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VAT
Wejdzie w życie
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. z wyjątkami.
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.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
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.
Link

Projekty
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących
Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest
obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników
dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
rolników ryczałtowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie obowiązującego rozporządzenia do
rozwiązań wprowadzanych ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 407), wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce.
Stwierdzono, że brak zwolnienia podmiotów, dla których Polska jest w procedurze OSS/IOSS
państwem członkowskim konsumpcji z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowania
kas rejestrujących nie przyczyni się do zwiększonych możliwości analitycznych, bądź kontrolnych i nie
wyeliminuje konieczności zwrócenia się do państwa członkowskiego identyfikacji o udostępnienie
ewidencji. Poza tym z powodu braku informacji, jakie podmioty dokonują sprzedaży towarów na
odległość do Polski (informacja jest niedostępna przed złożeniem deklaracji), istnieje problem kontaktu
z tymi podatnikami i brak możliwości poinformowania ich o obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie
rejestrującej na podstawie polskich przepisów, przed jego wystąpieniem. Oceniono także, że
zobowiązanie podmiotów rozliczających się w procedurach szczególnych stoi w sprzeczności z ideą
tzw. pakietu VAT e-commerce i uproszczeń jakie niesie procedura szczególna OSS/IOSS.
W związku z tym wprowadzono zwolnienie z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług
rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy oraz
sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczaną w procedurze szczególnej, o której mowa
w dziale XII w rozdziale 9 ustawy.
Co oznacza, że podatnicy, którzy rozliczają się w ww. procedurach szczególnych, o których
mowa powyżej, nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów. Dodatkowo, jeśli przedmiotem
transakcji objętych poz. 50 i 51 będą towary lub usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. nie będzie miał zastosowania bezwzględny obowiązek prowadzenia
ewidencji (tzw. obowiązek ewidencji transakcji od 1 złotówki).
Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla dostawy towarów dokonywanych przez
wyznaczonego operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, którym jest
obecnie Poczta Polska S.A.
Stan: 17.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
W związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie o VAT ustawa z dnia … o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie
rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych
i elektronicznych oraz wprowadzenia nowej procedury szczególnej dotyczącej sprzedaży na odległość
towarów importowanych istnieje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4
grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803).
Wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku
od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej i określenie katalogu czynności, które podmiot może wykonywać w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, do którego kierowany jest wniosek o zwrot podatku od wartości
dodanej, aby móc wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej.
Stan: 9.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku
od towarów i usług niektórym podmiotom
W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia … o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i
modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i
elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość
towarów importowanych istnieje konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. W
porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860) zmianie ulegną
przepisy umożliwiające zwrot podatku również w sytuacji gdy podatnicy dokonują czynności na
terytorium kraju, rozliczanych w ramach procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w
rozdziale 6a, 7 i 9, dot. świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. Wprowadzenie tych zmian
stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z
dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu
do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia
usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).W pozostałym
zakresie regulacje zawarte w niniejszym rozporządzeniu, są kontynuacją obecnie istniejących
rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu
podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opartych na przepisach dyrektywy Rady
2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości
dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie
członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z
20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) - zwanej dalej „dyrektywą 2008/9/WE” - oraz Trzynastej dyrektywy
Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości
dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia
21.11.1986, str. 40) - zwanej dalej „dyrektywą 86/560/EWG”.
Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie
zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom i tym samym rozszerzenie katalogu
czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot
uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o

zwrot podatku oraz wyłączenie spełnienia zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów
uprawnionych z państwa trzeciego w odniesieniu do czynności:
1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a
ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury
szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT;
2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w
rozdziale 6a ustawy o VAT;
3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z
art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o
której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);
4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w
rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).
Stan: 9.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku
od towarów i usług
Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie
podatku od towarów i usług tj. VAT-R(15). Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685,
694 i 802), zwanej dalej „ustawą”, w związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy nr
1114).
Projektowana ustawa uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz
regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce projekt ustawy wprowadza pojęcie

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie.
Dodatkowo projekt w dodawanym w art. 96 ustawy nowym ust. 1a nakłada na dostawcę
nieposiadającego

siedziby

działalności

gospodarczej

na

terytorium

kraju,

dokonującego

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub
transportu znajdują się na terytorium kraju, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do
naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. W rezultacie podmioty te zostaną
objęte obowiązkiem rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług.
W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. projektem ustawy zasadne jest zaktualizowanie
wzoru zgłoszenia VATR(14) o pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego dostawy
towarów w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 oraz art. 109b ust. 1 ustawy o VAT. Informacje te umożliwią
organom podatkowym efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków przez podmioty
objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność dostosowania wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w
zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R(14)) do ww. zmian
Stan: 8.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia
rejestracyjnego
Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i
802), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy nr
1114).
Projektowane rozporządzenie wyłącza z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca
zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie:

a) usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, których miejscem
świadczenia jest Polska, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie członkowskim innym niż Polska, na
potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy oraz
którzy zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyli w państwie członkowskim identyfikacji zgłoszenie
informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku VAT w zakresie ww.
usług (dział XII rozdział 7 ustawy),
b) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie zakończenia
wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie
członkowskim innym niż Polska (np. w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu
towarów), na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a
ustawy,
c) krajową dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 2, dokonywaną przez podatnika
ułatwiającego dostawy towarów (operatora interfejsu elektronicznego), jeżeli został on
zidentyfikowany w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby procedury szczególnej
rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a ustawy. Ponadto z obowiązku składania
zgłoszenia rejestracyjnego zostają wyłączeni podatnicy:
d) jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na odległość towarów
importowanych w ramach procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy,
jeżeli zostali zidentyfikowani w Polsce albo w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby tej
procedury oraz
e) posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce lub stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej, którzy wykonywać będą na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na
odległość towarów w ramach procedury szczególnej (dział XII rozdział 9) i którzy zidentyfikowani
zostaną w Polsce na potrzeby tej szczególnej procedury.

Stan: 8.06.21 – Przedstawiono raport z konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022r.
Link

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

Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników
podatku od towarów i usług (VAT) – tzw. pakiet Slim VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza
inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w
życie jako ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw1) , wprowadzając z powodzeniem wiele rozwiązań korzystnych dla
podatników.
Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i
informatyczne w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez
podatników oraz ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe. Obecny
postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i
zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm
podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną
weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od
towarów i usług. Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym
efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących
rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego
audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania VAT po
stronie podatników. Pakiet Slim VAT 2 wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców
kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą
przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.
Z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło
z Unii Europejskiej. Umowa o wystąpieniu2) określa okres przejściowy, który skończył się dnia 31
grudnia 2020 r. Po zakończeniu okresu przejściowego przepisy UE w dziedzinie VAT nie mają
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji w relacjach
między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem nie występują obecnie takie transakcje, jak
wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów oraz sprzedaż wysyłkowa. Wyjątkiem będzie jednak
terytorium Irlandii Północnej, gdzie nadal obowiązują unijne regulacje dotyczące VAT w odniesieniu do
towarów. Mimo że Umowa o wystąpieniu ma walor bezpośredniej skuteczności, za zasadne uznano
wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych, z których jasno wynikałoby, w jaki sposób przepisy z
zakresu podatku od towarów i usług będą stosowane w relacjach z Wielką Brytanią i Irlandią Północną
po 31 grudnia 2020 r. Dlatego należało zmodyfikować definicje „państwa członkowskiego” oraz
„terytorium Unii Europejskiej”. Przyjęcie takiej regulacji przyczyni się do uniknięcia niepotrzebnych
wątpliwości, które mogą pojawić się zwłaszcza po stronie podatników dokonujących transakcji z

podmiotami z Irlandii Północnej. Tym samym proponowana regulacja służy zapewnieniu pewności
prawa.
Niniejszy projekt realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawie C-895/19 A. Trybunał uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu
obowiązujących

w
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wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Chodzi o obecnie obowiązującą zasadę, zgodnie z którą
odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod
warunkiem, że podatnik wykaże ten VAT należny w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w
którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym przypadku, podatek naliczony wykazywany jest
na „bieżąco”. Zdaniem Trybunału, nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia
VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest 1) Dz. U. poz. 2419. 2) Umowa o
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), dalej jako
„Umowa o wystąpieniu”. 2 VAT należny. Oznacza to, że przepisy w zakresie warunku określonego w
art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT3) naruszają przepisy prawa unijnego. Niezbędna jest w
tym zakresie zmiana przepisów polegająca na odstąpieniu od tego warunku.
Opis najważniejszych zmian proponowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy:
I.

zmiany w ustawie o VAT dotyczą:
 wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,
 rezygnacja z określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT warunku
uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samy okresie, w którym wykazano
podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w
którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A,
 umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio
w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej
deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,  ulgi na złe długi,
 modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
 100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o
poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności
gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres),

 odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów
rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i
nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
 uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT
na tzw. rachunek techniczny,
 wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli
posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały objęte odroczone lub rozłożone na raty. II.
zmiany w ustawie – Prawo bankowe4) dotyczą:
 konsolidacji środków na rachunku VAT,
 możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie
składki na ubezpieczenie rolników,
 realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych.

Stan: 24.06.21 – Wpłynęło sprawozdanie komisji.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021r. z wyjątkami.
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
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: 18.06.21 – 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 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

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
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: 13.05.21 – Projekt znajduje się na etapie Notyfikacji.
Projekt przewidywał, 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
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 lipiecgrudzień 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 jest po konsultacjach publicznych.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z
wyjątkami.
Link

Akcyza i cło
Wejdzie w życie
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru
deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji
uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych zostało sporządzone 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.
Rozporządzenie określa wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od
samochodów osobowych (AKC-US).
W porównaniu do obowiązującego wzoru wprowadza się m.in. następujące zmiany:
1. w nagłówku usuwa się nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE,
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

KOLOREM” oraz wprowadza się informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w
brzmieniu Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl;
2. pod nazwą deklaracji dodaje się pozycję ,,Numer formularza’’, która będzie miała
zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności
więcej niż czterech osób a deklaracja będzie składana w postaci papierowej. W tym przypadku podatnik
wskaże liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli.
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.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie
w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są
dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju
towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Przepisy rozporządzenia mają na celu optymalizację struktury organizacyjnej obszaru obsługi
odpraw celnych w oparciu o rekomendacje przedstawione przez Zespół Centralny ds. konsolidacji
odpraw celnych.
Zmiany są następstwem wdrożenia z dniem 2 stycznia 2018 r. etapowej centralizacji obsługi
elektronicznych zgłoszeń celnych w ramach formuły Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw
(CUDO). W poszczególnych urzędach celno-skarbowych (UCS), zamiast do kilku dotychczasowych
oddziałów celnych (OC), elektroniczne zgłoszenia są składane do jednego wyznaczonego OC. Pozostałe
wewnętrzne OC, tzw. „satelickie”, wyłącznie kontrolują przedstawiony towar oraz obsługują sprawy

załatwiane w formie „papierowej”. Tym samym, miejsce przedstawienia towaru zostaje rozdzielone od
miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego (w ramach właściwości naczelnika UCS). Zgłoszenia
celne z OC wewnętrznych, są obsługiwane przez dyspozytorów w OC, w których funkcjonuje CUDO.
Analizy liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz ich obciążenie pracą wskazują na brak uzasadnia
utrzymywania struktury organizacyjnej w postaci OC w wymienionych lokalizacjach. Z punktu widzenia
dokonywania zgłoszeń celnych, planowane zmiany organizacyjne nie wpłyną na jakość obsługi
przedsiębiorców. Zgłoszenia celne dokonywane są wyłącznie w formie elektronicznej w wyznaczonych
do tego celu OC CUDO, a towar może być przedstawiony w innej lokalizacji np. w miejscu uznanym na
terenie przedsiębiorstwa.
Uwzględniając kryteria przyjęte przez Zespół Centralny, jak i dokonane już oraz planowane
zmiany organizacyjne w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie, zwanym dalej „MUCS
w Warszawie”, Zespół Lokalny zarekomendował przekształcenie OC w Garwolinie, OC w Ostrołęce i OC
IV w Warszawie na Miejsce Wyznaczone (MW), a także całkowitą likwidację OC V w Warszawie.
W związku z powyższym, wymagana jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów
celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od
rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2019 r. poz.
130, z późn. zm.)
Zmiany zostały poprzedzone opracowaniem Koncepcji optymalizacji struktury obszaru
odprawowego (z wyłączeniem ruchu lotniczego i pocztowego) oraz zniesienia wybranych satelickich
oddziałów celnych w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie, która zakłada, że I
etapem planowanych przekształceń będzie likwidacja OC V w Warszawie oraz przekształcenie OC IV w
Warszawie, OC w Garwolinie i OC w Ostrołęce w MW. Wskazane OC są wkomponowane w jednostki
CUDO, jako OC satelickie do przedstawienia towarów i obsługi przedkładanych dokumentów
papierowych. Za zmianą przemawiają: faktyczne obciążenie pracą tych komórek, ograniczenie kosztów
ponoszonych przez IAS w Warszawie związanych z wynajmem pomieszczeń dla siedzib tych komórek,
odległości pomiędzy OC lub MW, obecna obsada kadrowa, ilość obsługiwanych podmiotów i przede
wszystkim ilość zadań determinujących konieczność utrzymania struktury OC obecnie wykonywanych
czy też planowanych.

Przeznaczony do całkowitej likwidacji OC V w Warszawie jest OC satelickim funkcjonującym w
strukturze CUDO OC VI w Warszawie. W OC V w Warszawie zgłoszenia celne nie są już składane od
stycznia 2018 roku. Od ponad trzech lat są one wysyłane za pomocą systemów informatycznych do
jednostki CUDO tj. OC VI w Warszawie.
W oparciu o dane za rok 2020 stwierdzono, że w OC V w Warszawie wykonano 103 rewizje
celne, nałożono 545 zamknięć celnych, zalegalizowano 3940 świadectw pochodzenia, obsłużono 154
karnety TIR, wystawiono/przedłużono 58 świadectw uznania, wykonano 21 kontroli czasu pracy
kierowców, zarejestrowano 345 zgłoszeń w formie papierowej oraz kilkadziesiąt innych czynności z
zakresu działania OC satelickiego.
W objętych przekształceniami OC podlegających MUCS w Warszawie pełni obecnie służbę 22
funkcjonariuszy. Wszyscy funkcjonariusze z tych OC zostaną przeniesieni do innych komórek z obszaru
odprawowego lub będą stanowili obsadę MW, które powstaną po trzech zniesionych OC satelickich
zaplanowano w dotychczasowych siedzibach przekształcanych OC.
Korzyści wynikające z wdrożenia planowanych zmian obejmują ograniczenie kosztów
ponoszonych w związku z najmem pomieszczeń dla siedzib znoszonych i likwidowanych OC satelickich.
Prognozowane korzyści finansowe to około 20.800 złotych miesięcznie. Szacunkowe oszczędności
związane będą z rezygnacją z najmu powierzchni biurowych i placu odpraw dla OC V w Warszawie,
ograniczeniem najmu powierzchni i związanych z nim kosztów o około 70% w lokalizacji Garwolin a
także w Warszawie przy ulicy Krakowskiej 106 oraz rezygnacją z trwałego zarządu budynku
stanowiącego siedzibę obecnego OC w Ostrołęce.
Link

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

uproszczonych

w

sprawie

podatku

akcyzowego

od

nabycia

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Rozporządzenie zostało sporządzone 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.
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).
Rozporządzenie 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.
Rozporządzenie 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.
Rozporządzenie 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.
Link

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

Rozporządzenie 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
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.
Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę
akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy od
samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t oraz zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu
osobowego, wynika ze zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 722, z późn. zm.), która zostanie wprowadzona ustawą z dnia … o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza nowe przypadki, w których dla celów
związanych z rejestracją albo zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym w odniesieniu do
samochodów osobowych, ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t wydawany będzie odpowiednio dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na
terytorium kraju od samochodu osobowego, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy
na terytorium kraju od samochodu ciężarowego lub specjalnego albo zaświadczenie stwierdzające
zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.
Wprowadzenie obowiązku uzyskania przez podmioty w nowych przypadkach ww.
dokumentów w celu ich przedłożenia przy rejestracji samochodów albo zmiany danych w dowodzie
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.
Link

Projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w
sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 761) ma na celu wyrównanie szans
polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej i umożliwienie produkcji wyrobów kosmetycznych
zawierających alkohol etylowy ze zwolnieniem od podatku akcyzowego przy wykorzystaniu nowej
mieszaniny środków skażających ten alkohol.

Dodanie nowego środka skażającego alkohol etylowy wykorzystywany przy produkcji wyrobów
kosmetycznych w postaci mieszaniny alkoholu tert-butylowego 78 g i alkoholu izopropylowego 5 kg, w
ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol. Mieszanina, co zostało wypracowane z branżą
kosmetyczną podczas prac koncepcyjnych nad wprowadzeniem przedmiotowego środka, będzie
mogła mieć zastosowanie wyłącznie przy produkcji wyrobów kosmetycznych w postaci aerozoli
pakowanych w opakowania ciśnieniowe oraz w postaci żeli pakowanych w dowolne opakowania
jednostkowe, o pojemności do 1000 ml.
Stan: 17.06.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 802) została zmieniona ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o KAS”, poprzez dodanie pkt
2a w art. 84 ust. 1, zgodnie z którym protokołem zakończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie
przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem i wywozem towarów w
obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celnoskarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się zastąpienie dotychczasowego załącznika nr 1
określającego wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej załącznikiem, w
którym zmieniono pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego. W pkt 17 tego
pouczenia dodano lit. h. Pouczenie w tym zakresie wskazuje, że protokołem zakończy się kontrola
celno-skarbowa w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem i
wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli
zakres kontroli celno-skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego,
stosownie do dodanego pkt 2a w art. 84 ust. 1 ustawy o KAS.
Stan: 25.05.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2021r.
Link

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: 23.06.21 – Projekt znajduje się w Komisji Prawniczej.
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,

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
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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: 23.06.21 – Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
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
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: 23.06.21 – Projekt skierowano do podpisu ministra.
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.
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: 14.06.21 – Projekt skierowano do podpisu ministra.
Projekt przewidywał, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych
danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 7c ustawy z
dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz
obrotu paliwami opałowymi.
W § 2 i 3 projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek wskazania stawki VAT, która pozwoli
ograniczyć negatywne skutki, dla uczciwie działających podatników oraz dla budżetu państwa, które są
efektem oszustwa podatkowego polegającego na dokonaniu w dokumentach potwierdzających
transakcję sprzedaży oleju roślinnego, np. rzepakowego celowej zmiany danych dotyczących rodzaju
sprzedawanego produktu – z oleju jadalnego, opodatkowanego stawką VAT 5%, na tzw. olej
techniczny, opodatkowany stawką podstawową VAT w wysokości 23%. Przepisy ustawy nie uzależniają
zastosowania obniżonej stawki VAT od sposobu wykorzystania oleju rzepakowego przez nabywcę, ale
od posiadania przez towar, w momencie dostawy, cechy jadalności. W przypadku przewozu towaru z
terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot
odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju wskazać
stawkę podatku od towarów i usług zastosowaną dla przewożonego towaru.
W § 4 projektu rozporządzenia wśród towarów objętych systemem monitorowania przewozu
i obrotu znajdują się towary będące odpadami przekazywanymi do dalszego przetworzenia albo
utylizacji, np. przepracowane oleje zbierane z warsztatów samochodowych przez przedsiębiorstwa
zajmujące się gospodarką odpadową i higieną komunalną. Posługując się nomenklaturą scaloną CN nie
ma możliwości wyodrębnienia wśród towarów – towarów będących odpadem w rozumieniu ustawy z
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: 23.06.21 – Projekt skierowano do podpisu ministra.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

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
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: 9.06.21 – 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 celnoskarbowej 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
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 COVID19, 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

Podatki dochodowe
Wejdzie w życie

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 lipca 2021r.
Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji
ustawowej, zawartej w art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).
Odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia
wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19 oraz trwającego procesu legislacyjnego
dotyczącego nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła.
Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących
zasad poboru podatku u źródła w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do terminu określonego w
§ 4 zmienianego rozporządzenia zaproponowano odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 lipca 2021r.
Rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018
r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. poz. 2545, z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji ustawowej
zawartej w art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu określonego w § 4 zmienianego rozporządzenia
wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19 oraz trwającego procesu legislacyjnego
dotyczącego nowelizacji przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła.

Mając na uwadze trwające prace legislacyjne związane z modernizacją przepisów dotyczących zasad
poboru podatku u źródła w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do terminu określonego w § 4
zmienianego rozporządzenia zaproponowano odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Link

Pozostałe
Wejdzie w życie
1.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów
deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
Rozporządzenie wejdzie w życie dnia 1 lipca 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów
deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowi wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia
niektórych kopalin. Projekt określa wzory deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych
kopalin.
Wydanie rozporządzenia spowodowane zostało koniecznością dostosowania wzoru
stosowanego w odniesieniu do ropy naftowej lub gazu ziemnego (w projekcie rozporządzenia KOP-RG)
do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin ustawą z dnia 11
września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978) tj. uchylenia ust. 4 w art. 7a ustawy o podatku od wydobycia
niektórych kopalin. Powyższy przepis regulował kwestię wydobycia gazu ziemnego będącego kopaliną
towarzyszącą, gdzie wartość wydobytego gazu ziemnego stanowiła kwota przychodu wynikająca z
dostawy tego gazu dokonanej w danymi miesiącu. W konsekwencji tej zmiany gaz ziemny wydobywany
jako kopalina towarzysząca został objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych dla gazu ziemnego.
Określa się też nowy wzór deklaracji stosowany w odniesieniu do miedzi i srebra (KOP-MS).
Nowy wzór nie zawiera zmian merytorycznych, w tym nie wpływa na zakres deklarowanych danych.
Wprowadzone w nim zmiany mają charakter aktualizujący i porządkujący.
Z uwagi na dostosowanie zmian w systemie ZEFIR2 rozporządzenie zacznie obowiązywać od
dnia 1 lipca 2021 r. oraz wprowadzony został w nim przepis przejściowy, zgodnie z którym
dotychczasowy wzór deklaracji w zakresie miedzi i srebra będzie można stosować do dnia 30 września
2021 r.
Przedmiotowe rozporządzenie określi dla podmiotów, które wydobywają niektóre kopaliny
nowe wzory deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca

składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie zapewnienie prawidłowości obliczania
wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę
wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.
Link

2.

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 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
1.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Projekt ustawy dotyczy zmiany w art. 7 ust. 1 pkt 3 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”. Art. 7 znajdujący się w rozdziale 2 ustawy
(podatek od nieruchomości) dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości. Ust. 1 pkt 3 niniejszego
artykułu brzmi obecnie: „1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) 3) budynki, budowle i zajęte

pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. Zgodnie z projektowanymi
zmianami przepis ten będzie brzmiał:„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 3) grunty, budynki
i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”.
W celu całościowego rozpoznania problemu i zrozumienia potrzeby zmiany niniejszego
przepisu należy odnieść się do słowniczka określeń użytych w ustawie znajdującego się w art. 1a
ustawy. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 tego artykułu jako budynek należy rozumieć: „obiekt budowlany w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”, a jako budowlę:
„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem”. Natomiast zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a konkretnie art. 3 pkt 1
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „obiekt
budowlany” to „budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych”, a z kolei „budowla” - to „każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem tablice
reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni
jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej przepisy normę prawną z art. 7 ust.
1 pkt 3 należy rozumieć następująco:
„Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc: budynki,
budowle bądź obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych, które są trwale

związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają
fundamenty i dach)
b) budowle (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące
budynkiem lub obiektem małej architektury, a więc budowle – m.in. lotniska, wraz
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych), a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk
użytku publicznego;”.
W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego budowlą jest m.in. lotnisko, to
normę tę można jeszcze bardziej skrócić do formy: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki,
budowle - w tym lotniska - i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku
publicznego.”. W myśl projektowanych przepisów normę prawną z art. 7 ust. 1 pkt 3 należałoby
interpretować następująco: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle – w
tym lotniska - na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.”.
Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten
sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty
zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych
lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.
Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z
poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do
traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż
cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą. Projektowana ustawa zmierza do tego, by
przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają
wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym
również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.
Przepisy dotyczące lotnisk brzmiałyby w analogiczny sposób, jak przepisy dotyczące kolei,
stowarzyszeń, czy muzeów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 5, czy pkt 7 ustawy zwalnia
się z podatku: „1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu
przepisów o transporcie kolejowym (…) ”, „1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii

kolejowych lub ich odcinków.”, „5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby
prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu (…)", czy też „7) grunty i budynki we władaniu
muzeów rejestrowanych”. Zastosowana w wyżej wymienionych przepisach konstrukcja „grunty,
budynki i budowle” byłaby zatem zastosowana także w zakresie lotnisk. Bez żadnych wątpliwości
zwolniony od podatku od nieruchomości byłby zatem po tej korekcie cały obszar części lotniczych
lotnisk użytku publicznego i nie byłoby żadnych podstaw, by uważać, że zwolnieniu podlegać powinny
tylko budynki i budowle na tym terenie oraz grunty, na których te budynki stoją.
Praktyka wskazuje na problem różnego stosowania tego przepisu. Organy podatkowe w
zróżnicowany sposób intepretują art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, co nie sprzyja pewności prawa i jest
znacznym problemem dla zarządzających lotniskami. Przedmiotem postępowań było na przykład
rozstrzygnięcie, czy zwolnieniu podlegają tylko grunty zabudowane budynkami i budowlami, gdyż
większość powierzchni lotnisk stanowią bowiem tereny niczym niezabudowane. Zdarzało się, że nie
uznawano terenów niezabudowanych jako uprawniających do stosowania zwolnienia. Zdaniem
wnioskodawców należy ujednoznacznić ten przepis, tak aby zachować w mocy intencję ustawodawcy,
który zamierzał przyznać ułatwienia lotniskom publicznym, jako spełniającym funkcje komunikacji dla
ogółu społeczeństwa.
Projektowane zmiany dotyczyć będą zarówno dużych lotnisk komunikacyjnych, jak i małych
lotnisk sportowo- szkoleniowych.
Stan: 28.05.21 – Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r.
Link

2.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Projekt zakłada:
1) Włączenie nowych deklaracji, tj. kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową
(AKC-UAKZ) oraz deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych

objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), do
grupy dokumentów, które mogą być opatrywane:
a) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 zmienianego
rozporządzenia), oraz
b) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań (§ 11
zmienianego rozporządzenia).
2) Umożliwienie opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa
w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od
samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego −
przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
3) Wyłączenie z rozporządzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
(AKC-R) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w
załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową
stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia
działalności gospodarczej (AKC-Z).
Ad. 2) Aktualizacja tytułów i symboli formularzy przywołanych w zmienianym rozporządzeniu
stosownie do aktualnie wprowadzanych lub procedowanych zmian.
Stan: 21.06.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021r.
Link

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań prawnych
umożliwiających wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej.

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy polegają na:
1) wprowadzeniu definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca
na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i
uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
2) przyjęciu, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę
albo już w trakcie zatrudnienia (w tym drugim przypadku do zmiany umowy o pracę – w zakresie
miejsca wykonywania pracy – nie będzie wymagana forma pisemna);
3) umożliwieniu polecenia przez pracodawcę w szczególnych przypadkach (tj. w okresie
obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w
okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych
od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest
czasowo możliwe) – wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu uprzedniego
oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania
pracy w tej formie;
4) uregulowaniu obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej w: – porozumieniu
zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami
zawodowymi), – regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia
porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w
przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (w tym przypadku
regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników);
5) umożliwieniu wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy
nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, o których mowa w pkt 4, określające zasady
wykonywania pracy zdalnej;
6) wprowadzeniu możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub
pracownika – w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia;
7) uregulowaniu obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną
(m.in. dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy
zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną) oraz przyznania stronom uprawnienia do

zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i
materiałów w pracy zdalnej;
8) unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy
zdalnej;
9) ustanowieniu zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
10) zagwarantowaniu pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na
terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;
11) wprowadzeniu szczególnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) wyodrębnieniu incydentalnej pracy zdalnej, do której z uwagi na jej szczególnych
charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej;
13) umożliwieniu pracownikowi przekazywanie wszystkich wniosków, dla których przepisy
Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.
Projektowane regulacje zastąpią przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, które zostaną
uchylone. Niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostały przejęte do nowych kodeksowych
przepisów o pracy zdalnej. W efekcie oczekuje się uelastycznienia możliwości wykonywania pracy poza
zakładem pracy oraz rozpowszechnienia wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, także po
odwołaniu obowiązującego stanu epidemii.
Jak już zostało wspomniane, praca zdalna dotyczy wycinka rynku pracy w Polsce – przede
wszystkim osób wykonujących pracę przy komputerach, w sektorze usług, w miejscach pracy z dużym
wykorzystaniem technologii cyfrowych i nie będzie mogła być zastosowana przy wszystkich rodzajach
prac w takim samym stopniu. Tym samym, przedmiotowa regulacja może mieć różny wpływ w
zależności od rodzaju pracy czy regionu, w którym dana praca jest zorganizowana. Przykładowo, z
badań OECD wynika, że udział pracy zdalnej w rynku pracy danego państwa może różnić się nawet o
kilkanaście/kilkadziesiąt punktów procentowych w zależności od regionu czy rodzaju pracy. 5 Co do
zasady regiony zurbanizowane mogą wykazywać większy potencjał na pracę zdalną niż regiony mniej
zurbanizowane. Wg szacunków OECD w Polsce potencjalnie praca dotycząca ok. 33% siły roboczej
mogłaby być wykonywana zdalnie stale bądź czasowo, w tym np. w przypadku regionu mazowieckiego
od 27% do aż ok. 48% dla Warszawy. Oczywiście wskaźnik dla konkretnego kraju zależy od wielu
czynników, w tym struktury zatrudnienia, kompetencji cyfrowych, dostępności infrastruktury czy

udziału usług i przemysłu. Wydaje się, że w przypadku polskiej gospodarki, w której jest relatywnie
większy udział przemysłu, najbardziej prawdopodobny scenariusz w przyszłości to relatywnie mała
grupa pracowników wykonujących wszystkie swoje obowiązki zdalnie oraz większa grupa, która
skorzysta z możliwości pracy zdalnej w tzw. modelu mieszanym, czyli łączonej z pracą wykonywaną w
sposób standardowy.
Z uwagi na fakt, iż stosowanie różnych form wykonywania pracy jest przedmiotem regulacji
ustawowej, niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych i nie jest możliwe osiągnięcie ww. celu
projektu ustawy za pomocą innych środków
Stan: 19.05.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Link

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, które generują przychód o łącznej wartości
322 mld zł w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę w PKB kształtuje się na poziomie ok. 18%.
Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych 5 lat sukcesję
planuje ok. 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć
poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Aby przeprowadzić skutecznie proces sukcesji,
przedsiębiorcy muszą posiadać następców, którzy będą w stanie oraz będą chcieli dalej poprowadzić
biznes, lub co najmniej sprawować w nim funkcje właścicielskie, powierzając zarządzanie
profesjonalnemu zarządowi. Nie zawsze ten warunek jest możliwy do spełnienia, gdy następcami
prawnymi są spadkobiercy.
Trudności w zaplanowaniu sukcesji często wynikają także z liczebności potencjalnych
następców prawnych. W rodzinach wielodzietnych najczęściej dochodzi do podziału następców na
tych, którzy przejmą biznes i tych, który dostaną „rekompensatę” np. w postaci nieruchomości czy
środków pieniężnych. Problemem może być także sprawna komunikacja i mechanizm podejmowania
decyzji w rodzinie.

W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny,
właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty rodzinnego
charakteru firmy. Widoczny jest coraz wyraźniej trend wykupywania przedsiębiorstw przez
obcokrajowców, zainteresowanych nie tylko przejęciem firmy posiadającej ugruntowaną strukturę
organizacyjną, ale – co ważniejsze – renomę na rynku. W aktualnym stanie prawnym nestorzy firm
rodzinnych mają pewne możliwości przekazania swojego biznesu. Mogą korzystać z rozwiązań
zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.
Obecnie często właściciele firm decydują się darować albo przekazać w spadku swoje
przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewnia to jednak sukcesję tylko w drugim
pokoleniu. Nie ma natomiast wpływu na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki
niemu majątkowi.
W przypadku udziałów w spółkach osobowych dochodzi jeszcze jeden istotny aspekt
ograniczeń w swobodzie dysponowania udziałem w spółce. Zmiana wspólnika jest dopuszczalna tylko
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: 2.06.21 – Projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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:
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 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

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw
W zakresie umożliwienia przymusowego dochodzenia podatku VAT rozliczanego w
procedurach szczególnych projektowana ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów
stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność
pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług, złożonej w państwie członkowskim identyfikacji, o
której mowa w art. 59 ust. 2¬–4, art. 61 i art. 61a rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z
dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77 z 23.3.2011 str. 1, z późn. zm.)
oraz wyłączenie warunku wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych
deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i przeslania
zobowiązanemu upomnienia przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Ponadto zaproponowano uzupełnienie elementów tytułu wykonawczego o dane identyfikujące
zobowiązanego w innym kraju. Określono także sposób wskazywania w tytule wykonawczym kwoty
zaległości w złotówkach, w przypadku gdy w deklaracji należność jest podana w innej walucie oraz
zaproponowano pozostawienie przez organ egzekucyjny postanowienie o umorzeniu postępowania
egzekucyjnego w aktach sprawy.
Zaproponowania zmiana definicji wynagrodzenia w art. 9 projektu ustawy będzie obejmowała
wynagrodzenia za pracę oraz innych umów zawartych przez pracodawcę i zobowiązanego, także w

okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz świadczenia z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę.
Wierzytelności powtarzające się, które stanowią jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego
osobą fizyczną, będą podlegały egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
Usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych będzie polegało na
umożliwieniu automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z
pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania
jej danych.
W celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
przewiduje się rezygnację z nadawania przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu
wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania w
zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym, a także umożliwienie automatycznej weryfikacji
danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS. Zaproponowano
doprecyzowanie momentu wszczęcia egzekucji administracyjnej w przypadku, gdy pierwszą czynność
egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu,
czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu podmiotowi niż dłużnik zajętej wierzytelności. W
zakresie elementów dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego przewiduje się wskazywanie numeru
pierwotnego tytułu oraz rezygnację z podpisywania i podawania danych osoby działającej z
upoważnienia wierzyciela, która podpisała pierwotny tytuł wykonawczy, analogicznie w zakresie
dalszego i kolejnego zarządzenia zabezpieczenia.
W zakresie usprawnienia egzekucji do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka
zaproponowano możliwość uzyskiwania przez wierzyciela lub organ egzekucyjny danych małżonka
zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym, informacji o ustroju małżeńskim oraz majątku
wspólnym, a także podawania danych małżonka w dokumentach stanowiących podstawę do
dokonania zajęcia tego majątku. Analogiczne rozwiązania proponuje się w ramach egzekucji z majątku
obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową. Ponadto zaproponowano przyznanie praw
zobowiązanego jego małżonkowi w przypadku egzekucji do majątku wspólnego w każdym czasie, zaś
do czasu ostatecznego załatwienia sprzeciwu małżonka sprzedaży będzie podlegała wyłącznie rzecz
lub prawo majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego zobowiązanego, a środki pieniężne
uzyskane z egzekucji z majątku wspólnego będą wpłacane na wyodrębniony i oprocentowanym
rachunek organu egzekucyjnego, będą mogły być sprzedane jedynie ruchomości ulegające szybkiemu
zepsuciu, a także ruchomości, których przechowywanie powodowałoby wydatki niewspółmierne do
ich wartości lub powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości.

Usprawnienie postępowania organów egzekucyjnych w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa
majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne będzie polegało na rezygnacji z obowiązku
zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych w przypadku, gdy nie
przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji umożliwiającej prowadzenie łącznej egzekucji, a także
gdy zajęcie to zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego (również zmiana ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego).
W celu motywowania zobowiązanych do korzystania z obrotu bezgotówkowego w egzekucji
administracyjnej zaproponowano zróżnicowanie stawki opłaty egzekucyjnej w zależności od
wyegzekwowania lub uzyskania wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. W przypadku gotówki
proponuje się stawkę tej opłaty odpowiednio: 11% i 6 %. Ponadto doprecyzowano przepisy regulujące
górną wysokość opłaty egzekucyjnej: 40.000 zł oraz 20 000 zł (w zależności od sposobu uzyskania
kwot), odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
W ramach egzekucji z rachunku bankowego rezygnuje się z obowiązku przetrzymywania przez
bank środków pieniężnych objętych zajęciem przez 7 dni (zmiana również ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego). Proponuje się także doprecyzowanie realizacji zajęcia rachunku bankowego
i rachunku VAT w zakresie przekazywania do organu egzekucyjnego środków pieniężnych dwoma
odrębnymi przelewami bankowymi.
Zmiana egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy będzie
polegała na możliwości wezwania spółki, by należne zobowiązanemu kwoty przekazała organowi
egzekucyjnemu, w przypadku gdy zajęcie tego prawa nastąpi poprzez przesłanie zawiadomienia o
zajęciu do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Przepisy ustawy regulujące egzekucję z ruchomości zostaną dostosowane do przepisów
regulujących ochronę danych osobowych (rezygnacja ze wskazywania w obwieszczeniu o licytacji
ruchomości oraz w protokole postępowania przetargowego adresu zobowiązanego), a także do prawa
celnego (ruchomości o nieunijnym statusie celnym nie będą podlegały zajęciu).
Usprawnienie egzekucji z nieruchomości będzie polegało na zmianie sposobu publikowania
obwieszczenia o licytacji nieruchomości, zmianie sposobu opisu i oszacowania nieruchomości oraz
będzie wygasał z mocy prawa zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, w przypadku sprzedaży
egzekucyjnej. Dodatkowo katalog osób wyłączonych z licytacji nieruchomości dostosowano do
przepisów o egzekucji z ruchomości (doprecyzowano również pojęcie pracownika obsługującego organ
egzekucyjny).
Zmiana przedawniania kosztów upomnienia będzie polegała na przyjęciu, że koszty
upomnienia będą przedawniały się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym
upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia

będą się przedawniały wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najwcześniejszym terminie, zaś
zmiana dotycząca podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych
będzie polegała na rezygnacji z ujmowania zmiennej wartości kwoty odsetek, od której uzależnia się
podjęcie tych czynności.
Wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej będzie
następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech rat (rezygnacja z trzech kolejnych
rat) – zmiana ustawy Ordynacja podatkowa. Analogiczne rozwiązania będą zaproponowane w zakresie
wygaśnięcia postanowienia o rozłożeniu na raty kosztów egzekucyjnych. Ponadto zaproponowano
przeniesienie do działu III ustawy – Ordynacja podatkowa przepisów art. 259 tej ustawy (dział IV) w
zakresie wygaśnięcia decyzji o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych.
Stan: 11.06.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.
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