
UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 452). Projekt określa wzory 

deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

 

Wydanie rozporządzenia jest spowodowane przede wszystkim koniecznością dostosowania 

wzoru deklaracji P-KOP/RG (w projekcie 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. W konsekwencji tej zmiany gaz ziemny wydobywany jako kopalina towarzysząca 

został objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych dla gazu ziemnego.  

 

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 

grudnia 2015 w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 572) projekt rozporządzenia zawiera m.in. zmienione tytuły deklaracji: 

1) z „DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W 

ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA” na „DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD 

WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA” oraz 

2) z „DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W 

ZAKRESIE ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU ZIEMNEGO” na „DEKLARACJA W 

SPRAWIE PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE 

ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO”. 

Uproszczone zostały również ich oznaczenia: oznaczenie deklaracji P-KOP/RG zastąpiono 

oznaczeniem KOP-RG, a oznaczenie deklaracji P-KOP/MS zastąpiono KOP-MS.  

 

Ponadto, na skutek powyżej wskazanych zmian ustawowych, wzór deklaracji KOP-RG nie 

zawiera pól dotyczących gazu ziemnego wydobywanego jako kopalina towarzysząca, 

ponieważ stały się one zbędne (w części C.1 i D), co spowodowało dodatkowo potrzebę 

zmiany numeracji pól. Jednocześnie usunięto informację zawartą w polu ,,Podatek do 

zapłaty” dotyczącą art. 35 ust. 2 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, która w 

związku z uchyleniem tej ustawy również stała się zbędna.  

 

Nowy wzór deklaracji w sprawie miedzi i srebra nie zawiera zmian merytorycznych w 

stosunku do dotychczas obowiązującego. Zmiany w tym wzorze mają jedynie charakter 

aktualizujący i porządkujący. 

 

W obu wzorach deklaracji: 

- w nagłówku zmieniono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej  

na: Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl; 

- 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.). 

 

W projekcie rozporządzenia zawarto również przepis przejściowy, zgodnie z którym nowe 

wzory deklaracji stosuje się począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r. 



Ze względu na fakt, że deklaracje składane są wyłącznie elektronicznie i koniecznym jest 

zapewnienie niezbędnego czasu na elektronizację wzorów dla prawidłowego ich 

funkcjonowania w systemie ZEFIR2, termin wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia 

został określony na dzień 1 lipca 2021 r. oraz został zamieszczony przepis przejściowy o 

możliwości składania do dnia 30 września 2021 r. dotychczasowego wzoru deklaracji w 

zakresie miedzi i srebra. 

 

Traci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w 

sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 

572). 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w 

związku z czym nie podlega notyfikacji. 

 

Z uwagi na wyłącznie porządkujący charakter wprowadzanych zmian, projekt rozporządzenia 

nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 

162). 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w związku z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacji. 

 


