwołanie do producenta surowca tytoniowego – działającego na warunkach i 

zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 945, z późn. zm.), w celu uszczelnienia sfery obrotu suszem tytoniowym. Oczekuje się, 

że podjęte na podstawie projektowanych przepisów działania zmniejszą masę surowca tytoniowego 

dostarczaną do wytwórni wyrobów tytoniowych działających wbrew przepisom ustawy o podatku 

akcyzowym, a także prognozuje się poprawę warunków funkcjonowania legalnie działających 

podmiotów,  

d) Rozszerzenie uprawnień obecnie przysługującym grupom producentów suszu tytoniowego na 

organizacje zrzeszające producentów suszu wpisane do rejestru organizacji producentów na 

podstawie art. 38k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych,  

e) Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych w 

formie elektronicznej od 1 stycznia 2022 r. oraz rezygnacja z określania wzoru ewidencji oraz 



niektórych dokumentacji, a także zastąpienie wyrażenia „księga kontroli” określeniem „dokumentacja 

kontroli” – od dnia wejścia w życie ustawy, wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji osób 

fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, 

i doprecyzowanie obowiązku prowadzenia ewidencji w zakresie napojów fermentowanych lub 

wyrobów pośrednich,  

f) Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez 

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) od 1 lipca 2021 r., wprowadzenie obowiązku 

składania przez określone grupy podatników deklaracji w zakresie wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na konieczność pozyskania danych pozwalających 

na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej),  

g) Wprowadzenie wymogu złożenia jednej deklaracji uproszczonej przez wszystkich współwłaścicieli 

samochodu osobowego, z równoczesnym określeniem zasad składania tej deklaracji,  

h) Wprowadzenie ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy polegających 

na:  

 wprowadzeniu możliwości obniżenia kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość 

podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania 

jednostkowe, w przypadku podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby 

akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (np. płyn do papierosów elektronicznych 

lub wyroby nowatorskie),  

 wprowadzeniu wyłączenia obowiązku nakładania znaków akcyzy w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, np. płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, 

w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,  

 wyeliminowaniu problemów związanych z potwierdzaniem spisów dla podmiotów, które 

posiadają wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania legalizacyjnymi znakami 

akcyzy, poprzez zmianę w art. 116 ust. 5 organu potwierdzającego spis przedmiotowych 

wyrobów, z właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na 

naczelnika urzędu celno-skarbowego,  

i) Wprowadzenie w zakresie instytucji wiążącej informacji akcyzowej (WIA) regulacji umożliwiających 

organowi podatkowego zmianę z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA, 

wprowadzenie mocy wiążącej WIA w stosunku do podmiotu, na rzecz którego została wydana, 

wprowadzenie ważności WIA przez okres 5 lat od dnia jej wydania oraz możliwości przedłużenia tego 



okresu na wniosek podmiotu posiadającego WIA, określenie kręgu podmiotów które mogą wystąpić o 

WIA,  

j) Wprowadzenie regulacji zgodnie z którymi, w przypadku powstania zaległości z tytułu podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość 

zobowiązania podatkowego – właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofnie zezwolenia 

akcyzowego, nie wyda decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, nie cofnie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie cofnie zgody 

na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej 

decyzji, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – co 

powinno pozytywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców będących podatnikami akcyzy. 

Zmiany te będą również zapobiegać utracie przez wiarygodnych podatników akcyzy: posiadanego 

statusu pośredniczących podmiotów tytoniowych, zezwoleń akcyzowych oraz ułatwień w zakresie 

zabezpieczenia akcyzowego, co ma szczególne znaczenie obecnie, w dobie pandemii SARS-CoV-2,  

k) Wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż w przypadku spełnienia określonych przesłanek 

nieostateczne decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia będą natychmiast 

wykonalne, co oznaczałoby natychmiastowe zaprzestanie działalności przez podmiot, któremu 

cofnięto zezwolenie,  

l) Wprowadzenie nowego przedmiotu opodatkowania akcyzą w przypadku samochodów osobowych, 

tj. opodatkowaniu podlegać będzie: dokonanie w pojeździe samochodowym innym niż samochód 

osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian 

konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie 

samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku kontroli podatkowej, 

kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony,  

m) Wprowadzenie obowiązku uzyskania, dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych 

oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, dokumentu potwierdzającego brak 

obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju,  

n) Wprowadzenie zwolnienia od akcyzy importu napojów alkoholowych przywożonych, w ramach 

wykonywanej pracy, z uwzględnieniem ustalonych norm, przez podróżnego, będącego członkiem 

załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na 

terytorium kraju,  

o) Ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na 

liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez 



finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do 

celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, co zlikwiduje nadmierną ingerencję w prywatność 

osób, których te dane dotyczą,  

p) Określenie, jako warunku zwolnienia od akcyzy, obowiązku wpisywania środków transportu 

wodnego (takich jak statki czy jachty), zużywających wyroby energetyczne do celów żeglugi, do 

rejestrów prowadzonych dla nich na mocy odrębnych ustaw, o ile taki obowiązek wynika z tych 

przepisów, q) Rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz przesłanek odmowy dokonania wpisu do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru i ujednolicenie regulacji w 

przedmiotowym zakresie,  

r) Nowelizacja przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, 

których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, 

ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości 

realizowanych zwolnień od akcyzy w zakresie tego zwolnienia oraz informacji dla realizacji 

wynikającego z odrębnych przepisów obowiązku sprawozdawania pomocy publicznej,  

s) Wprowadzenie regulacji dotyczącej mechanizmów zabezpieczających w przypadku przekazania 

przez producentów, importerów i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego 

papierosów lub tytoniu do palenia, nieprawidłowych bądź niekompletnych danych o liczbie 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości 

tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną,  

t) Uelastycznienie wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej przez zakład 

energochłonny wykorzystujący energię elektryczną w przypadku kolejnych zmian stawki podatku 

akcyzowego od energii elektrycznej (zamiast stałej liczby we wzorze wprowadza się zmienną „S” 

odpowiadającą stawce podatku akcyzowego od energii elektrycznej).  

Zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

110, z późn. zm.)  

a) Rozszerzenie katalogu rodzaju pojazdów, przy rejestracji których załączony powinien być dokument 

potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, tj. o samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna 

N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub 

„van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1),  

b) Rozszerzenie, o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, 

katalogu dokumentów, które mogą być zastąpione przy rejestracji pojazdu oświadczeniem 

wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, że posiada 

odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na 



terytorium kraju od samochodu ciężarowego lub specjalnego, który został nabyty od tego salonu 

(aktualnie takie rozwiązanie dotyczy samochodów osobowych).  

Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 

z późn. zm.) Proponuje się wprowadzenie dodatkowych przesłanek fakultatywnego zawieszenia 

postępowania podatkowego przez organ podatkowy. Szersze możliwości zawieszenia postępowania 

podatkowego powinny pozytywnie wpłynąć na ekonomikę postępowań prowadzonych przez organy 

podatkowe. W wyniku zaproponowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej organ podatkowy będzie 

miał uprawnienie do zawieszenia postępowania w przypadkach, gdy: a) pomiędzy postępowaniami w 

sprawach dotyczących tej samej strony istnieje tego rodzaju związek, że na treść decyzji wydawanej w 

zawieszanym postępowaniu ma wpływ rozstrzygnięcie sprawy w innym postępowaniu, b) stan 

faktyczny lub zagadnienie prawne będące przedmiotem zawieszanego postępowania i innego 

postępowania w sprawach dotyczących tej samej strony są podobne, c) przepis mający wpływ na treść 

decyzji jest przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sądem administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności 

aktu prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego.  

Zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277, 

z późn. zm.) Proponuje się udostępnienie online organom Krajowej Administracji Skarbowej danych z 

rejestru statków rybackich, aby zlikwidować wymóg pozyskania dodatkowych dokumentów od 

podmiotów zużywających paliwo żeglugowe. Z uwagi na to, iż rozwiązania teleinformatyczne są 

stosowane przy prowadzeniu ww. rejestru, to zakłada się, iż udostępnianie tych danych będzie 

odbywać się między Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a organem rejestrowym za pomocą 

interfejsu.  

Zmiana w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.) Proponowana zmiana przewiduje, że Inspekcja Handlowa 

oprócz badanych obecnie wymagań jakościowych paliw, określanych przez ministra właściwego do 

spraw energii, będzie sprawdzała także, czy w olejach napędowych nie znajdują się substancje 

stosowane do znakowania i barwienia olejów opałowych oraz inne substancje świadczące o zmianie 

przeznaczenia innych wyrobów energetycznych oferowanych do sprzedaży detalicznej jako olej 

napędowy. Kontrola będzie prowadzona przez organy Inspekcji Handlowej w ramach istniejącego 

obecnie Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, którym zarządza Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykorzystanie już istniejących mechanizmów planowania i 

realizacji kontroli jakości paliw przez Inspekcję Handlową pozwoli na sprawną i efektywną realizację 

nowego zadania. Projektowane przepisy zakładają, że Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

niezwłocznie po otrzymaniu z laboratorium protokołu zawierającego wyniki badań próbek paliw 



ciekłych wskazujące, że paliwo zawiera substancje stosowane do znakowania i barwienia olejów 

opałowych lub inne substancje, które nie powinny znajdować się w olejach napędowych oferowanych 

do sprzedaży detalicznej, przekazuje poświadczony za zgodność z oryginałem protokół właściwemu dla 

siedziby przedsiębiorcy urzędowi skarbowemu właściwemu w zakresie akcyzy w celu podjęcia 

odpowiednich działań. Substancje stosowane do barwienia oraz znakowania olejów opałowych zostały 

zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w przepisach 

odrębnych. Proponowana delegacja ustawowa uprawni do określenia metody badania oleju 

napędowego na obecność tych substancji w olejach napędowych oferowanych do sprzedaży 

detalicznej. Wykaz innych substancji, których obecność w oleju napędowym będzie kontrolowała 

Inspekcja Handlowa wraz z metodami badań, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. Proponowane przepisy umożliwią wykorzystywanie wyników badań 

wykonywanych przez Inspekcję Handlową w postępowaniach prowadzonych przez organ Krajowej 

Administracji Skarbowej właściwy w zakresie akcyzy w przypadku stwierdzenia naruszenia 

obowiązujących norm prawnych. Proponowana zmiana ma na celu wykorzystanie potencjału 

kontrolnego Inspekcji Handlowej, w zakresie kontroli wykonywanych również przez organy Krajowej 

Administracji Skarbowej. Rozszerzenie zakresu badania paliw zwiększy koszty badań laboratoryjnych 

ponoszonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach Systemu 

Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, jednakże spodziewana synergia działań powinna 

przyczynić się do znacznego ograniczenia możliwości występowania nieprawidłowości na rynku paliw, 

powodując tym samym ograniczenie kosztów kontroli sprawowanej przez Krajową Administrację 

Skarbową. Proponowane rozwiązanie zmniejszy również obciążenia po stronie przedsiębiorców, 

bowiem niezbędne dla oceny oferowanych produktów informacje będzie można pozyskać w wyniku 

czynności podejmowanych przez Inspekcję Handlową i obniżenie kosztów kontroli paliw ciekłych.  

Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 

z późn. zm.) Proponowana zmiana ma na celu ograniczenie nakładanych na podmioty obowiązków, w 

związku z wprowadzanym rozwiązaniem dotyczącym uzyskania dokumentu potwierdzającego brak 

obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju w odniesieniu do samochodów ciężarowych i 

specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. W tym zakresie proponuje się 

wprowadzenie zwolnienia z opłaty skarbowej ww. dokumentu stanowiącego zaświadczenie. 

Wprowadzenie projektowanego zwolnienia przyczyni się również do zapewnienia właściwego i 

sprawnego przeprowadzenia przez organy podatkowe procesu wydawania dokumentów 

potwierdzających brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od ww. samochodów 

ciężarowych i specjalnych, które na gruncie ustawy o podatku akcyzowym nie podlegają 

opodatkowaniu akcyzą. Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 



Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) Proponowana zmiana ma charakter porządkowy i 

dokonywana jest w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana ujednolica przepisy ustawy 

o Krajowej Administracji Skarbowej, wskazując w art. 74 ust. 1 pkt 4, iż stosowane przy wykonywaniu 

kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego przyrządy 

pomiarowe niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych 

podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o 

miarach, przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane przy dokonywaniu kontroli celno-

skarbowej, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Katalog tych przyrządów oraz zakres ich 

stosowania został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz 

zakresu tej kontroli (Dz.U. poz. 885), co pozwoli podmiotom, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, na płynne dostosowanie się do obowiązków zapewnienia warunków i 

środków do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Zmiana ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) Proponowana zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku 

przekazywania danych geolokalizacyjnych dla towarów przemieszczających się w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy niezgłoszonych do krajowego systemu EMCS PL2.  

Zmiany ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, z 

późn. zm.). Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy przewidują objęcie penalizacją zachowań 

dotychczas nie stanowiących przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w zakresie 

obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym oraz podwyższenie 

górnej granicy kary pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe związane z obrotem wyrobami 

akcyzowymi, wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym.  

Propozycje zmiany w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz niektórych innych ustaw Dla zapewnienia ciągłości i podwyższania jakości wykorzystywanej usługi 

Twój e-PIT konieczne jest zapewnienie środków finansowych, które zgodnie ze wstępnymi szacunkami 

wynosić będą w każdym kolejnym roku 3 800 000 mln zł. Wzrost kwoty wynika z jednej strony z 

konieczności ciągłego udoskonalania świadczonej usługi, z drugiej zaś z konieczności znacznego jej 

corocznego przebudowywania wynikającego ze zmieniających się przepisów prawa podatkowego. 

Link 

 

Wejdzie w życie 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/694


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

Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r. 
 

Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.) 

oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i 

podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów. 

W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym, 

postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności podatkowych, 

prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar 

oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne 

wymierzane są po przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś 

podatki – postępowania podatkowego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”). 

W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji 

celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku 

samochodów osobowych) wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w 

decyzji celnej. Powoduje to brak możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei 

negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym 

i podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie 

analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i 

następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym, 

które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie 

jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku 

importu wyrobów akcyzowych – paliw organ wyda decyzję celną, decyzję w sprawie podatku VAT, 

decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej), 

nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.  

Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego 

procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy 

związanej z danym zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i 

ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie 

rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej 

decyzji w sprawach związanych z importem.  



Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis do wykazu 

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 

wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. W obu przypadkach stosowany jest 

ten sam mechanizm, polegający na wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do 

wykazu/na listę) oraz dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji 

administracyjnych o wpisie w ww. sprawach ma zatem jedynie charakter deklaratoryjny i nie przyznaje 

jeszcze uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań 

prawnych pozwoliłoby na odformalizowanie i skrócenie postępowań w ww. zakresie.  

Zmiana ustawy z dnia 19 marca 2004 r.- Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.) 

oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i 

podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów. 

W przypadku importu towarów podlegających należnościom celnym i podatkowym, 

postępowania w sprawie określenia (wymiaru) należności celnych i należności podatkowych, 

prowadzone są odrębnie, pomimo że dotyczy tego samego stanu faktycznego (ten sam podmiot, towar 

oraz zdarzenie powodujące powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego). Należności celne 

wymierzane są po przeprowadzeniu postępowania celnego (na podstawie przepisów celnych), zaś 

podatki – postępowania podatkowego (na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm., zwanej dalej „Ordynacją podatkową”). 

W zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są dopiero po wydaniu decyzji 

celnych, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku 

samochodów osobowych) wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w 

decyzji celnej. Powoduje to brak możliwości prowadzenia ww. postępowań równolegle, co z kolei 

negatywnie wpływa na szybkość postępowania oraz jego ekonomikę. W obu postępowaniach (celnym 

i podatkowym), mimo, że dotyczą tego samego stanu faktycznego, wykonywane są dwukrotnie 

analogiczne czynności procesowe, jak choćby prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu celnym i 

następnie wyznaczenie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu podatkowym, 

które realizują zasadniczo ten sam cel. Dualizm postępowań prowadzi do sytuacji, gdy w sprawie 

jednego zgłoszenia celnego może być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych (np. w przypadku 

importu wyrobów akcyzowych – paliw organ wyda decyzję celną, decyzję w sprawie podatku VAT, 

decyzję w sprawie podatku akcyzowego oraz decyzję w sprawie opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej), 

nie wspominając o dokumentach wydanych przez organ w toku postępowań.  

Przedsiębiorcy (importerzy) również zgłaszają potrzebę uproszczenia i odformalizowania tego 

procesu, bowiem oczekują od organów celnych sprawnego, całościowego zakończenia sprawy 



związanej z danym zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw zakłada wyeliminowanie ww. dualizmu i 

ujednolicenie procedury związanej z wymiarem należności importowych, poprzez wprowadzenie 

rozwiązań prawnych umożliwiających przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej 

decyzji w sprawach związanych z importem.  

Projekt ustawy przewiduje również odformalizowanie procesu ubiegania się o wpis do wykazu 

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 

wynikających z długów celnych oraz wpis na listę agentów celnych. W obu przypadkach stosowany jest 

ten sam mechanizm, polegający na wydawaniu decyzji administracyjnej o wpisie danej osoby (do 

wykazu/na listę) oraz dokonaniu wpisu tej osoby do wykazu/na listę. Wydawanie decyzji 

administracyjnych o wpisie w ww. sprawach ma zatem jedynie charakter deklaratoryjny i nie przyznaje 

jeszcze uprawnień osobie spełniającej określone warunki. Przyjęcie powyżej opisanych rozwiązań 

prawnych pozwoliłoby na odformalizowanie i skrócenie postępowań w ww. zakresie. W zakresie spraw 

związanych z dokonywaniem wpisu do wykazu gwarantów, zmianie ulega organ rozpatrujący sprawy z 

tego zakresu, z ministra właściwego do spraw finansów publicznych na Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej.  

W zakresie systemu INTRASTAT proponuje się zmianę dotyczącą sposobu informowania 

respondentów o obowiązku sprawozdawczym. Informacja ta zamieszczana będzie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS. Obecnie wysokość progów 

statystycznych ustalana jest corocznie w drodze rozporządzenia na podstawie ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn.zm.).  

Projekt ustawy zakłada ponadto doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania w 

sprawach celnych, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu stosowania Ordynacji podatkowej do 

ww. spraw m. in. o tryb prostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek (art. 215 

§ 1 Ordynacji podatkowej), a także w zakresie odwołań o: regulacje dotyczące podania 

niespełniającego wymogów prawa (art. 169 § 2, 3 i 4 Ordynacji podatkowej) oraz tryb umorzenia 

postępowania (art. 208 Ordynacji podatkowej). 

Projektowane zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 864, z późn. z.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, z późn. zm.) oraz Ordynacji podatkowej są 

konsekwencją wprowadzenia zasady ujednolicenia postępowania w sprawie należności celnych i 

podatkowych. 



Zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, z późn. zm.)   umożliwią zapewnienie identyfikatora 

podatkowego (PESEL) nie tylko osobom objętym rejestrem PESEL (zobowiązanym do posiadania go), 

ale również innym podatnikom (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług), które – w określonych warunkach- nie są 

zobowiązane, ale mogłyby go uzyskać, w tym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. 

W ostatnim czasie sprawa ta stała się szczególnie istotna i pilna z uwagi na dynamiczny wzrost 

napływu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców (głównie obywateli ukraińskich) 

poszukujących tutaj zatrudnienia i zarobkowania. W dużej części osoby te mają trudności z uzyskaniem 

zameldowania. Istniejące okoliczności mogą stać się przyczynkiem do powstania nieprawidłowości 

(podatkowych) po stronie podatników (głównie cudzoziemców), płatników (w tym zatrudniających 

cudzoziemców) i organów podatkowych borykających się z identyfikacją tych podatników konieczną 

m.in. do prawidłowego ich rozliczenia. 

Projektowana zmiana ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 847, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie podmiotom przekazywanie informacji, określonych w 

ustawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym samym zapewnienie możliwości 

elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Niniejszy projekt stanowi także 

element realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.), której celem jest likwidowanie barier rozwojowych i opieranie rozwoju w coraz większym 

stopniu na wiedzy, cyfryzacji i innowacyjności. Projektowana zmiana przewiduje również 

zmodyfikowanie brzmienia przepisu art. 15f ust. 6 ustawy przez zastąpienie wyrazów „lub 

upoważnionego przez niego sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych” wyrazami „wyznaczony przez niego organ Krajowej 

Administracji Skarbowej”. Rozwiązanie to umożliwi ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych wyznaczenie właściwego organu KAS, który mógłby zatwierdzać wpis do Rejestru, jego 

zmianę lub wykreślenie. 

Niniejszy projekt dokonuje również zmiany w przepisach art. 90 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b pkt 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw 

finansów publicznych nakłada karę pieniężną na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 

dostawców usług płatniczych, w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy. 

Proponowana zmiana przewiduje, że to naczelnik urzędu celno-skarbowego, właściwy do prowadzenia 

czynności audytowych, będzie organem nakładającym kary pieniężne na przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy o 

grach hazardowych.   



Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.) mają na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-

skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z 

przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi. Założeniem jest, 

że będzie mogła się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem. 

Założeniem proponowanego rozwiązania jest ujednolicenie procesu wydawania decyzji 

związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów. Projekt 

przewiduje stosowanie do postępowań w sprawie podatków importowych oraz opłat związanych z 

importem paliw (opłata paliwowa, opłata emisyjna) proceduralnych przepisów celnych uzupełnionych 

jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej. Ujednolicenie procedury 

dotyczyłoby zarówno postępowań w I instancji, postępowań odwoławczych oraz postępowań w 

trybach nadzwyczajnych. Wymaga to dokonania  zmian w przepisach podatkowych oraz przepisach 

regulujących opłaty związane z importem paliw, a mianowicie w: 

- ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

- ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

- ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, w zakresie opłaty paliwowej, 

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłaty emisyjnej. 

   

W konsekwencji ujednolicenia, do postępowań w sprawie należności celnych, podatku VAT i 

podatku akcyzowego z tytułu importu towarów oraz opłat związanych z importem paliw byłyby 

stosowane przepisy celne uzupełnione jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami Ordynacji 

podatkowej. Dostosowanie w odwrotnym kierunku, tj. dostosowanie przepisów celnych do przepisów 

Ordynacji podatkowej nie może być brane pod uwagę, gdyż znaczna część proceduralnych przepisów 

celnych unormowana została w stosowanych wprost rozporządzeniach unijnych, tj. rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego 

unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „UKC”, i jego 

przepisach delegowanych i wykonawczych, obowiązujących od dnia 1 maja 2016 r. 

Postępowanie celne od dnia 1 maja 2016 r. regulowane jest przepisami unijnymi (UKC oraz 

przepisy wykonawcze i delegowane do UKC), ustawą z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne , 

uzupełnioną odpowiednimi przepisami Ordynacji podatkowej. Nowa procedura wprowadzona 

przepisami unijnymi w znaczny sposób uprościła i odformalizowała postępowanie celne, poprzez m.in. 

zapewnienie możliwości podejmowania czynności wyjaśniających bez konieczności wszczynania 

postępowania, uproszczenie treści decyzji, ograniczenie ilości dokumentów w postępowaniu etc. W 



ww. rozporządzeniach uregulowano kwestie wydawania i zarządzania decyzjami wydawanymi na 

wniosek, prawa do wysłuchania strony i składania wyjaśnień, ważności decyzji w Unii Europejskiej, 

trybu unieważniania, cofania i zmiany korzystnych decyzji, jak również wydawania decyzji bez wniosku. 

Regulacje te wprowadzają proste i ekonomicznie uzasadnione procedury w postępowaniu celnym, 

gwarantując jednocześnie przedsiębiorcom czynny udział w postępowaniu.  

Zastosowanie tych zasad do postępowań podatkowych nie powinno powodować negatywnych 

konsekwencji dla prawidłowości postępowań w sprawie wymiaru podatków, bowiem co do zasady 

obejmują one swoim zakresem obowiązujące obecnie regulacje Działu IV Ordynacji podatkowej. 

Należy zauważyć, iż po ponad dwóch latach stosowania unijnych przepisów celnych zarówno 

organy celne, jak i przedsiębiorcy (importerzy) dostrzegają zalety nowych rozwiązań i sugerują 

zastosowanie podobnego uproszczenia w postępowaniu podatkowym. Należy bowiem pamiętać, że 

stroną postępowania celnego i podatkowego jest ten sam podmiot, który zainteresowany jest 

kompleksowym, sprawnym załatwieniem sprawy związanej z wymiarem należności celnych i 

podatkowych. 

Korzyścią wynikającą z przyjęcia proponowanego rozwiązania będzie również zapewnienie 

większej przejrzystości powiązań pomiędzy wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu 

importu towarów, zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów prowadzonego postępowania 

poprzez ograniczenie kosztów nadmiernej wysyłki korespondencji oraz ujednolicenie trybu i terminów 

załatwienia spraw celnych i podatkowych. Ujednolicenie trybu wydawania decyzji związanych z 

wymiarem należności importowych wyeliminuje ponadto konieczność ustanawiania przez podmiot 

nowego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. 

Projekt wprowadza również rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania 

decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów (art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawa celnego) 

oraz decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych (art. 80 tej ustawy). W obu ww. przypadkach 

zewnętrznym wyrazem spełnienia przesłanek wymienionych w przepisach prawa cennego jest wpis do 

wykazu/na listę  Nie ma zatem konieczności wydawania dodatkowo decyzji w tym zakresie. 

Proponowane rozwiązanie polegające na odstąpieniu od wymogu wydawania przez właściwy organ 

decyzji administracyjnej o spełnieniu przesłanek warunkujących wpis do wykazu/na listę przyczyni się 

do odbiurokratyzowania i usprawnienia tego procesu. Zmiana ta wpisuje się ponadto w ideę 

wydawania przez organy celne decyzji korzystnych, określoną w unijnych przepisach prawa celnego, 

zgodnie z którą decyzja uwzględniająca w całości wniosek strony nie ma określonej formy i może 

przybrać formę akceptacji organu lub komunikatu w systemie informatycznym. 

Zmiana dotycząca sposobu informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym 

(INTRASTAT) umożliwi zapewnienie z odpowiednim wyprzedzeniem dostępności informacji o 



wysokości progów statystycznych dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania statystyce 

publicznej informacji o dokonanych obrotach towarowych z krajami Unii Europejskiej i przyczyni się do 

lepszej i bardziej kompletnej sprawozdawczości w ramach statystyki handlu zagranicznego.  

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników mają skutkować możliwością uzyskania numer PESEL na 

podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1397, z późn. zm.) w związku z koniecznością zapewnienia tego identyfikatora  dla celów podatkowych 

(art. 3 w ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).  Powyższe 

przyczyni się do ograniczenia ewentualnych nieprawidłowości (podatkowych) po stronie podatników 

(głównie cudzoziemców) poprzez zapewnienie prawidłowej identyfikacji, płatników (w tym 

zatrudniających cudzoziemców) w celu  umożliwienia prawidłowego wypełnienia zobowiązań w 

zakresie identyfikacji (w tym składania PIT-11) i organów podatkowych borykających się z identyfikacją 

niektórych podatników konieczną m.in. do prawidłowego ich rozliczenia. 

Zmiana przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ma charakter 

dostosowawczy i upraszczający; celem jest  umożliwienie podmiotom dokonania 

zgłoszenia/przekazywania wymaganych prawem informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Ponadto podmioty urządzające gry hazardowe będą mogły prowadzić rejestr 

zaświadczeń pracowników zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Projekt zakłada również 

przeniesienie obowiązku zatwierdzania wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykreślenia z poziomu 

centralnego na poziom innego organu Krajowej Administracji Skarbowej, co przyczyni się do 

optymalizacji procedury wpisu do Rejestru (jego zmiany lub wykreślenia) oraz sprawnego, 

niezwłocznego załatwienia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu wykonywania zadań 

powierzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

Zmiana organu nakładającego kary pieniężne na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i 

dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych wpisuje się również ww. proces optymalizacji procedur. 

Zmiany przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej mają 

na celu ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Założeniem jest, że będzie mogła 

się odbywać jedna kontrola, która zakończy się protokołem. 

Link 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/802


 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie deklaracji o 

wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. 
 

Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego 

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

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

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

W projektowanym rozporządzeniu zmiany dotyczą załącznika do rozporządzenia (deklaracji 

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

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

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

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

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

pobranego i wpłaconego przez płatnika. Zmiana ma charakter porządkujący.  

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

MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„składającego deklarację”. Usunięto część F jako zbędną ze względu na wyłącznie elektroniczną postać 

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

pierwszego przypisu, które znajdowało się na końcu pierwszej strony.  

Oczekiwanym efektem jest zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie z 

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

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

wpłaconego przez płatnika, wydanym na podstawie tej ustawy. 



 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego 

pojazdem hybrydowym 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. 
 

Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w 

sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego 

pojazdem hybrydowym, wynika ze zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), która zostanie wprowadzona ustawą z dnia … o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Nowelizacja ustawy wprowadza 

upoważnienie nakładające na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek 

określenia wzoru wydawanego przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia stwierdzającego 

zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego stanowiącego pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 

13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 110) o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej, 

uwzględniając zasady rejestracji tych samochodów osobowych oraz konieczność ich identyfikacji. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które wykonując delegację 

ustawową zawartą w art. 163a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, określi 

wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, o którym mowa w 

art. 163a ust. 1 tej ustawy. 

 Link 

 

 
Projekty 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w art. 3 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/841
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/951


ust. 2 pkt 1-3a ww. ustawy, których przewóz jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu, 

wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich 

przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w 

zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku przewozu gazu LPG 

przemieszczanego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przewóz ten winien 

być zgłoszony również do systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT.  

Zmiana rozporządzenia polega na wyłączeniu z systemu monitorowania przewozu i obrotu 

towarów z pozycji CN ex 2711 (gaz LPG), w przypadku gdy są one przemieszczane poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z 

krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Organy KAS będą posiadać informacje o przemieszczanym gazie 

LPG w takim przypadku. Wprowadzone rozwiązanie odciąży podmioty, które dokonują przewozu gazu 

LPG do innych celów niż do napędu silników pojazdów samochodowych albo zwolnionych od akcyzy 

ze względu na przeznaczenie, z rejestrowania ich przewozów w systemie monitorowania przewozu i 

obrotu (SENT). Zwolnienie z obowiązku zgłaszania do rejestru przewozu spowoduje, że wprowadzone 

rozwiązania nie będą nakładać obowiązku zgłaszania przewozu gazu LPG do więcej niż jednego 

systemu informatycznego. Rozporządzenie reguluje również sytuację niedostępności systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu e-DD. Przewóz towarów z pozycji CN ex 2711 

(gaz LPG) w takim przypadku również nie będzie podlegał zgłoszeniu do systemu SENT, gdy towary te 

będą przemieszczane na podstawie dokumentu zastępującego e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 18c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Przepisy projektowanego 

rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Stan: 21.05.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

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

 Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346601/katalog/12787011#12787011


 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zwolnień od podatku akcyzowego 

Przedkładany projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego został 

opracowany w związku: I. ze zmianą upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych i zmianą art. 31 § 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 408). Zmiany przewiduje ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) oraz II. z Umową między Rządem 

RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 

r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154) – zwanej dalej Umową USA SOFA, która zastąpiła dotychczas obowiązująca 

Umowę mowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o 

statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podpisaną w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 422 i 423).  

Przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje powtórzenie regulacji 

prawnych obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z 

uwzględnieniem jedynie zmian wynikających z poszerzonego upoważnienia przyznającego możliwość 

określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego i 

zmian ustawy Kodeks karny skarbowy w zakresie obowiązku niszczenia płynu do papierosów 

elektronicznych i wyrobów nowatorskich, jak również postanowień oraz z nowej Umowy USA SOFA. 

Ad. I. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza uprawnienie dla ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia wzoru zaświadczenia 

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, gdy zwolnienie to wynika z:  

1) przepisów prawa Unii Europejskiej,  

2) umów międzynarodowych,  

3) zasady wzajemności.  

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie wzoru zaświadczenia potwierdzającego 

zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, stanowiącego załącznik nr 1 do projektowanego 

rozporządzenia. Tym samym sformalizowany zostanie dokument potwierdzający zwolnienie od akcyzy 

samochodu osobowego dla funkcjonującego w obrocie prawnym obowiązku wystawiania takiego 

dokumentu.  

W związku z obowiązkiem obligatoryjnego zniszczenia wyrobów tytoniowych, płynu do 

papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w przypadku orzeczenia ich przepadku jest 

wprowadzana zmiana w § 11 pkt 3-5 obowiązującego obecnie rozporządzenia. Przepis w tym zakresie 

zakłada, iż zwalnia się od akcyzy odpowiednio wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych 

i wyroby nowatorskie, pochodzące z przepadku, z chwilą ich zniszczenia.  



Ad. II. W związku z wejściem w życie Umowy USA SOFA, należy dokonać zmian w projekcie 

rozporządzenia o charakterze:  

1. redakcyjno-legislacyjnym, polegających przede wszystkim na dostosowaniu pojęć w 

projekcie rozporządzenia do definicji wynikających ze słowniczka zawartego w art. 2 Umowy SOFA oraz  

2. merytorycznym w zakresie:  

 warunków dotyczących zwolnień w odniesieniu do importowanego mienia uprawnionych 

członków sił zbrojnych USA – brak dotychczas obowiązującego okresu 12 miesięcy na wwiezienie 

mienia na terytorium RP, dodatkowy warunek o konieczności wywiezienia zwolnionego mienia z 

terytorium RP wraz z zakończonym pobytem;  

 dodanego przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, dokonywanego przez siły zbrojne 

USA, z zastosowaniem zaświadczenia (formularz 302) określonego w art. XI ust. 4 Umowy między 

Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, 

sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 

1052), który co do zasady jest stosowany przy imporcie (a nie przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym). 

Ad. I. Zmiany odnośnie do wprowadzenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od 

akcyzy samochodu osobowego obejmują: § 19 ust. 4, § 20 ust. 1, § 28 ust. 5 i 6, § 29 ust. 3, § 32 ust. 

3, § 37 ust. 2, § 42 ust. 4, § 43 ust. 4 i § 44 ust. 7 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień 

od podatku akcyzowego. Określony został ponadto wzór takiego zaświadczenia.  

Przepisy § 11 uwzględniają obowiązek obligatoryjnego niszczenia wyrobów tytoniowych, płynu 

do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w przypadku orzeczenia ich przepadku. Ad. 

II. Zmiany obejmują: § 2 pkt 3-6, § 37 ust. 1, § 38 ust. 3-6, § 40 ust. 1, § 41 ust. 1, 3, 5 i 7, § 44 ust. 1-3 

oraz ust. 6 obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. 

Stan: 22.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

              Link 

 

 

 Projekt ustawy o wyrobach winiarskich 

Rozwiązywane problemy to konieczność:  

1) dostosowania przepisów krajowych do nowych rozwiązań wprowadzonych przepisami prawa Unii 

Europejskiej o wspólnej organizacji rynku wina,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346006/katalog/12782581#12782581


2) zwiększenia konkurencyjności producentów fermentowanych napojów winiarskich przez 

wprowadzenie zmian technologicznych w kategoriach fermentowanych napojów winiarskich,  

3) usunięcie z przepisów dotyczących wyrobu fermentowanych wyrobów winiarskich nieścisłości,  

4) poprawy przejrzystości przepisów sektorowych przez połączenie wymagań produkcyjnych z 

wymaganiami dotyczącymi znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie nazw 

przewidzianych prawem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, uproszczenia i ujednolicenia 

wymagań dotyczących wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu 

lub rozlewu wyrobów winiarskich,  

5) poprawy konkurencyjności przedsiębiorców wyrabiających cydr, perry, wina owocowe markowe 

oraz miód pitny markowy z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie przez zwiększenie 

limitu produkcji tych napojów z maksymalnie 10 000 l w skali roku do maksymalnie 100 000 l w skali 

roku,  

6) zmniejszenia liczby kontroli przez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy 

instytucjami kontrolnymi w ramach kontroli w sektorze wina,  

7) wprowadzenia uproszczeń w zakresie zbierania danych statystycznych od podmiotów działających 

na rynku wina,  

8) umożliwienia dostępu producentom wina do informacji o plantacjach winorośli w Polsce. 

        

Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych polegających na:  

1) harmonizacji przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych 

napojów winiarskich, w tym poprawie czytelności przepisów obecnie zawartych w ustawy o wyrobie i 

rozlewie wyrobów winiarskich oraz o organizacji rynku wina, zwanej dalej „ustawą winiarską” w celu 

ich dostosowania do potrzeb rynku,  

2) podniesieniu wymagań jakościowych dla niektórych fermentowanych napojów winiarskich oraz 

wprowadzeniu kategorii tych napojów, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów takich 

napojów do wymagań rynku, w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry 

aromatyzowanych – w chwili obecnej ustawa winiarska nie przewiduje możliwości wyrobu cydrów 

aromatyzowanych i perry aromatyzowanych,  

3) powiązaniu nazw kategorii fermentowanych napojów winiarskich z przepisami horyzontalnymi 

dotyczącymi znakowania środków spożywczych w celu uproszczenia struktury przepisów w 

prawodawstwie krajowym – obecnie informacje dotyczące znakowania fermentowanych napojów 

winiarskich są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, powodując, że przepisy te są bardziej 

skomplikowane;  



4) uproszczeniu i ujednoliceniu zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w 

zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich poprzez wprowadzenie przepisów obligujących 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do umieszczania wzoru wniosku na 

stronach internetowych urzędu – w chwili obecnej przedsiębiorcy składając wniosek o wpis do ww. 

rejestru lub o zmianę wpisu w ww. rejestrze są zobligowani do opracowywania takich wniosków na 

podstawie przepisów ustawy winiarskiej, co generuje problemy interpretacyjne;  

5) odstąpieniu, w stosunku do przepisów ustawy winiarskiej, od wymogu posiadania przez 

przedsiębiorcę planu obiektów budowlanych oraz wymogów określających minimalne dozwolone 

pojemności stosowanych przez przedsiębiorcę zbiorników do magazynowania i przechowywania 

wyrobów winiarskich – przedmiotowe przepisy są zbyt szczegółowe oraz stanowią barierę 

administracyjną;  

6) doprecyzowaniu, że wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów rozlewających wyroby winiarskie wprowadzone do 

obrotu w opakowaniach zbiorczych (to jest w kegach lub beczkach) do opakowań jednostkowych w 

miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej takich wyrobów - przepisy ustawy winiarskiej nie 

regulowały tej kwestii tworząc wątpliwość prawną;  

7) przekazaniu prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi), w celu gromadzenia danych na temat rynku wyrobów winiarskich, to jest fermentowanych 

napojów winiarskich oraz wina w jednym urzędzie, w formie elektronicznej;  

8) zwiększeniu konkurencyjności drobnych producentów cydru, perry, wina owocowego markowego i 

miodu pitnego markowego z surowców wyrobionych we własnym gospodarstwie przez umożliwienie 

produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli – 

obecnie producenci tacy mogą wyrabiać maksymalnie 10 000 litrów cydru lub perry, 5 000 litrów wina 

owocowego lub miód pitny wytworzony z 500 litrów miodu;  

9) zwiększeniu konkurencyjności drobnych producentów cydru, perry, wina owocowego markowego i 

miodu pitnego markowego z surowców wyrobionych we własnym gospodarstwie przez umożliwienie 

takim przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym, co przekłada się na 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych – w chwili obecnej producenci tacy nie maja możliwości 

produkcji ww. wyrobów poza składem celnym,  

10) wprowadzenie odstępstw dla uczestników rynku wina od niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w celu dostosowania przepisów do nadal niewielkiej produkcji wina w Polsce – obecne uregulowania 

zawarte w ustawie winiarskiej zawierają część takich odstępstw.  



11) zniesieniu niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących 

uregulowań zawartych w przepisach ustawy winiarskiej związanych z gromadzeniem danych 

statystycznych w zakresie rynku wina, których możliwość wprowadzenia wynika z 

nowowprowadzonych odstępstw zawartych w przepisach Unii Europejskiej;  

12) uproszczeniu systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego przez usunięcie 

potrzeby umieszczania numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego na 

etykietach takich win.;  

13) utworzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w 

ramach sektora wina w celu przyśpieszenia wymiany informacji oraz zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych dla producentów wina –obecnie wymiana informacji pomiędzy takim instytucjami 

dokonywana jest w formie papierowej. 

 Stan: 11.05.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzanie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz 

deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy 

 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji 

podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy został sporządzony 

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

zwanej dalej „ustawą”, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i 

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

Zgodnie z ww. zmianą z dniem 1 lipca 2021 r. podatnicy zostaną objęci obowiązkiem składania 

deklaracji kwartalnych w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku 

akcyzowego i wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych 

zerową stawką podatku akcyzowego i jedynie w sytuacji gdy podatnik w danym kwartale będzie miał 

do wykazania w deklaracji wyłącznie wyroby, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy tj. objęte 

zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot 

akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy) lub wyroby wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy. Wtedy podatnik będzie obowiązany do złożenia 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337152/katalog/12709825#12709825


deklaracji kwartalnej do 25 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. Natomiast ci podatnicy, którzy dokonują czynności zarówno w zakresie 

wyrobów akcyzowych opodatkowanych pozytywną stawką podatku akcyzowego, jak i w zakresie 

wyrobów, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy, będą obowiązani do składania deklaracji na 

dotychczasowych zasadach (bez obowiązku składania deklaracji kwartalnych). W rezultacie 

przedmiotowa zmiana nie rzutuje na obowiązujące załączniki do rozporządzenia w sprawie wzorów 

deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.  

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością pozyskania danych pozwalających na oszacowanie 

wielkości preferencji podatkowych, co związane jest m.in. z art. 14 ust. 2 dyrektywy Rady 2011/85/UE 

z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, który 

stanowi, że Państwa Członkowskie publikują szczegółowe informacje na temat wpływu preferencji 

podatkowych na dochody”.  

Dodatkowo, celem pozyskania koniecznych danych do raportowania wysokości pomocy 

publicznej w zakresie wysokości zwolnień od podatku akcyzowego wyrobów gazowych przeznaczonych 

do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie określone zostają 

nowe wersje wzorów AKC-4/L i AKC-WG -deklaracji stosowanych w odniesieniu do wyrobów gazowych 

(z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych), w których uszczegółowione zostały pola 

,,Zwolnienia i obniżenia”. 

Projektowane rozporządzenie określa: 

1) nową wersję wzoru deklaracji „Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do 

napędu silników spalinowych)” - AKC-4/L, 

2) nową wersję wzoru deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) - AKC-WG, 

3) nowy wzór deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych 

zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego - AKC-KZ. 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wzór deklaracji AKC-4/L – Podatek akcyzowy od 

wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych). W porównaniu do 

obowiązującego wzoru deklaracji AKC-4/L, w projektowanym wzorze w części B. OBLICZENIE 

WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO pole ,,Zwolnienia i obniżenia” zostało uszczegółowione o 

następujące dane: 

1) zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy, 

2) zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3a ustawy, 

3) zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3b ustawy 



– celem umożliwienia pozyskania koniecznych danych do raportowania Komisji Europejskiej wysokości 

pomocy publicznej w zakresie wysokości zwolnień z ww. tytułów. 

Doprecyzowano tytuł kolumny Ilość GJ (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) w części 

C wzoru poprzez zmianę brzmienia na Ilość wyrobów w GJ, wynikająca z wartości opałowej (z 

dokładnością do trzech miejsc po przecinku).  

Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa wzór AKC-WG – deklaracji w sprawie podatku 

akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu 

silników spalinowych). W porównaniu do obecnego wzoru deklaracji AKC-WG w projektowanym 

wzorze wprowadza się następujące zmiany: 

1) w nagłówku usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB  

RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM” oraz 

wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w następującym 

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

2) w tytule deklaracji wyraz „dla” zastąpiono wyrażeniem „w sprawie”;  

3) w części B.1 ,,DANE IDENTYFIKACYJNE” i konsekwentnie B.2 ,,ADRES SIEDZIBY*/ADRES 

ZAMIESZKANIA**”, celem ujednolicenia metodologii stosowanych przypisów, odniesienia w formie 

gwiazdek zastąpiono przypisami liczbowymi o numerach 3) i 4); W część B.1. w poz. 9 zrezygnowana 

dodatkowo z wymogu podawania daty urodzenia w przypadku osób fizycznych.  

4) w części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta’’, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. 

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

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

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

5) w części C ,,OBLICZENIE WYSOKOSCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” 

doprecyzowano tytuł odnoszący się do kolumny e. Ilość wyrobów w tysiącach kilogramów lub ilość GJ 

(z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) poprzez zmianę brzmienia na Ilość wyrobów w tysiącach 

kilogramów lub w GJ wynikająca z wartości opałowej (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku).  

6) w części D. ,,WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO” pole ,,Zwolnienia i obniżenia” zostało 

uszczegółowione o następujące dane:  

a) zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3a ustawy, 

c) zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3b ustawy 

– celem umożliwienia pozyskania koniecznych danych do raportowania Komisji Europejskiej wysokości 

pomocy publicznej w zakresie wysokości zwolnień z ww. tytułów.  



6) w części F. ,,ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO” zostało zmienione objaśnienie z W przypadku 

deklaracji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wypełnienie pól 84, 85 i 86 nie jest 

obowiązkowe na Część nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy dokumentu 

w postaci elektronicznej i przeniesione do objaśnień (nr 8); 

7) Dokonano aktualizacji publikatorów. 

8) Objaśnienia: 

a. objaśnienia, które dotychczas były umieszczone na poszczególnych stronach wzoru przeniesiono na 

jego koniec; 

b. z objaśnienia nr 6 usunięty został zwrot ,,Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i ” ze 

względu na występowanie w kolumnie ,,Ilość wyrobów w tysiącach kilogramów lub ilość wyrobów w 

GJ, wynikająca z wartości opałowej (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)” w części C 

deklaracji jedynie podstaw opodatkowania wyrażonych ilościowo albo wartościowo, do których nie ma 

zastosowania art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

c. w objaśnieniu nr 1 uproszczono brzmienie z „Numer PESEL należy podać w przypadku podatników 

będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej 

lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług” na „Numer PESEL należy 

podać w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.”. 

Załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia określa wzór deklaracji kwartalnej w sprawie 

podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową 

stawką podatku akcyzowego (AKCKZ). Wzór ten w części A, B i D zawiera typowe dla deklaracji pozycje. 

Natomiast, ze względu na fakt, że w deklaracji tej wykazywane będą wyłącznie wyroby zwolnione lub 

ze stawką zerową w części C. ,,WYROBY AKCYZOWE ZWOLNIONE OD PODATKU AKCYZOWEGO I 

WYROBY AKCYZOWE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY, OPODATKOWANE ZEROWĄ 

STAWKĄ PODATKU AKCYZOWEGO” przewidziano następujące kolumny: 

- „Nazwa grupy wyrobów akcyzowych”, 

- „Nazwa wyrobów akcyzowych”, 

- „Ośmiocyfrowy kod CN (dla wyrobów węglowych – pozycja CN)”, 

- „Ilość wyrobów”, 

- „Stawka podatku akcyzowego, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków 

uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego”, 

- „Podatek akcyzowy, który przypadałby do zapłaty w przypadku niespełnienia warunków 

uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego w zł”, 



- „Rodzaj preferencji”, ze wskazaniem, czy do wyrobów akcyzowych ma zastosowanie zwolnienie czy 

stawka zerowa. 

 
Stan: 8.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

Link 

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

deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

 

Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….). Zgodnie z ww. 

zmianą, w przypadku dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności 

gospodarczej nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 

2 do ustawy znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i opodatkowanych na 

terytorium kraju zerową stawką podatku akcyzowego, z dniem 1 lipca 2021 r. wystąpi obowiązek 

składania deklaracji kwartalnych.  

Projektowane rozporządzenie określa wzory deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 

akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż 

stawka zerowa (AKC-UA) oraz kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ).  

Projekt rozporządzenia w załączniku nr 1 określa wzór deklaracji AKC-UA, którego zakres 

stanowi powtórzenie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w 

sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

(Dz. U. poz. 267 oraz z 2019 r. poz. 2320) ze zmianami nierzutującymi na istotę deklaracji i zakres 

deklarowanych danych. Wprowadzone zostały zmiany aktualizujące i porządkujące.  

Projekt rozporządzenia w załączniku nr 2 określa wzór deklaracji AKC-UAKZ, który jest nowym 

wzorem dotychczas niefunkcjonującym na gruncie podatku akcyzowego. Zmiana ta podyktowana jest 

koniecznością pozyskania danych pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych, 

co związane jest m.in. z art. 14 ust. 2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 

wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, który stanowi, że Państwa Członkowskie 

publikują szczegółowe informacje na temat wpływu preferencji podatkowych na dochody”. Powyższe 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345502/katalog/12778700#12778700


deklaracje będą składane za okresy kwartalne, aby nie nakładać nadmiernych obowiązków 

administracyjnych na podmioty. Podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji kwartalnej do 10 

dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, zatem 

pierwsze deklaracje zostaną złożone do 10 listopada 2021 r.  

Projekt rozporządzenia określa:  

I. wzór deklaracji, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy tj. wzór deklaracji uproszczonej 

w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych 

stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; Wzór ten w 

porównaniu do wersji dotychczas obowiązującej zakłada następujące zmiany:  

1) w nagłówku usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM” oraz dodano informację odnośnie do składania deklaracji w postaci elektronicznej w 

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

2) zmieniona została nazwa wzoru z DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU 

AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO WYROBÓW AKCYZOWYCH na 

DEKLARACJA UPROSZCZONA W SPRAWIE PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA 

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH STAWKĄ INNĄ NIŻ STAWKA 

ZEROWA;  

3) oznaczenie deklaracji AKC-U/A zastąpiono oznaczeniem AKC-UA (zmiana o charakterze 

porządkującym); 

4) w części B.1 ,,DANE IDENTYFIKACYJNE” i konsekwentnie B.2 ,,ADRES SIEDZIBY*/ADRES 

ZAMIESZKANIA**, celem ujednolicenia metodologii stosowanych przypisów, odniesienia w formie 

gwiazdek zastąpiono przypisami liczbowymi o numerach 3) i 4) (zmiana o charakterze porządkującym);  

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

nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól 

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

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

6) w części F. ,,ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO” objaśnienie „W przypadku deklaracji 

złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wypełnienie pól 84, 85 i 86 nie jest 

obowiązkowe” zmieniono na „Część nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy 

dokumentu w postaci elektronicznej” i przeniesiono do objaśnień (nr 10);  

II. wzór deklaracji, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy, tj. kwartalnej deklaracji 

uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.  



Nowy wzór deklaracji uproszczonej w części A, B i D zawiera typowe dla deklaracji pozycje. 

Natomiast, ze względu na fakt, że w deklaracji tej wykazywane będą wyłącznie wyroby ze stawką 

zerową w części C. WYROBY AKCYZOWE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY 

OPODATKOWANE ZEROWĄ STAWKĄ PODATKU AKCYZOWEGO” przewidziano następujące kolumny:  

 „Nazwa wyrobów akcyzowych”,  

 „Ośmiocyfrowy kod CN”,  

 „Ilość wyrobów”,  

 „Stawka podatku, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków 

uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego”,  

 „Podatek akcyzowy, który przypadałby do zapłaty w przypadku niespełnienia warunków 

uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego”. Powyższe dane 

pozwolą wykazać ilości wyrobów akcyzowych w rozbiciu na poszczególne kody CN oraz ustalić 

kwotę akcyzy stanowiącą preferencję podatkową dla podatnika. 

 

Stan: 11.05.21 – Projekt znajduje w Komisji Prawniczej. 

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

Link 

 
 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy 

 
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. ……) wprowadza w art. 138p ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, obowiązek prowadzenia ewidencji i 

innych dokumentacji, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o w postaci elektronicznej.  

W art. 138s ustawy wprowadzono przepisy prowadzące do rezygnacji z określenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru ewidencji podatkowych znaków akcyzy, 

ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących 

piwa lub wyrobów winiarskich (karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub 

wytwarzania wyrobu winiarskiego). W ich miejsce wprowadzono rodzaje dokumentacji, których zakres 

określono w projekcie rozporządzenia.  

Dodatkowo w konsekwencji powyższego w art. 138d ustawy zastąpiono termin „księgi 

kontroli” wyrażeniem „dokumentacja kontroli”, z uwagi na jej elektroniczną postać.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345450/katalog/12778264#12778264


Zgodnie z art. 138s ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia:  

1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa 

w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l, oraz protokołach, o których 

mowa w art. 138m ust. 1,  

2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 

138e-138l,  

3) wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4,  

4) rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o, szczegółowy zakres 

danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz 

wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i 

funkcjonowania zwolnień od akcyzy.  

Mając na uwadze, że ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał zmiany przepisu upoważniającego do wydania 

niniejszego rozporządzenia, koniecznym staje się wykonanie upoważnienia ustawowego i wydanie 

nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych 

i znaków akcyzy.  

Regulacje zawarte w rozporządzeniu uelastycznią sposób prowadzenia ewidencji i 

dokumentacji przez podmioty, które łatwiej będą mogły dostosować się do procesu jej elektronizacji 

(w obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie przedmiotowych ewidencji i 

dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej). Nowe rozporządzenie ułatwi więc 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Ponadto rozporządzenie 

usprawni kontrolę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego.  

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera załączników nr 1–11, które zawierało 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji 

dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które określały wzory ewidencji podatkowych 

znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach 

produkcyjnych dotyczących alkoholu etylowego, piwa i wyrobów winiarskich (w tym karta gotowania 

warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego). W ich miejsce 

projektowane rozporządzenie określa rodzaje dokumentacji i ewidencji, które podmioty są 

obowiązane prowadzić, oraz ich zakres.  

Mając na uwadze zmieniony art. 138p ustawy projekt rozporządzenia zawiera regulacje 

odnoszące się jedynie do prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej. Dodatkowo 



doprecyzowano, dostosowano i uproszczono zakres informacji zawartych w ewidencjach i pozostałych 

dokumentacjach w celu ich dopasowania do funkcjonującej technologii i organizacji produkcji. W 

protokołach sporządzanych przez podmioty ograniczono zakres danych w nich umieszczanych, wzory 

protokołów w miarę możliwości graficznie ujednolicono i uproszczono, w tym zrezygnowano z wielu 

odnośników i wprowadzono bardziej czytelną i prostszą w wypełnianiu formułę tabel. 

 
Stan: 21.05.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

Link 

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

deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych 

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

deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych został 

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

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

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

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

ustawa wprowadza m.in.: 

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

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

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

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

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium 

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

koniecznością określenia nowego wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od 

samochodów osobowych, uwzględniającego ww. zmiany legislacyjne. 

Projektowane rozporządzenie określi wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku 

akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US).  

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

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

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

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

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

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345400/katalog/12777814#12777814


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

zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności 

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

wskaże liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli.  

3. w części A. ,,WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI’’ dodaje się pozycję 

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

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

ustawy; 

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

ust. 1a pkt 1 ustawy 

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

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

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

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

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

samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności; 

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

nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól 

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

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

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

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

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

ze współwłaścicieli, jednak dla potrzeb ewentualnej egzekucji administracyjnej konieczne jest 

wykazanie w deklaracji danych identyfikacyjnych pozostałych współwłaścicieli deklarowanych 

samochodów osobowych.  

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

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

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

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

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

Natomiast w przypadku deklaracji składanych w wersji elektronicznej współwłaściciele wykazani 

zostaną na jednym formularzu. 



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

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

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

techniczny” - celem uwzględnienia opinii specjalistów wydających opinie o stanie technicznym pojazdu 

- zastąpiono zwrot ,,z opinią biegłego / bez opinii biegłego” wyrażeniem ,,z opinią rzeczoznawcy / bez 

opinii rzeczoznawcy”; 

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

deklaracji składanej dla samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności. 

 

Stan: 10.05.21 – Projekt znajduje w Komisji Prawniczej. 

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

 Link 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych 

danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów 

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

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

obrotu paliwami opałowymi.  

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

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

efektem oszustwa podatkowego polegającego na dokonaniu w dokumentach potwierdzających 

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

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

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

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

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

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

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

stawkę podatku od towarów i usług zastosowaną dla przewożonego towaru.  

W § 4 projektu rozporządzenia wśród towarów objętych systemem monitorowania przewozu 

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

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

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

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345301/katalog/12777072#12777072


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

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 979, z późn. zm.). W tej samej pozycji CN 

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

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

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

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.  

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

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

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

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

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

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

w przewóz towarów podawały dane pozwalające na identyfikację faktycznej ilości transportowanego 

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

 

W projektowanym rozporządzeniu zostanie wprowadzony:  

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

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

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

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

przewozu mającego na celu zahamowanie wyłudzania zwrotu różnicy tego podatku.  

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

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

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

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

uwzględnieniem przewozu towarów stanowiących odpady, a tym samym na skuteczniejsze 

monitorowanie przewożonych towarów.  

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

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

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

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

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

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

bezpośrednio przed załadunkiem towaru do zbiornika wraz ze wskazaniem numeru fabrycznego 



danego dystrybutora. Trzecia dana to objętość towaru, który został dostarczony do miejsca 

dostarczenia. Obowiązki te będą spoczywać na podmiocie odbierającym. Natomiast w przypadku 

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

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

wyrażoną w litrach. Przedsiębiorcy prowadzący gospodarkę magazynową w formie elektronicznej 

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

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

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

 

Stan: 21.05.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

 Link 

 

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

dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego 

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

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

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego 

 
Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę 

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

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

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

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

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

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

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

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

samochodów osobowych, ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

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

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

na terytorium kraju od samochodu ciężarowego lub specjalnego albo zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345110/katalog/12775684#12775684


Wprowadzenie obowiązku uzyskania przez podmioty w nowych przypadkach ww. 

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

rejestracyjnym powoduje konieczność wydania nowego rozporządzenia, które określi wzór dokumentu 

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

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

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

samochodu osobowego.  

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które wykonując delegację 

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

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

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej 

na terytorium kraju, 

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

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

osobowy, 

c) nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

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

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

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

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej 

na terytorium kraju, 

b) nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, 

c) dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian 

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

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t; 

3) zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych. 

 
Stan: 22.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

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

 Link 

 

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


 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów których przewóz jest objęty 

systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi 

 
Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

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

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, ze zm.), wydanego na podstawie art. 3 

ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859, z późn. zm.) wynika z ustawy o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD35). Ustawa ta wprowadza 

zmianę brzmienia art. 3 ust. 6 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej „ustawą SENT”, dotyczącą towarów 

przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.  

Zmiana rozporządzenia ma na celu stosowanie jednolitych zasad postępowania w przypadku 

towarów objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu, bez względu na to czy towary te 

zostały objęte systemem poprzez ich wskazanie bezpośrednio w ustawie, czy też w rozporządzeniu 

wydanym na mocy tej ustawy. Projekt zawiera przepis przejściowy, który reguluje sytuację przewozu 

towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia projektowane rozporządzenia. W myśl 

przepisu przejściowego, do takich przewozów stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w 

brzmieniu dotychczasowym. Ponadto organizacja zrzeszająca gazowe podmioty gospodarcze wnosiła 

o zwiększenie z 61 kg do 69 kilogramów, maksymalnej masy brutto w przypadku gazu LPG 

przewożonego w butlach, Kierując się zasadnością przedstawionego wniosku, niniejszym 

rozporządzeniem zwiększona została do 69 kilogramów masa brutto towaru CN ex 2711 (gazu LPG), w 

opakowaniach jednostkowych, których przewóz nie jest objęty systemem monitorowania. Przepisy 

projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

 

Stan: 23.04.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

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

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania 

obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej  

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344454/katalog/12771412#12771412


Przepis art. 76 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) wprowadza możliwość przesłuchania kontrolowanego lub świadka 

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Jednocześnie przebieg przesłuchania 

utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Opracowanie projektowanego 

rozporządzenia, stanowiąc realizację ustawowego upoważnienia zawartego w art. 76 ust. 6 ustawy, 

pozwoli na rzeczywiste wykonywanie czynności przesłuchania na odległość, co wpłynie korzystnie na: 

1) szybkość wykonywania czynności kontroli celno-skarbowej; 

2) ograniczenie wydatków związanych ze stawiennictwem kontrolowanych lub świadków oraz 

delegowaniem kontrolujących; 

3) jakość wykonywanych czynności, co będzie wynikało z reakcji kontrolujących na przebieg 

przesłuchania w czasie rzeczywistym. 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia ureguluje: 

1) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów 

kontroli celno-skarbowej;  

2) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów;  

3) sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi 

zapisu obrazu lub dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu obrazu lub dźwięku;  

4) wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku.  

Powyższe kwestie zostaną uregulowane z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia 

utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem, a także zapewnienia, aby wysokość opłaty za sporządzenie i kopii odpisu odpowiadała 

rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu obrazu lub dźwięku. 

 

Stan: 12.05.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

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

 Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie kontroli celno-

skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych 

 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej 

niektórych wyrobów akcyzowych ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów prawa w tym 

zakresie, tj. przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344251/katalog/12770495#12770495


r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 262), do 

zmieniających się realiów prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze opodatkowania 

podatkiem akcyzowym oraz ryzyk wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Dotychczasowe 

przepisy regulujące wykonywanie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych 

podlegały nowelizacji w zakresie wyrobów objętych kontrolą, jak i nałożonych na podmioty 

obowiązków informacyjnych, jednak długi okres obowiązywania tych przepisów skłonił do zebrania 

informacji i refleksji związanych z szeroko rozumianą problematyką ich stosowania. Pogłębiona analizy 

funkcjonowania poszczególnych instytucji prawnych przyjętych w ramach wykonywania kontroli dała 

asumpt do przygotowania zmiany przedmiotowych przepisów, w szczególności z szerszym 

uwzględnieniem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz likwidacji barier administracyjnych i 

zmniejszenia obciążeń przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa. Niewątpliwie 

istotny wpływ na projektowane rozstrzygnięcia miały regulacje art. 31zj 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, z późn. zm.). 

Przepis ten, jakkolwiek epizodyczny i związany z zagrożeniem wywołanym epidemią koronawirusa, 

pozwala na pewną refleksję w obszarze wykonywania kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, w 

szczególności możliwości jej ograniczenia do minimum przy jednoczesnym nie zwiększaniu ryzyk 

powstawania nieprawidłowości.  

Ponadto, mając na uwadze, że zmianie uległa delegacja ustawowa zawarta w art. 46w ust. 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 2419 i 

…..), dokonana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..), istnieje konieczność, dostosowania obowiązujących regulacji 

w przypadku zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi 

przemieszczania wyrobów akcyzowych.  

Jednocześnie ww. ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw, znowelizowano art. 32 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (dodanie ust. 1a) poprzez 

wprowadzenie zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu 

ze składu podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie 

przepisów odrębnych zostały tam zniszczone. Jednym z warunków tego zwolnienia od akcyzy (dodany 

ust. 6d w art. 32), jest obecność przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego podczas 

czynności zniszczenia ww. wyrobów akcyzowych. W konsekwencji w projektowanym rozporządzeniu 



uregulowano tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli 

w przedmiotowym zakresie.  

Konsekwencją podjętych działań jest objęcie nowych kategorii wyrobów szczególną kontrolą z 

zachowaniem minimum środków do jej realizacji przy jednoczesnym uszczelnieniu systemu nadzoru 

nad produkcją, przemieszczaniem i zużyciem wyrobów akcyzowych. W projektowanym rozporządzeniu 

doprecyzowano również definicje stosowane na jego potrzeby, odwołując się w tym względzie do 

przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej oraz zakres i przedmiot wykonywanej kontroli. Ponadto 

uwzględniono wnioski płynące z zebranych doświadczeń i analizy ryzyka, wpływające na ograniczenie 

obrachunków do niektórych wyrobów objętych projektowanym rozporządzeniem. Wprowadzono 

nowe możliwości wykonywania kontroli stałej oraz kontroli wytwarzania, magazynowania, zużycia, 

przyjęcia i wydania wyrobów akcyzowych, wpływające nie tylko na jej uszczelnienie, ale również na 

ograniczenie obciążeń nałożonych na podmioty, w tym pozwalających na wykonywanie niektórych 

czynności bez obecności kontrolującego. Doprecyzowano również obowiązki informacyjne związane z 

wykonywaną kontrolą, sposób przeprowadzania kontroli w małych gorzelniach, a także wykonywanie 

kontroli w przypadku niszczenia niektórych wyrobów akcyzowych.  

Stan: 17.05.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej. 

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

Link 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342359


Podatki dochodowe 

Weszło w życie 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek 

kapitałowych 

Rozporządzenie weszło w życie 19 maja 2021 r. 
 

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu 

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

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

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

konieczność opracowania wzoru nowej deklaracji podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów 

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

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

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

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

Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego nowej deklaracji podatkowej 

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

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

podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów. 

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

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

spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem. 

Link 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/0912


Pozostałe 

Weszło w życie 

 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa weszła w życie 15 maja 2021 r. 

 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu ma przede wszystkim na celu implementację przepisów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 

2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy 

lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. 

UE L nr 156 z 19.06.2018 r., str. 43), zwanej dalej „dyrektywą 2018/843”. Projekt zawiera 

również przepisy o charakterze doprecyzowującym, modyfikujące treść obecnie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) zwana dalej „o p.p.p.f.t.” 

transponujących dyrektywę 2015/849 (w jej pierwotnym brzmieniu). Zmiana redakcji 

powyższych przepisów jest zabiegiem o charakterze technicznym lub podyktowana jest 

potrzebą wyeliminowania pewnych wątpliwości o charakterze interpretacyjnym ale nie 

przesądza w swojej istocie o wdrożeniu przepisów dyrektywy 2015/849. Nałożony na państwa 

członkowskie Unii Europejskiej (UE) termin implementacji przepisów ww. dyrektywy 2018/843 

został określony na 10 stycznia 2020 r. 

  

Projektowana regulacja przewiduje m.in.:  

• doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych, w tym poprzez dodanie do niej 

przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,  

prowadzących działalność polegającą na:  obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, 

przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, a także przechowywaniu, obrocie lub 

pośrednictwie w obrocie ww. towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą 

powiązane); 



• uszczegółowienie niektórych definicji, m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa 

członkowskiego oraz grupy; 

• rozszerzenie zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej (GIIF) statystyk; 

• uszczegółowienie zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków 

bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji 

związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka; 

• doprecyzowanie zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i 

informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; 

• obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i 

funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane 

stanowiska polityczne; 

• wprowadzenie mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze 

Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); 

• obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy 

walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”  

• obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek i trustów”. 

 

Zmiany przepisów przewidziane w ww. projekcie ustawy powinny przyczynić się do 

lepszego dostosowania prawa krajowego do przepisów UE oraz rekomendacji 

międzynarodowych, które je wdrażają. 

Link 

 

 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw 

Ustawa weszła w życie 28 kwietnia 2021 r. 

 

Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z 

wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla 

instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II, który obejmuje:  

 dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającą dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych 

spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/815
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/815


wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz. Urz. UE L 

150 z 07.06.2019, str. 253, z późn. zm. ), zwaną dalej „dyrektywą CRD V”,  

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 

r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika 

stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec 

kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, 

dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, z późn. zm.), zwane 

dalej „rozporządzeniem CRR II”.  

Dyrektywa CRD V oraz rozporządzenie CRR II stanowią elementy pakietu legislacyjnego 

obejmującego również zmiany:  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/879/UE z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i 

dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (Dz. 

Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 296) oraz  

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/877 z dnia 20 maja 2019 

r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat 

i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, 

str. 226).  

Pakiet ten jest wynikiem reformy przeprowadzonej przez UE polegającej na zmianie ram 

regulacyjnych w zakresie usług finansowych. Zmiany zostały przeprowadzone w odpowiedzi na 

kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007 i 2008, i stanowią odzwierciedlenie 

standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym.  

Celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest uzupełnienie programu reform 

o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie 

ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności 

Finansowej.  

Dodatkowo w projekcie ustawy znajdują się przepisy uzupełniające transpozycję:  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 



ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej 

dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 

176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.). 

Konieczność uzupełnienia transpozycji została zasygnalizowana przez Komisję 

Europejską. Ponadto projekt uwzględnia: 

  część przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz 

zmieniającej dyrektywy (…) 2013/36/UE (Dz. Urz. UE 2 L 314 z 05.12.2019, str. 64, z późn. zm.), 

zwanej dalej „dyrektywą IFD”, których wdrożenia należało dokonać do dnia 26 marca 2020 r.,  

 zakres niezbędnych zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającego dyrektywę 2014/65/UE oraz 

rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z 

rynków rozwoju MŚP (Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, str. 1), które wejdą w życie dnia 1 stycznia 

2021 r.,  

 rozszerzenie zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym o nadzór w zakresie 

przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 

dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym 

rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.), 

które wejdzie w życie w dniu 10 marca 2021 r.  

Rekomendowanym (koniecznym) rozwiązaniem jest inicjatywa legislacyjna, która 

prowadzi do implementacji dyrektywy CRD V. Główne zmiany wynikające z dyrektywy CRD V 

implikują wprowadzenie:  

 przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i 

finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i 

finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi 

grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie 

skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych. Ponieważ instytucja kontrolowana przez 

takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie 

skonsolidowanej w całej grupie, konieczne jest, aby niektóre finansowe spółki holdingowe i 

finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem 

uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej. 

W związku z tym wprowadzona zostanie procedura zatwierdzania działalności oraz 

bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek 

holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby zapewnić 



bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania 

skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi 

wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej,  

 obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej, w przypadku gdy co 

najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, 

a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro,  

 standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy 

procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem),  

 określenia kategorii instytucji oraz pracowników zwolnionych z obowiązku stosowania 

określonych elementów polityki wynagrodzeń. W celu zapewnienia zbieżności praktyk 

nadzorczych oraz wspierania równych warunków prowadzenia działalności przez instytucje i 

odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w Unii, doprecyzowano zasady 

stosowania polityki wynagrodzeń przez zdefiniowanie kategorii pracowników, których 

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, oraz wskazano kryteria na 

potrzeby identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi sporządzenia i stosowania 

polityki wynagrodzeń. Uznano bowiem, że wymogi dotyczące odroczenia wypłaty i wypłaty w 

instrumentach są zbyt uciążliwe i niewspółmierne do korzyści osiąganych pod względem 

ostrożnościowym w przypadku stosowania tych wymogów w odniesieniu do małych instytucji. 

Stwierdzono także, że koszty związane ze stosowaniem tych wymogów przekraczają korzyści 

osiągane pod względem ostrożnościowym w przypadku pracowników otrzymujących niskie 

wynagrodzenie zmienne, gdyż taka wysokość wynagrodzenia zmiennego nie stwarza dla tych 

pracowników żadnych zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka lub zachęty te są 

niewielkie,  

 obowiązku dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na 

utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o 

podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy,  

 upoważnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do odwołania członka zarządu banku, 

finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz 

członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów 

niezbędnych do pełnienie danej funkcji,  

 umożliwienia organowi nadzoru nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych 

obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości. Dodatkowe obowiązki będą 

mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą odpowiednie i proporcjonalne z punktu 



widzenia celu, w którym będą wymagane, a żądane informacje nie będą mogły być tożsame z 

informacjami przekazywanymi z innych tytułów,  

 rozszerzenia katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie 

stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej,  

 uelastycznienia bufora ryzyka systemowego – dotychczas mógł zostać nałożony na 

sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia 

bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji. Dzięki tej zmianie 

łatwiejsze stanie się dopasowanie narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego. 

Ponadto nowa regulacja wprowadza algorytm służący do wyliczenia bufora ryzyka 

systemowego,  

 zmiany maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-

SII) z 2% do 3%. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora 

O-SII w wysokości przekraczającej 3%,  

 w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) – 

rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest 

też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka 

holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej. 

Ponadto wprowadza się dodatkową metodę identyfikacji G-SII, której dodatkowy łączny wynik 

może przyczynić się do przeniesienia G-SII z wyższej do niższej kategorii,  

 ograniczenia dotyczącego wypłat zysków w razie niespełniania wymogu bufora 

wskaźnika dźwigni.  

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest dokonanie zmian:  

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),  

 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449, z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1198),  

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 89, z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2059),  

 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483, z późn. 

zm.),  



 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842). 

 
Link 

 

 

Wejdzie w życie 

 Ustawa z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych 

Ustawa wejdzie w życie dnia 1 lipca 2021 r. 

Kluczowe zadanie 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. 

Ustawa tworzy również podwaliny dla funkcjonowania rynku kwalifikowanych usług 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonych w oparciu o określony przez 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/680


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 ustawy są: 

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. 

Link 

 

Projekty 

 Projekt ustawy o fundacji rodzinnej 

 
1. Jaki problem jest rozwiązywany?  

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2320


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

wartości 322 mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę w PKB kształtuje się na 

poziomie ok. 18%.  

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

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

deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Aby przeprowadzić skutecznie 

proces sukcesji, przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą 

chcieli dalej poprowadzić biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, 

powierzając zarządzanie profesjonalnemu zarządowi. Nie zawsze ten warunek jest możliwy do 

spełnienia, gdy następcami prawnymi są spadkobiercy.  

Trudności w zaplanowaniu sukcesji często wynikają także z liczebności potencjalnych 

następców prawnych. W rodzinach wielodzietnych najczęściej dochodzi do podziału następców 

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

nieruchomości czy środków pieniężnych. Problemem może być także sprawna komunikacja i 

mechanizm podejmowania decyzji w rodzinie.  

W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, 

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

rodzinnego charakteru firmy. Widoczny jest coraz wyraźniej trend wykupywania 

przedsiębiorstw przez obcokrajowców, zainteresowanych nie tylko przejęciem firmy 

posiadającej ugruntowaną strukturę organizacyjną, ale – co ważniejsze – renomę na rynku. W 

aktualnym stanie prawnym nestorzy firm rodzinnych mają pewne możliwości przekazania 

swojego biznesu. Mogą korzystać z rozwiązań zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz 

Kodeksu spółek handlowych.  

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

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

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

dzięki niemu majątkowi.  

W przypadku udziałów w spółkach osobowych dochodzi jeszcze jeden istotny aspekt 

ograniczeń w swobodzie dysponowania udziałem w spółce. Zmiana wspólnika jest dopuszczalna 

tylko wtedy, gdy umowa spółki to przewiduje i wspólnicy wyrażą zgodę na nowego wspólnika. 

Sukcesję mogą więc zablokować inni wspólnicy.  

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

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

183 § 1 Kodeksu spółek handlowych).  



Dodatkowo można ograniczyć albo wyłączyć możliwość podziału udziałów między 

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

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma w spółkach akcyjnych.  

Niekiedy, dla zapewnienia sukcesji wykorzystuje się rozwiązania holdingowe. Budowa 

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

nie gwarantuje to zachowania rodzinnego charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa.  

Za rozwiązanie wspierające sukcesję uważa się także fundusze inwestycyjne zamknięte. 

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

to jednak rozwiązanie zapewniające niezmienność grona uczestników w funduszu. Uczestnicy 

mogą się wycofać z inwestycji w dowolnie wybranym przez siebie czasie.  

Dla przedsiębiorstw o dużej skali działalności i mających perspektywy rozwoju otwarta 

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

kierunku większego udziału inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, 

takich jak np. fundusze inwestycyjne. Pomimo niewątpliwych zalet nie jest to jednak scenariusz 

pozwalający na szybkie rozwiązanie problemu sukcesji, lecz raczej pewien długoterminowy 

proces rozwoju firmy. Jest to co do zasady narzędzie skierowane do największych spółek, które 

spełnią wyśrubowane wymagania oferty publicznej. Nie mogą z tego instrumentu korzystać np. 

małe lub średnie firmy.  

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

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

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

szczególności w przypadku MŚP – nie gwarantują stabilności prowadzenia biznesu zgodnie z 

wolą założyciela firmy. Brakuje natomiast kompleksowego rozwiązania, które pozwalałoby na 

wytyczenie długoterminowej wizji rozwoju przedsiębiorstw oraz akumulacji majątku, 

zwiększającej szanse na wzmocnienie pozycji rynkowej w perspektywie kilku pokoleń i 

zapewnienie stabilnych źródeł utrzymania dla osób, o których przyszłość nestor chciałby zadbać, 

także po swojej śmierci.  

Zbliżone do projektowanych rozwiązań mechanizmy są znane za granicą i są 

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

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Rozwiązaniem, które jest odpowiedzią na postawiony problem sukcesji 

przedsiębiorstwa jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów, które 

pozwolą na powoływanie fundacji rodzinnych. Zadaniem fundacji rodzinnych byłaby realizacja 

celów określonych przez fundatora, w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć 



przed jego utratą. Fundator miałby dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania 

fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Najczęściej jednym 

z najważniejszych powodów tworzenia tego typu wehikułów prawnych jest zapewnienie 

nieprzerwanego działania firmy.  

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

biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w RP.  

Polski wariant fundacji rodzinnej opierać się będzie na następujących założeniach:  

1. Umiejscowienie w systemie prawa.  

Przepisy regulujące funkcjonowanie fundacji rodzinnej znajdą się w odrębnej ustawie, 

która będzie określać wszystkie istotne kwestie związane z jej tworzeniem, działalnością, a 

także prawami i obowiązkami fundatora i beneficjenta.  

2. Osobowość prawna i zakres działalności.  

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem działalności fundacji rodzinnej będzie zarządzanie 

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

zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów (przykładowo na 

pokrywanie kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjentów). Umożliwi to przeprowadzenie 

procesu sukcesyjnego bez koniczności wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej 

przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej. Jednocześnie pozwoli to na realizację wizji nestora 

oraz ukształtowanie obowiązków i uprawnień członków rodziny zgodnie z ich życiowymi 

planami. Fundacja rodzinna będzie mogła być tworzona na czas określony albo na czas 

nieokreślony. Decyzja w tym zakresie będzie pozostawać w gestii fundatora i jego planów 

sukcesyjnych.  

3. Utworzenie fundacji rodzinnej.  

Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu 

założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji 

rodzinnej. Wymóg zachowania formy aktu notarialnego pozwoli na zapewnienie 

bezpieczeństwa obrotu, co jest tym bardziej istotne, że skutki powołania fundacji rodzinnej 

mogą istotnie wpływać na uprawnienia spadkobierców po zmarłym fundatorze. Fundację 

rodzinną będą mogły zakładać jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych lub kilka takich osób, które wspólnie będą posiadać status fundatora. Należy 

zastrzec, że – z uwagi na obowiązujące zasady sporządzania testamentów – fundacja rodzinna 

tworzona w testamencie będzie miała tylko jednego fundatora. Z chwilą sporządzenia aktu 

założycielskiego albo otwarcia testamentu powstanie fundacja rodzinna w organizacji.  

4. Statut fundacji rodzinnej oraz zasady jej funkcjonowania.  



Na wzór rozwiązań przyjętych dla innych fundacji, podstawowym dokumentem fundacji 

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

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

cel, czas trwania (jeżeli jest oznaczony), wysokość funduszu operatywnego, majątek fundacji 

rodzinnej w chwili jej ustanowienia, zasady powoływania, odwoływania, ustalania okresu 

kadencji oraz uprawnienia i obowiązki członków organów, a także zasady reprezentacji 

fundacji rodzinnej. Statut będzie też określać inne kwestie, jak choćby beneficjentów fundacji 

rodzinnej, zasady zmiany statutu przez fundatora – a po jego śmierci, przez jej organy – a także 

wskazanie kierunku oraz wytycznych inwestowania majątku fundacji rodzinnej. Zakłada się 

możliwość wprowadzania zmian w statucie w zakresie określonym przez fundatora np. w celu 

dostosowania działalności fundacji rodzinnej do bieżącej sytuacji gospodarczej i zmieniających 

się uwarunkowań prawnych.  

5. Rejestracja fundacji rodzinnej.  

Fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego 

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

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

konieczne byłyby zmiany w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia o utworzeniu 

fundacji rodzinnej do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę fundacji rodzinnej 

w celu jej wpisania do rejestru dokonywałby fundator, gdy fundacja powstałaby na podstawie 

aktu założycielskiego. W przypadku utworzenia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia 

fundacji rodzinnej do rejestru dokonywałaby zarząd fundacji rodzinnej, jako organ 

zarządzający.  

6. Organy.  

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

realizację celów fundacji rodzinnej oraz gospodarowanie majątkiem fundacji rodzinnej. 

Proponowane rozwiązanie nie wyklucza aby zarząd był organem jednoosobowym – dzięki 

temu fundacją rodzinną będzie mógł zarządzać jeden menadżer. Członkiem organu 

zarządzającego fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Nie będzie także wykluczona możliwość łączenia 

obowiązków członka zarządu z uprawnieniem beneficjenta. Jak się wydaje łączenie tych ról nie 

wiąże się co do zasady z konfliktem interesów. Przeciwnie, w interesie beneficjenta jest jak 

najlepsze działanie fundacji rodzinnej. Beneficjenci, jednocześnie sprawujący funkcję w 

organach fundacji rodzinnej, będą zobowiązani do przestrzegania statutu fundacji rodzinnej 

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

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



protektorów. Członkiem rady protektorów będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, jak również beneficjent. Oczywisty przy tym wydaje się 

zakaz jednoczesnego pełnienia funkcji w organie zarządzającym fundacji z funkcją w organie 

nadzorczym. Przewiduje się powoływanie także zgromadzenia beneficjentów. Do zadań tego 

organu będzie należało m.in.: 1) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej, ze 

względu na istotną zmianę sytuacji ekonomicznej i dalszą niecelowość kontynuowania 

działalności fundacji rodzinnej; 2) powołanie i odwołanie członków zarządu fundacji rodzinnej 

w przypadku braku fundatora i rady protektorów; 3) podejmowanie uchwał w sprawach 

określonych w ustawie lub statucie fundacji rodzinnej.  

7. Majątek.  

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

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

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

nieruchomości przeniesione na własność fundacji rodzinnej, udziały i akcje, prawa udziałowe 

w spółkach prawa handlowego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także w 

podmiotach zagranicznych. Częścią majątku będą również zobowiązania fundacji rodzinnej, w 

tym zobowiązania wobec beneficjenta. Po przekazaniu majątku do fundacji, nie będzie to już 

majątek fundatora.Fundator powinien mieć obowiązek wniesienia do fundacji rodzinnej 

mienia przeznaczonego na realizację jej celów, którego wartość wynosi co najmniej 100 000 

złotych. Mienie wniesione przez fundatora oraz mienie nabyte po utworzeniu fundacji 

rodzinnej stanowi fundusz operatywny fundacji rodzinnej. Jeżeli wartość funduszu 

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

uzupełnienie funduszu operatywnego. Fundacja będzie mogła otrzymać darowiznę od osoby 

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

jego małżonku, wstępnym lub zstępnym. Przez dokonanie darowizny darczyńca nie będzie 

stawał się fundatorem. Ma to umożliwić łączenie majątku, w szczególności w przypadku 

współwłasności.  

8. Beneficjenci. 

Krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany 

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

lub organizacja pożytku publicznego. Beneficjentem będzie mógł być także fundator. Wypłata 

korzyści lub innych świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej nie powinna zagrażać 

wypłacalności fundacji rodzinnej wobec jej wierzycieli niebędących beneficjentami fundacji 

rodzinnej i każdorazowo powinna być uzależniona od bieżącej sytuacji finansowej fundacji 

rodzinnej. W przypadku braku możliwości zaspokojenia beneficjentów w pełnej wysokości, 



organ zarządzający fundacji rodzinnej będzie mógł dokonać miarkowania wypłat tak, aby nie 

pokrzywdzić żadnego z beneficjentów. Roszczenie beneficjenta co do pozostałej kwoty nie 

wygaśnie, lecz będzie zawieszone do czasu poprawy sytuacji finansowej fundacji rodzinnej. Co 

do zasady beneficjent powinien mieć prawo wglądu do statutu oraz ksiąg rachunkowych, 

dokumentów oraz sprawozdań finansowych fundacji rodzinnej  

9. Zachowek i świadczenia alimentacyjne.  

Przy uwzględnieniu orzecznictwa w zakresie prawa spadkowego, przesądzona zostanie 

możliwość zrzeczenia się zachowku oraz wprowadzona możliwość rozłożenia na raty, 

odroczenia terminu płatności, a nawet obniżenia wysokości zachowku w przypadku 

uwzględniania w obliczeniu zachowku przedsiębiorstwa. Ponadto, świadczenia otrzymane od 

fundacji rodzinnej przez uprawnionego obniżą wartość zachowku. Fundacja rodzinna będzie 

mogła odpowiadać za zobowiązania alimentacyjne fundatora powstałe po utworzeniu fundacji 

rodzinnej, gdy egzekucja z jego majątku będzie bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność). 

Roszczenia osób, wobec których fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny będą 

zaspokajane w pierwszej kolejności. Nie może to jednak prowadzić do pokrzywdzenia 

beneficjenta, wobec którego na fundatorze ciąży obowiązek alimentacyjny.  

10. Podatki.  

Kwestia opodatkowania działalności fundacji rodzinnej powinna uwzględniać cały cykl 

jej funkcjonowania, tj. wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej, osiąganie przychodów 

(dochodów) przez fundację rodzinną w okresie jej istnienia, dokonywanie świadczeń na rzecz 

beneficjentów, a także likwidację fundacji rodzinnej. Intencją projektodawcy jest 

wprowadzenie korzystnej formy opodatkowania dla tak postrzeganego funkcjonowania 

fundacji rodzinnej w polskim systemie podatkowym. Podatek od spadków i darowizn: 

Podatkowi będzie podlegać nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń oraz 

mienia likwidowanej fundacji rodzinnej. Osoby najbliższe fundatorowi: małżonek, zstępni, 

wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jak również sam fundator, będą zwolnieni od 

podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidowanej fundacji, jeżeli przedmiotem 

świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora. Pozostali nabywcy 

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

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

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

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

udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych, które zostały otrzymane przez jej beneficjenta lub fundatora z fundacji 

rodzinnej, zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części 



odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn przypadającej na te 

udziały, papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa. CIT: Przychód otrzymany przez fundację 

rodzinną od fundatora przeznaczony na realizację celów tej fundacji oraz fundusz operatywny 

nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się więc wiązało z 

obciążeniami podatkowymi. Działalność operacyjna (własna) fundacji rodzinnej będzie 

opodatkowana na zasadach ogólnych, jednakże fundacja rodzinna nie będzie uprawniona do 

korzystania z tzw. małego CIT-u.  

11. Zakończenie działalności fundacji rodzinnej 

Projektowane przepisy przewidują mechanizmy zakończenia działania fundacji 

rodzinnej i jej likwidacji zbliżone do rozwiązań znanych w prawie spółek. Fundację można 

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

Tak samo będzie w wypadku decyzji właściwych organów fundacji. W wyjątkowych 

przypadkach fundację rodzinną będzie mógł rozwiązać sąd.  

12. Inne zagadnienia  

W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ulegnie 

zmianie definicja trustu oraz zasady dostępu do danych o beneficjentach rzeczywistych 

trustów zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

 

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

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

Link 

 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu 

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 

 
Opracowanie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 

2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 

którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2542) jest związane z wdrażaniem kolejnych 

funkcjonalności systemu teleinformatycznego administracji skarbowej (portalu podatkowego 

sensu largo) i dalszą integrację dostępnych obecnie rozwiązań informatycznych w ramach 

jednego systemu pn. e-Urząd Skarbowy. Z dniem wejścia w życie projektu rozporządzenia 

podatnicy po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego uzyskają możliwość aktualizacji swoich 

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


danych na formularzu ZAP-3. W tym celu konieczne jest uzupełnienie katalogu podpisów 

elektronicznych, którymi formularz ten może być opatrzony.  

Obecnie zmieniane rozporządzenie przewiduje trzy rodzaje podpisów, którymi może 

być opatrzone zgłoszenie ZAP-3, tj. kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis 

osobisty (§ 4 zmienianego rozporządzenia). Zgłoszenia te mogą być obecnie składane przez 

użytkowników portalu podatkowego sensu stricto przy pomocy loginu i hasła zgodnie z § 1 pkt 

1 lit. f i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i warunków korzystania z portalu podatkowego.  

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość opatrywania zgłoszenia ZAP-3 przy 

pomocy podpisu elektronicznego opartego na zestawie danych wykorzystanych do 

uwierzytelnienia tego użytkownika w e-Urzędzie Skarbowym (dodawane § 4 pkt 3 i § 6a 

zmienianego rozporządzenia). Jest to zatem usługa udostępniona tym użytkownikom portalu 

podatkowego, którzy zalogują się przy pomocy węzła krajowego (w tym profilu zaufanego, 

profilu osobistego) oraz publicznej aplikacji mobilnej. Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem 

w portalu podatkowym od 1 lutego 2021 r. dodatkowych funkcjonalności ułatwiających kontakt 

podatników i innych podmiotów z organami KAS polegających na składaniu deklaracji VAT, 

zawiadomień ZAW-NR, czynnego żalu oraz innych pism (por. § 1 pkt 9 lit. c w związku z § 11b 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków 

korzystania z portalu podatkowego).  

Należy zwrócić uwagę, że niniejszy projekt powiela rozwiązanie, które znajduje 

zastosowanie od 1 lutego 2021 r. do podań składanych w-Urzędzie Skarbowym zgodnie z § 6 

pkt 12 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w 

sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 

powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52 i 285). 

 
Stan: 17.05.21 – Projekt został skierowany do podpisu ministra. 

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

ogłoszenia. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji 

transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345854/katalog/12781640#12781640


Rozporządzenie zostało zaprojektowane w celu wsparcia kolejnej grupy 

mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), stanowiących grupę 

szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID -19, będących leasingobiorcami.  

Należy zaznaczyć, iż leasing stanowi bardzo istotną część finansowania potrzeb MŚP. 

Całkowita kwota środków trwałych finansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 

2019 r. 78 mld PLN. Więcej niż 70% leasingobiorców to mikro i małe przedsiębiorstwa, dlatego 

też skierowana do nich pomoc publiczna obejmująca transakcje leasingowe będzie stanowiła 

istotne wsparcie ich działalności. 

Wsparcie w formie gwarancji BGK obejmujących transakcje leasingowe jest możliwe w związku 

z: 

- przyjęciem w dniu 20 marca 2020 r. komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-

19” (Komunikat Komisji), którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-

19 dla gospodarki Unii Europejskiej, poprzez przede wszystkim pomoc udzielaną 

przedsiębiorcom przez Państwa Członkowskie. Komunikat Komisji określa szczegółowe warunki 

udzielania takiej pomocy w różnych formach, w tym w formie gwarancji. W dniu 1 lutego 2021 

r. przyjęto piątą zmianę Komunikatu Komisji, zgodnie z którą przedłużono okres obowiązywania 

środków określonych w Komunikacie Komisji do dnia 31 grudnia 2021 r., 

- utworzeniem Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (decyzja Komisji Europejskiej w 

sprawie Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w odpowiedzi na COVID-19 nr C(2020) 

9237 z dnia 14 grudnia 2020 r.), zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Rzeczpospolita Polska podjęła decyzję o przystąpieniu do 

Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego i wniosła do niego wkład finansowy, zaś BGK złożył 

wniosek o przyznanie w jego ramach regwarancji EFI dotyczącej portfela transakcji 

leasingowych, która została już zaakceptowana przez Radę EFI i w najbliższym czasie planowane 

jest podpisanie stosownej umowy. 

Rekomendowanym, instrumentem finansowym jest instrument w formie gwarancji 

udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmujących transakcje leasingowe.  

Projekt rozporządzenia zakłada obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych 

wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla 

którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych 

transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą. 

Gwarancja będzie obejmowała nie więcej niż 80% kwoty transakcji leasingowej, przy 

czym 70% kwoty udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją EFI. Pomoc będzie udzielana 

MŚP będącym leasingobiorcami (transakcje leasingu i pożyczki leasingowej). 



 
Stan: 21.05.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

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

ogłoszenia. 

Link 

 

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

zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju 

lub jego części przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu 

ich działania 

 
W obecnym stanie prawnym kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające są 

wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze ich właściwości, 

uregulowanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 

lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-

skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 393, z 

późn. zm.).  

Jednakże w celu usprawnienia działań Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienia 

jej efektywności w zakresie wykonywanych zadań ustawowych, zachodzi potrzeba rozszerzenia 

wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających przez naczelników urzędów 

skarbowych na obszar całego województwa, w którym ww. organy podatkowe mają swoje 

siedziby. 

Zasadne jest wydanie, zgodnie z delegacją zawartą w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie określenia zadań 

Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub 

jego części przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich 

działania, na podstawie którego naczelnicy urzędów skarbowych uzyskają uprawnienie do 

wykonywania, na obszarze całego województwa, w którym znajduje się siedziba danego 

naczelnika urzędu skarbowego, zadań wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności 

sprawdzających. Przy czym projektowane rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do tzw. 

wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie umożliwi optymalne wykorzystanie 

zasobów kadrowych w komórkach kontroli podatkowej i czynności sprawdzających w urzędach 

skarbowych na obszarze działania izby administracji skarbowej. Ponadto rozporządzenie to 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345400/katalog/12777814#12777814


powinno wyeliminować ryzyko spiętrzenia działań obejmujących kontrole podatkowe i 

czynności sprawdzających w jednym urzędzie skarbowym w ramach danego województwa, co 

pozwoli lepiej zarządzać kontrolą podatkową i czynnościami sprawdzającymi jako następstwem 

procesu analitycznego przeprowadzanego z poziomu izby administracji skarbowej. 

 

 Stan: 9.03.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. 

 Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

 Link 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 

Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), ustawie 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 

695, z późn. zm.). Projektowana ustawa służy dostosowaniu obecnie obowiązujących przepisów 

w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej 

i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych. Niniejsze propozycje zmian 

wynikają m.in. z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 

grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego 

elektronicznego formatu raportowania, zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/815”. Na 

podstawie rozporządzenia 2019/815 emitenci, których papiery wartościowe zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, zwani dalej 

„emitentami”, mają obowiązek sporządzać swoje roczne raporty finansowe (w skład których 

wchodzą także sprawozdania finansowe) w formacie XHTML. W przypadku gdy raport ten 

będzie zawierał skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR, emitenci 

mają obowiązek znakowania tych sprawozdań przy użyciu języka znaczników Inline XBRL. 

Przepisy te mają zastosowanie do raportów rocznych zawierających sprawozdania finansowe za 

lata obrotowe rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2020 r. lub później. Dodatkowo aktualne 

brzmienie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyklucza możliwość 

podpisywania sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu, w przypadku gdy 

jednostką kieruje organ wieloosobowy. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344405/katalog/12771133#12771133


a) nie zawierają przepisów związanych:  

‐ ze złożeniem oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywego oświadczenia 

w przypadku złożenia wniosku o wpis na listę firm audytorskich lub wniosku o zmianę 

danych na liście firm audytorskich, ‐ ze zmianą danych na liście firm audytorskich i 

wydania decyzji odmownej w przypadku braku przesłanek do aktualizacji danych na 

liście firm audytorskich,  

‐ z wydawaniem legitymacji służbowych dla osób kontrolujących,  

b) nie umożliwiają złożenia w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego 

dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej 

„Agencją”, wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z 

listy oraz wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich,  

c) niedostatecznie regulują:  

‐ sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej, o której mowa w 

art. 78 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym,  

‐ możliwość odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie 

obiegowym (zarówno przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jak i w postaci 

papierowej) przez Radę Agencji,  

d) nie przewidują prowadzenia przez Agencję wszystkich kontroli w firmach audytorskich w 

sposób całkowicie zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 11 maja 2017 

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, możliwe jest w 

trakcie kontroli przeprowadzenie tylko niektórych czynności wskazanych w tej ustawie. Obecne 

brzmienie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym wskazuje, że kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub miejscu 

prowadzenia działalności firmy audytorskiej. W przypadku określonych rodzajów kontroli, 

ustawa dopuszcza – po uzyskaniu zgody kontrolowanej firmy audytorskiej – przeprowadzanie 

kontroli w siedzibie Agencji. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości proponuje się przyjęcie 

rozwiązań z rozporządzenia 2019/815, tj. wprowadzenie obowiązku sporządzania przez 

emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie 

elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL. Proponuje się także 

przyjęcie dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, 

rozwiązania prowadzącego do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia 



użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość 

automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania 

danych) przez: ‐ wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym 

formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu; ‐ wprowadzenie możliwości 

znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu 

języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią określoną w rozporządzeniu 2019/815. W 

zakresie ułatwień w sposobie podpisywania sprawozdań finansowych wprowadza się możliwość 

podpisu sprawozdania tylko przez jednego członka tego organu wieloosobowego pod 

warunkiem uzyskania przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że 

sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie 

analogiczne do obecnie obowiązujących przepisów, tj. konieczność uzasadnienia odmowy 

złożenia takiego oświadczenia. Jako formę oświadczenia, odmowy złożenia oświadczenia oraz 

odmowy podpisu sprawozdania proponuje się postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powyższe 

dokumenty będą mogły zostać sporządzone w postaci papierowej, ale w takim przypadku będą 

wymagały sporządzenia odwzorowania cyfrowego oraz opatrzenia tego odwzorowania 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę 

podpisującą sprawozdanie finansowe. Zarówno podpisanie sprawozdania, jak i złożenie 

oświadczenia niesie ze sobą jednakowe skutki w zakresie odpowiedzialności członka organu 

zarządzającego, który podpisując sprawozdanie lub składając oświadczenie, potwierdza, że 

sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. Dodatkowo szczegółowe wymagania techniczne w zakresie trybu i sposobu 

opatrywania sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym będą mogły być opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Takie unormowanie pozwoli na elastyczne i szybkie dostosowanie wymagań do 

stale zmieniających się uwarunkowań technicznych oraz pozwoli na przekazanie jednostkom 

informacji na temat wzorcowego postępowania przy podpisywaniu sprawozdań finansowych. 

Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez 

organ wieloosobowy (zarząd), które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z 

realizacją swoich ustawowych obowiązków. Jednocześnie przez wprowadzenie dobrowolności 

stosowania nowych rozwiązań projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na jednostki, które 



posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie podpisywania sprawozdań 

finansowych.  

Projekt ustawy przewiduje także zmianę ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczącą doprecyzowania 

sposobu badania sprawozdania przez wskazanie wprost, iż w sprawozdaniu z badania 

sprawozdania finansowego biegły rewident wyraża opinię co do zgodności badanego 

sprawozdania z wymogami rozporządzenia 2019/815 - w przypadkach gdy sprawozdanie 

finansowe (obligatoryjnie lub fakultatywnie) sporządzone jest zgodnie z rozporządzeniem 

2019/815. W zakresie projektowanych zmian przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przewiduje się również 

wprowadzenie regulacji dotyczących: ‐ składania wniosku o zmianę danych podlegających 

wpisowi na listę firm audytorskich i określenie procedury jego rozpatrywania przez Agencję (w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia – czynność materialnotechniczna, a w przypadku braku 

przesłanek do aktualizacji danych, w szczególności w przypadku oczywistej niezasadności 

wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę – wydanie decyzji odmownej oraz 

odpowiednie stosowanie w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego), 

‐ złożenia oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku 

wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę firm audytorskich lub wnioskiem o zmianę danych 

podlegających wpisowi na listę, ‐ wprowadzenia przepisów dotyczących składania w postaci 

elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej 

Agencji wniosku o wpis firmy audytorskiej na listę, wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy 

oraz wniosku o zmianę danych, ‐ doprecyzowania sytuacji, w której nie dochodzi do naruszania 

tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta, ‐ doprecyzowania przepisów dotyczących odbywania 

posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym przez Radę Agencji, ‐ 

wprowadzenia przepisów mających na celu umożliwienie wydawania legitymacji służbowych dla 

osób kontrolujących, ‐ doprecyzowania przepisów dotyczących kontroli przeprowadzanych 

przez Agencję w firmach audytorskich za ich zgodą: w siedzibie Agencji lub w sposób zdalny przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie cofnięcia zgody przez 

firmę audytorską zarówno przed rozpoczęciem kontroli jak i w trakcie kontroli, jak również 

uregulowania sytuacji, w których zachodzi konieczność zmiany formy czynności dokonywanych 

w ramach kontroli zdalnej albo kontroli w siedzibie Agencji na czynności dokonywane w sposób 

„tradycyjny” w siedzibie kontrolowanej firmy audytorskiej, ‐ doprecyzowania przepisów 

dotyczących doręczeń pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych stanowią konsekwencję powyższych zmian w zakresie podpisywania 



sprawozdań finansowych i dotyczą obowiązku składania Szefowi KAS określonych dokumentów: 

odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia składanego przez osoby 

wchodzące w skład zarządu o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań 

przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz odmowy 

złożenia tego oświadczenia. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest natomiast 

wynikiem zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym w zakresie przeprowadzania kontroli zdalnych. 

Stan: 20.05.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów 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 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341608/katalog/12750549#12750549


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 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: 05.05.21 – Projekt jest na etapie opiniowania. 

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

Link  
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