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Przegląd zmian w prawie podatkowym – najnowsze projekty
ustaw i rozporządzeń.
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VAT
Projekty
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
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
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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.
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: 12.04.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2021 r.
Link

Akcyza i cło
Projekty
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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
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
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(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
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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
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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
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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
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
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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: 7.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
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Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania
jednostkowe wyrobów spirytusowych
Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie
przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów
spirytusowych (Dz. U. poz. 1784, z późn. zm.) stanowi kolejne przedłużenie okresu ważności znaków
akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych. Wprowadzane
projektowaną zmianą przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy obejmuje okres od dnia 1 lipca
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na
opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, których wzory zostały określone w poz. III i VII w
załączniku nr 1 oraz w poz. III w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428, z późn.
zm.) do dnia 31 grudnia 2021 r. Projektowana regulacja ułatwi podmiotom obowiązanym do
oznaczania

wyrobów

spirytusowych

płynną

sprzedaż

zapasów

wyrobów

oznaczonych

dotychczasowymi znakami akcyzy.
Stan: 6.04.21 – 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
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
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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.
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
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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: 20.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r.
Link

Pozostałe
Projekty
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 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
13

Przegląd zmian w podatkach

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: 19.04.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
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
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.
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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: 20.04.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link
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