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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw • Przedłużenie zwolnienia akcyzowego dla tzw. pojazdów z wtyczką 
do końca 2029 r., 

• wydłużenie okresu niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej 
od sprzedaży paliw do 30 czerwca 2023 r.,

• uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii.

1 grudnia 2022 r.

Weszła w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002707

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002707
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

PIT i CIT

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Preferencje podatkowe dla podmiotów przekazujących darowizny na 
cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w 
Ukrainie.

13 stycznia 2023 r. 

Weszła w życie

28 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000185

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000185
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów System ma ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, 
umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej mikroprzedsiębiorcom, 
podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, zleceniodawcom, 
rolnikom i osobom fizycznym. 

Za pośrednictwem systemu będzie możliwe przekazywanie do urzędu 
skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy, obliczanie należności podatkowych, dokonywanie 
formalności związanych ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i obsługą korespondencji z ZUS-em.

16 listopada 2022 r.

Weszła w życie

23 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002754

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002754
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 
niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy wyłączenia z opodatkowania podatkiem od niektórych 
instytucji finansowych papierów wartościowych ustawowo 
gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz wskazania, że w roku 
2022 w wydatkach objętych limitem wydatków ustalonym w ustawie 
budżetowej na rok 2022 nie uwzględnia się skutków finansowych 
wynikających z dodatkowych działań nakierowanych m.in. na 
finansowanie sił zbrojnych, wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem 
energetycznym oraz wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności 
emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.16 listopada 2022 r.

Weszła w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002745

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002745
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9Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

CIT

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Aktualizacja katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. 
mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązującym 
rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 roku, ze względu na zmiany 
wynikające z tzw. Polskiego Ładu.

28 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002852

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002852
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

PIT

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia obowiązku poboru 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Aktualizacja katalogu ograniczeń i wyłączeń w stosowaniu tzw. 
mechanizmu pay & refund, zawartych w obowiązującym 
rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 roku, ze względu na zmiany 
wynikające z tzw. Polskiego Ładu.

28 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002834

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002834
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

PIT

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia organu Krajowej 
Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego

Dalsze upoważnienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w 
Bydgoszczy do realizacji zadania polegającego na przekazaniu 1,5% 
podatku należnego do wskazanych przez podatników organizacji 
pożytku publicznego.

23 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002812

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002812
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z 
Krajowego Systemu e-Faktur związane jest z koniecznością 
dostosowania warunków korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur 
do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, a także zmian 
dotyczących uznania za podatnika VAT grupy VAT, a nie 
poszczególnych jej członków.

8 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002667

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002667
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w 
ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka 
grupy VAT, w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie 
podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia 
go w niepełnej wysokości, w załączniku do rozporządzenia w części I 
dodano pkt 8 objaśniający tę kwestię.

Pozostałe zmiany przepisów rozporządzenia ws. JPK_VAT mają 
charakter upraszczający oraz doprecyzowujący.

22 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002810

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002810
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od 
towarów i usług w roku 2023

• objęcie od 1 stycznia 2023 r. (do 30 czerwca 2023 r.) 
podstawowych produktów spożywczych, tj. produktów 
wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, 0% 
stawką VAT,

• przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. okresu obowiązywania stawki 
0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego 
świadczenia usług na rzecz: Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu 
terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą 
ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie,

• czasowe obniżenie (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.) 
stawki VAT do wysokości 8% na niektóre towary wykorzystywane w 
produkcji rolnej.

2 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2495

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2495


15Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023

Korekta rozporządzenia – m.in. usunięcie zapisu, że obniżoną stawkę 
8% stosuje się do 31 grudnia 2024 r. 

22 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002808

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002808
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Przedłużenie do dnia 31 grudnia 2024 r. zwolnienia z obowiązku 
oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych importowanych, 
nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium 
kraju wymienionych w załączniku do pierwotnego rozporządzenia, 
między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów ropy 
naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, 
preparatów smarowych oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych 
poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, 
targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

12 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002661

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002661


17Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zwolnień od podatku akcyzowego

• zmiany umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego 
stosowanie zwolnienia od akcyzy określonego dla prosumentów 
energii elektrycznej produkowanej z generatorów o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 1 MW, gdy łączna moc generatorów 
wykorzystywanych przez te jednostki, jak i jej jednostki 
organizacyjne, do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii 
przekroczy 1 MW,

• zmiany dotyczące certyfikowania małych browarów w celu 
stosowania obniżonej stawki akcyzy,

• regulacje dotyczące możliwości skrócenia okresu nieodstępowania 
zwolnionego od akcyzy samochodu osobowego, który został nabyty 
w kraju, nabyty wewnątrzwspólnotowo lub importowany przez 
członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów 
konsularnych, organizacji międzynarodowych lub innych osób 
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów 
międzynarodowych, konwencji międzynarodowych ustanawiających 
organizacje międzynarodowe lub umów w sprawie ich siedzib.

22 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002851

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002851
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny 
okres rozliczeniowy

Przepisy uwzględnią zmiany pozwalające na deklarowanie nabycia 
wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych z zastosowaniem 
deklaracji dla akcyzy od tego rodzaju wyrobów.

22 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002792

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002792
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w jakich uznaje się, że System teleinformatyczny do 
obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych jest niedostępny,

2) szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, 
podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku 
niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w 
tym rodzaje dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych 
informacji,

3) organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania 
określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po 
przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań. 

29 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002866

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002866


20Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w 
sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Nowe wzory deklaracji akcyzowych.

22 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002853

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002853
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektora izby 
administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych 
uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających

Wyznaczeni Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jako 
właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych 
odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających 

22 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002802

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002802
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku 
akcyzowego

Nowe wzory AKC–RU/AKC–ZU i AKC-RU/A

26 października 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2246

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2246
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zabezpieczeń akcyzowych

Dostosowanie rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z 
dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427) w związku z implementacją 
postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego 
(przekształcenie) (Dz. Urz. UE.L 2020 nr 58, str.4).

Przykładowo, w przypadku podatnika, który nabywa 
wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku 
nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną 
niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju 
działalności gospodarczej, generalne zabezpieczenie akcyzowe, do 
złożenia którego został on zobowiązany, ustalane będzie jako 
równowartość kwoty wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie 
zabezpieczenia generalnego.

Rozporządzenie określa też nowe wzory formularzy potwierdzenia 
złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz pokwitowania złożenia 
zabezpieczenia akcyzowego.

9 stycznia 2023 r.

Weszło w życie

16 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000097

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000097


24Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku 
od wydobycia niektórych kopalin

Wskazanie jako rachunku na który dokonuje się zapłaty podatku –
rachunku bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. 

1 grudnia 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2531

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2531
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia 
rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Zwiększenie liczby wpłat realizowanych przy użyciu mikrorachunku
podatkowego o podatek od wydobycia niektórych kopalin. 

28 listopada 2022 r. 

Weszło w życie 

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002568

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002568
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz 
zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia NIP-2(14), związanego 
z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne będących osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. 

20 grudnia 2022 r. 

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002785

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002785
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone

• poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane 
przez CEIDG,

• zmiana katalogu dokumentów, które mogą być podpisywane 
podpisem elektronicznym i osobistym,

• aktualizacja tytułów formularzy przywołanych w rozporządzeniu,

• aktualizacja zestawu unikalnych danych, na którym oparty jest 
podpis elektroniczny;

3 stycznia 2023 r. 

Weszło w życie

10 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000067

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000067
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od 
niektórych instytucji finansowych

Zaniechanie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych od 
wartości aktywów banków będących instytucjami pomostowymi.

27 stycznia 2023 r. 

Weszło w życie

1 luty 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/213

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/213
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku 
od niektórych instytucji finansowych

Wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji 
finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania 
oraz terminu i miejsca jej składania, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia

27 stycznia 2023 r.

Weszło w życie

1 luty 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000209

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000209


30Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do 
wykonywania kontroli celno-skarbowej

Wzory upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

9 stycznia 2023 r.

Weszło w życie

26 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000176

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000176
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania 
niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego 
zasięgu ich działania

Dostosowanie rozporządzenia do zmian w ustawach podatkowych, w 
tym m.in. wyznaczenie do wykonywania zadań wierzyciela obowiązku 
wynikającego z decyzji lub postanowienia wydanego przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, 
oraz decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania ww. 
decyzji lub postanowienia. 

2 stycznia 2023 r. 

Weszło w życie

17 stycznia 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000124

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000124
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg 
podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, 
na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

W związku ze zmianami przepisów podatkowych zmianie uległy wzory 
poszczególnych zeznań i obliczeń, w tym numery pozycji, w których 
wykazywany był przychód. Zatem w celu zapewnienia prawidłowości 
podpisu „danymi autoryzującymi” ksiąg podatkowych, ich części oraz 
dowodów księgowych przesyłanych w 2023 r. na żądanie organów 
podatkowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
niezbędne było wprowadzenie zmian dostosowawczych.

27 stycznia 2023 r.

Weszło w życie

3 luty 2023 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000231

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000231
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania 
niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego 
zasięgu ich działania

Wyznaczenie naczelników urzędów skarbowych oraz określenie ich 
terytorialnego zasięgu działania w sprawach postępowań 
przygotowawczych i występowania w postępowaniach przed sądem w 
sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

13 października 2022 r.

Weszło w życie

1 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2281

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2281
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe / PIT

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Przepisy Ustawy nowelizującej wprowadzają do Kodeksu Pracy nowy 
Rozdział IIc, który w sposób kompleksowy będzie regulować kwestię 
pracy zdalnej, w tym zasady rozliczeń z pracownikami z tego tytułu.

(1 grudnia 2022 r.)

Czeka na wejście w życie

(21 luty 2023 r. / 7 kwietnia 2023 r.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000240

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000240
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

PIT i CIT

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a 
Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się 
i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym 
Jorku dnia 20 września 2022 r.

Projekt dotyczy eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu 
opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy w celach dalszego 
rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej

(26 stycznia 2023 r.)

Skierowano do I czytania

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5E9A4C8FBA
8E0047C12589430064249E

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5E9A4C8FBA8E0047C12589430064249E
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o fundacji rodzinnej Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję 
fundacji rodzinnej jako mechanizmu zabezpieczającego sukcesję 
rodzinnych firm.

(26 stycznia 2023 r.)

Czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

(po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2798

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2798
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz 
niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań systemowych, w celu 
zmniejszenia ilości odpadów powstających z produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku 
naturalnym, w szczególności w środowisku morskim. Projektowana 
ustawa zawiera także przepisy karne za nieprzestrzeganie jej 
przepisów, a także przepisy określające wysokość administracyjnych 
kar pieniężnych nakładanych na podmioty za nieprzestrzeganie 
przepisów tej ustawy. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy w 
całości implementują przepisy prawa europejskiego zawarte w 
Dyrektywie 2019/904.(2 luty 2023 r.)

Skierowano do I czytania

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7F21112FE5169B
CDC125894F00391017

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7F21112FE5169BCDC125894F00391017
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
niektórych innych ustaw

Zapewnienie spójności przepisów krajowych z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 
r. ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud 
oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i 
obszarów wysokiego ryzyka oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. 
w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub 
wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 
1889/2005.(23 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361610/

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361610/
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i 
prawnych

Uaktualnienie progów po przekroczeniu których od darowizny lub 
spadku należy zapłacić podatek.

Progi wzrosły niemal czterokrotnie - kwota czystej wartości rzeczy i 
praw majątkowych nabywanych od jednej osoby, której przekroczenie 
spowoduje opodatkowanie tego nabycia, wyniesie:

1) 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy 
podatkowej,

2) 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy 
podatkowej,

3) 18 060 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy 
podatkowej.

(26 stycznia 2023 r.)

Senat

(Po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-
uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-
sejm/ustawa,1468.html

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1468.html
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej Ustawa dotyczy implementacji przepisów UE ustanawiających zasady 
ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w 
celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

(1 grudnia 2022 r.)

Czeka na wejście w życie

(10 luty 2023 r.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000180

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000180
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy usprawnienia działań dotyczących wszczęcia i 
prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej 
efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają 
przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, 
rozliczanym w procedurach szczególnych

(20 stycznia 2023 r.)

Senat

(po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E6A96C820
5DAA5BC125893D0045CD65

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E6A96C8205DAA5BC125893D0045CD65


44Document Classification: KPMG Public© 2023 KPMG Tax M.Michna sp.k, polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Nowy projekt dotyczący ochrony sygnalistów.

(5 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822867#12822
867

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822867#12822867
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przeniesienie zadań, które odnoszą się do kontroli transakcji z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), np. 
udostępnianie owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcie 
pszczelarstwa, do Krajowej Administracji Skarbowej.

(15 grudnia 2022 r.)

Czeka na wejście w życie

(1 kwietnia 2023 r.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000177

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000177
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw

Ustawa dotyczy usprawnienia działań dotyczących wszczęcia i 
prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej 
efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają 
przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, 
rozliczanym w procedurach szczególnych

(20 stycznia 2023 r.)

Senat

(po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2952

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2952
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych

Ustawa dotyczy obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej 
informacji, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do 
niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych; doprecyzowania 
wymagań dotyczących dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych; 
deklaracja dostępności będzie mogła być opublikowana w innym 
miejscu niż strona internetowa czy aplikacja mobilna, której dotyczy 
deklaracja; deklaracja dostępności będzie musiała być publikowana w 
tym samym języku co strona internetowa lub aplikacja mobilna, której 
dotyczy; na dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej 
nadawanego na żywo, podmiot publiczny będzie miał maksymalnie 14 
dni

(12 stycznia 2023 r.)

Senat

(po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2948

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2948
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Ustawa dotyczy: wdrożenia do polskiego porządku prawnego 
postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) -
2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 2019/1158 
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 2010/18/UE

(11 stycznia 2023 r.)

Senat

(po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2932

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2932
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą 
Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 
października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r.

Projekt dotyczy uszczelnienia systemu podatkowego poprzez 
wprowadzenie standardów ochrony w zakresie zapobiegania 
nadużyciom przepisów umów podatkowych, które są ukierunkowane 
na zmniejszenie, a niekiedy nawet wyeliminowanie opodatkowania

(13 stycznia 2023 r.)

Czeka na podpis Prezydenta

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,12616.html

https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,12616.html
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, 
na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kar pieniężnych, o których 
mowa w ustawie o podatku akcyzowym

Wyznaczenie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jako urzędu na 
rachunek którego dokonuje się wpłaty kar pieniężnych, o których 
mowa w ustawie o podatku akcyzowym.

(13 stycznia 2023 r.)

Czeka na wejście w życie

(13 luty 2023 r.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000144

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000144
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo 
energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Szereg zmian w tym m.in.:

• Usprawnienie procesu kontroli nad obrotem ww. wysoko wrażliwymi 
wyrobami akcyzowymi przy wykorzystaniu obecnie już 
funkcjonujących na podstawie tej ustawy rozwiązań legislacyjnych i 
narzędzi informatycznych (system monitorowania przewozu 
towarów), które pozwalają na bieżące monitorowanie przewozu 
benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu (sprzedaży) 
tych wyrobów akcyzowych.

• Objęcie koncesjonowaniem nowych rodzajów paliw ciekłych, w 
szczególności smarów w zakresie koncesji na wytwarzanie paliw 
ciekłych i koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.

(31 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369056

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369056


Rozporządzenia 
i obwieszczenia
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 
warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% 
dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz ww. 
podmiotów – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań 
wojennych w Ukrainie.

(11 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(Dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368203

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368203
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia 
akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia 
zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot 
obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się 
obciążenia zabezpieczenia generalnego

Zgodnie nowym brzmieniem art. 64 ust. 7 ustawy o podatku 
akcyzowym, każdy podmiot, który dokonuje przemieszczania stałym 
rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy może ubiegać się o zwolnienie 
z obowiązku złożenia zabezpieczenia. 

W konsekwencji zasadnym stało się dokonanie zmiany w § 2 
obowiązującego rozporządzenia. 

Wyłączono zatem z dotychczasowego brzmienia pkt 1 przypadek 
przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, posiadający 
zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, ropopochodnych 
wyrobów akcyzowych, które są przemieszczane rurociągiem pomiędzy 
składami podatkowymi (lit. b).

(9 stycznia 2023 r.)

Czeka na wejście w życie

(13 luty 2023 r.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000094

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000094
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§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie 
oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych 
przy użyciu Systemu

Rozporządzenie określa m.in. które dane pozostawione do decyzji 
państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo 
w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD.

(13 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(13 luty 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368307

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368307
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Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej 
i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i 
przemieszczania towarów po tych trasach

Projektowa zmiana jest spowodowana zwiększoną ilością odpraw 
towarów przewożonych koleją z i do Ukrainy oraz praktycznie 
wyczerpaną przepustowością stacji Medyka.

Wyznaczenie miejsca w miejscowości Żurawica oraz kolejowej trasy 
przewozu do tego miejsca przyspieszy odprawy towarów z Ukrainy 
oraz zwiększy przepustowość granicznego przejścia kolejowego w 
Medyce.

(3 luty 2023 r.)

Opiniowanie

(Dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369054

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369054
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Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz 
środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej

Doprecyzowanie wymagań, które muszą zostać spełnione do 
przydzielenia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej broni palnej.

(1 luty 2023 r.)

Opiniowanie

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368953

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368953
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Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru 
celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

Określenie granic i obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie

(23 stycznia 2023 r.)

Czeka na wejście w życie

(24 luty 2023 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/257

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/257
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Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie 
zamknięć urzędowych

Zapewnienie możliwości stosowania w szerszym zakresie zamknięć 
urzędowych w postaci plomb elektronicznych wykorzystujących 
technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, wraz z 
elementami mocującymi plombę.

(23 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368607

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368607
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 
podatkowej (KON-W) uwzględniać ma aktualizację podstawy prawnej i 
zmianę pouczenia o podstawowych prawach i obowiązkach 
kontrolowanego.

Ponadto w INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH wykreślono zapis o prawie do usunięcia danych 
osobowych na podstawie art. 17 RODO.

(9 stycznia 2023 r.)

Opiniowanie

(z upływem 14 dnia od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368103

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368103
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