Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM
w okresie od 23 do 29 czerwca 2022 roku
Raport na dzień 29 czerwca 2022 roku
I. Projekty aktów prawnych
W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 2. projekty ustaw oraz 23.
projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych
Ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 6. projektów rozporządzeń dotyczących
podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały
one omówione w tekście poniżej.
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska
Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz
dokumentów strategicznych.
Stanowisko European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals
(Euromines), poparte przez Związek Pracodawców Polska Miedź, w procesie konsultacji
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) i dyrektywę Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, które zostało przesłane do Komisji
Europejskiej.
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-euromines-w-procesie-konsultacjiprojektu-zmiany-dyrektywy-w-sprawie-emisji-przemyslowych-ied-review/
Projekty ustaw:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw (numer z wykazu: UD404)
Projekt wprowadza zmiany w ustawie z:
1. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z
późn. zm.), dalej: „ustawa CIT”,
2. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1128, z
późn. zm.), dalej: „ustawa PIT”,
3. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598), dalej:
„Ordynacja podatkowa”,
4. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), dalej: „ustawa o
ryczałcie”,
5. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), dalej: „ustawa o świadczeniach opieki

zdrowotnej”, 6. 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469), dalej: „ustawa z 29 października 2021 r.”
7. 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dalej: „ustawa z 9 czerwca 2022 r.”.
Projektowana ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania
dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych
przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku
dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie
zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają
służyć. Projekt wprowadza ponadto zmiany w: Ordynacji podatkowej, ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej, ustawie z 29 października 2021 r., a także ustawie z 9 czerwca 2022 r.
Najważniejsze zmiany:
1) modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
(art. 24ca ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3-6, ust. 3, ust. 3a, ust. 8, ust. 14 pkt 5 lit. c i pkt 6-10 oraz art.
38hb ustawy CIT),
2) zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika (art. 27b ust. 8 ustawy CIT),
3) uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” (art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy
z 29 października 2021 r.),
4) zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie eliminacji
podwójnego opodatkowania CFC (art. 24a ust. 2 pkt 5 i 6, ust. 11 i ust. 12a ustawy CIT), zbycia
aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f) i doprecyzowania definicji jednostki zależnej (art. 24a
ust. 2 pkt 3), jak również analogiczna zmiana art. 30f ustawy PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3, 5 i 6,
ust. 3f, 12 i 13a ustawy PIT),
5) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
(art. 24aa ust. 1-3, 3a, 4, 8, 13, 14 i 15 ustawy CIT),
6) uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i
dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji
oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (art.
17 i art. 26 ustawy CIT oraz art. 21 i art. 41 ustawy PIT),
7) zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust.
1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT),
8) zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o
charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT (art. 18db
ust. 2 ustawy CIT),
9) zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (art. 18ed
ustawy CIT),
10) uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” (art. 18f ust. 19 ustawy o CIT oraz art.
26i ust. 19 ustawy o PIT),
11) zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (art. 24m i art. 24n
ustawy CIT),
12) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (art. 7aa
ust. 5 pkt 1, art. 7aa ust. 9 pkt 4, art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 3 pkt 2 i ust. 5, art. 28m ust. 4a
i 5, art. 28n ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 28r ust. 3 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy CIT),
13) zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku
pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15
ust. 4h ustawy CIT),
14) zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art.
24b ust. 15 i 16 ustawy CIT i art. 30g ust. 15 i 16 ustawy PIT),

15) zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji
rajowych (art. 11o ustawy CIT i art. 23za ustawy PIT),
16) doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek
udostępniania wzorów deklaracji (art. 28a ust. 1 i 2 ustawy CIT, art. 45b ust. 1 i 2 ustawy PIT,
art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie oraz art. 84 ust. 2-4 ustawy z 29 października 2021 r.),
17) doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika
urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku
składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej),
18) zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie
sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o
miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej (art. 81 ust. 2zc ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej),
19) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe
grupy kapitałowe (PGK) (art. 69b ustawy z 29 października 2021 r.),
20) zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie
podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek (art. 1 pkt 20 i pkt 37 lit b
ustawy z 9 czerwca 2022 r.).
Projekt ustawy na etapie na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatkudochodowym-od-osob-prawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw-2/
Projekty rozporządzeń:
1.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uwidaczniania cen
towarów i usług (numer z wykazu: 53)

Obowiązek wydania rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Technologii wynika z
konieczności wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w dodawanym art. 4 ust. 6
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa stanowi
implementację dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r.
w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.
Jest ona aktualnie nowelizowana w związku z koniecznością implementacji dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE,
2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia
unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, tzw. „dyrektywa Omnibus”. Dyrektywa
„Omnibus” ma na celu nowelizację czterech tytułowych dyrektyw chroniących interesy
konsumenta, w tym dyrektywy o cenach. Przepisy dyrektywy będą implementowane do
krajowego porządku prawnego w drodze ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta
oraz niektórych innych ustaw (UC86), która w art. 5 zmienia ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług m.in. przez doprecyzowanie sposobu uwidaczniania
cen w przypadku zastosowania obniżek cen (zmieniony art. 4 ust. 2–5 projektu).
Implementacja dyrektywy „Omnibus” wymaga wprowadzenia zmian w kilku ustawach
konsumenckich. W ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług wprowadzono
następujące doprecyzowujące zmiany:
1. Zmieniono definicję ceny jednostkowej towaru lub usługi (art. 3 ust. 1 pkt 2).
2. Doprecyzowano sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek cen
(art. 4 ust. 2–5):
a) w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi będzie wprowadzony obowiązek
podania obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie tego towaru
lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki (art. 4 ust. 2),

b) w odniesieniu do towarów, które są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, obok
informacji o obniżonej cenie, trzeba będzie podać również informację o najniższej cenie tego
towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do
sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (art. 4 ust. 3),
c) w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności
będzie wprowadzony obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o cenie
sprzed pierwszego zastosowania obniżki (art. 4 ust. 4),
d) analogiczne zasady uwidaczniania cen towarów i usług jak wskazane powyżej w lit. a-c
będą obowiązywały także w reklamach, w których przedsiębiorca podaje cenę reklamowanego
towaru lub usługi (art. 4 ust. 5).
Doprecyzowano i uzupełniono także przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kary
na przedsiębiorcę naruszającego przepisy art. 4 dotyczące uwidaczniania cen, w tym również
informowania o ich obniżkach (art. 6 ust. 3).
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mrit-w-sprawieuwidaczniania-cen-towarow-i-uslug/
2.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za
pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub
wewnątrzczaszkowych (numer z wykazu: MZ 1364).

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością wydłużenia okresu
trwania programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za
pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub
wewnątrzczaszkowych. Działanie to ma przyczynić się także do osiągnięcia założeń zawartych
w programie pilotażowym. Jednocześnie poszerzono listę realizatorów przedmiotowego
programu pilotażowego w celu zabezpieczenia dostępu pacjentów do zabiegów trombektomii
mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w województwach
dolnośląskim, lubelskim i śląskim.
Projekt rozporządzenia ma na celu wydłużenie realizacji świadczeń w ramach programu
pilotażowego do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz poszerzenie wykazu realizatorów programu
pilotażowego o dodatkowych świadczeniodawców.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-programu-pilotazowego-dotyczacego-leczenia-ostrej-fazy-udaruniedokrwiennego-za-pomoca-przezcewnikowej-trombektomii-mechanicznej-naczyn/
3.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
(numer z wykazu: 572)

Projekt rozporządzenia jest związany z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem
informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
Projekt rozporządzenia określa warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób
uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym,
zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym uprawnienia użytkownika konta w eUrzędzie Skarbowym, rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym, mając na
względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy
kontaktów z organami KAS, zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności
przekazywanych danych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Zgodnie
z art. 35b ust. 4 ustawy o KAS warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym jest

uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym. Projektowane
rozporządzenie określa sposoby uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników,
którymi mogą być tylko osoby fizyczne. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego przez
użytkownika wymaga uwierzytelnienia:
 przez podanie danych autoryzujących – w przypadku usługi Twój e-PIT, albo
 przy użyciu Węzła Krajowego, albo
 przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.
Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony do:
 wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym;
 odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto
w e-Urzędzie Skarbowym;
 wnoszenia pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;
 przeglądania danych objętych tajemnicą skarbową dotyczących osoby fizycznej;
dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności
budżetowych.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-w-sprawie-korzystaniaz-e-urzedu-skarbowego/
4.

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania
pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu wykorzystaniu, w celu wspierania polskiej gospodarki w
związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (numer z wykazu: 22).

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
wg którego za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana pomoc państwa mająca
na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego, w dniu
24 marca 2022 r. Komisja Europejska wydała Komunikat Komisji Tymczasowe kryzysowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1; dalej: Komunikat). Celem Komunikatu jest stworzenie
ram prawnych umożliwiających Państwom Członkowskim wprowadzenie środków pomocy
państwa zgodnych z zasadami unijnego prawa pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków
gospodarczych będących następstwem agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, a także
sankcji nałożonych przez UE i jej partnerów gospodarczych w kontekście tej agresji oraz
środków odwetowych wprowadzonych przez Federację Rosyjską. W szczególności, celem
rozwiązań wprowadzonych Komunikatem jest poprawa płynności i dostępu do finansowania
dla przedsiębiorstw mających problemy gospodarcze wskutek obecnego kryzysu, ochrona
aktywności gospodarczej i miejsc pracy oraz ułatwienie niezbędnych dostosowań
strukturalnych w odpowiedzi na nową sytuację gospodarczą.
Projektowane rozporządzanie wdraża rozwiązania przewidziane w sekcji 2.3 „Wsparcie
płynności w formie subsydiowanych pożyczek” Komunikatu, tworząc krajowe podstawy do
udzielania pomocy publicznej mającej na celu łagodzenie skutków gospodarczych
doświadczanych przez polskich przedsiębiorców w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę. Jednocześnie, w celu skutecznego wprowadzenia określonych środków prawnych na
podstawie Komunikatu, konieczne jest ich notyfikowanie do Komisji Europejskiej na podstawie
art. 108 ust. 3 TFUE.
Projekt rozporządzenia przewiduje udzielanie pomocy publicznej zarówno MŚP, jak i dużym
przedsiębiorcom tak na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że celem
pomocy jest łagodzenie skutków gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Pomoc może być udzielona przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują się w
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Pomoc udzielana będzie ze środków programów operacyjnych perspektywy finansowej 20142020 oraz ze środków, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079).
Pomoc udzielana będzie nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mfipr-w-sprawie-udzielaniapomocy-z-instrumentow-finansowych-oraz-ze-srodkow-instrumentow-inzynierii-finansowejpodlegajacych-ponownemu-wykorzystaniu-w-celu-wspierania-polskiej/
5.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (numer z wykazu: 543).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń
wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730) jest wykonaniem delegacji
ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”.
Celem zmiany obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest implementacja zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U.
poz. 1301).
Implementacja zmian przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
zwanej dalej „Ordynacją podatkową” wymaga następujących zmian we wzorach zaświadczeń
określonych w rozporządzeniu w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe:
1) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)
– wymaga usunięcia informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa
skarbowe lub wykroczenia skarbowe, co wynika z uchylenia art. 306e § 4 pkt 1 lit. c Ordynacji
podatkowej,
2) zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF):
– zmiany wymaga nazwa formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w
podatku dochodowym od osób fizycznych;
– w formularzu usunięto punkty II, IIA oraz III i IIIA dotyczące podatników podatku od towarów
i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
3) zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP):
– wymaga zmiany nazwa formularza na: „Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w
podatku dochodowym od osób prawnych”;
– punkt I formularza wymaga uzupełnienia o informację o wysokości przychodu;
–w formularzu należy usunąć pkt II i III dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz
podatników podatku akcyzowego.
Ponadto dodano nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku
należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób
fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości
uzyskanego przychodu oraz wysokości odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne.
Projekt rozporządzenia na etapie opiniowania (4 etap).

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mf-zmieniajacegorozporzadzenie-w-sprawie-zaswiadczen-wydawanych-przez-organy-podatkowe/
6.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych oraz dyscyplin artystycznych (numer z wykazu: 133)

Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego
podziału dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych pozwolą na
pełniejszą realizację wytycznych zawartych w art. 5 ust. 3 ustawy, przez uwzględnienie w
większym stopniu systematyki dziedzin i dyscyplin przyjętej przez OECD oraz kwestii
bezpieczeństwa państwa, a także kierunków rozwoju badań naukowych i ich ewolucji, a tym
samym na stworzenie bardziej sprzyjających warunków do rozwoju badań naukowych
prowadzonych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Utworzenie nowych
dyscyplin naukowych umożliwi w kolejnych latach przeprowadzanie bardziej efektywnej i
adekwatnej do faktycznych potrzeb środowiska naukowego ewaluacji (art. 265 ust. 4 ustawy),
a w następstwie – nadawanie stopni naukowych (art. 177 ust. 2 ustawy) i prowadzenie
kształcenia w szkole doktorskiej (art. 198 ustawy) w ramach tych dyscyplin. Utworzenie
nowych dyscyplin pozwoli także na prowadzenie studiów na kierunkach, których efekty
uczenia się będą mogły być przypisane do nich, a także będzie miało wpływ na możliwość
przystępowania przez uczelnie do konkursów w ramach programów „Inicjatywa Doskonałości
– Uczelnia Badawcza” (art. 388 ust. 1 ustawy) i „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (art. 397
ust. 1 ustawy).
W projekcie rozporządzenia proponuje się wyodrębnienie:
 dyscypliny naukowej etnologia i antropologia w dziedzinie nauk humanistycznych;
 dyscypliny naukowej inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych;
 dyscypliny naukowej ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych;
 dyscypliny naukowej biotechnologia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 dziedziny nauk o rodzinie wraz z utworzeniem dyscypliny naukowej nauki o rodzinie;
 dyscypliny naukowej stosunki międzynarodowe w dziedzinie nauk społecznych;
 dyscypliny naukowej nauki biblijne w dziedzinie nauk teologicznych;
 dziedziny nauk weterynaryjnych obejmującej dyscyplinę naukową weterynaria.
Proponuje się ponadto zmianę nazwy dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport na
inżynieria lądowa, geodezja i transport.
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap).
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mein-w-sprawie-dziedzinnauki-i-dyscyplin-naukowych-oraz-dyscyplin-artystycznych/
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)
W analizowanym okresie opublikowano pięćdziesiąt sześć aktów prawnych, tzn. ustawy,
rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów,
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w
zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne:

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz
warunków stosowania stawek obniżonych

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1369).

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów
i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych wprowadzono czasowe – od 24 lutego
do 30 czerwca 2022 r. – stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 0% dla nieodpłatnych
dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom
skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zgodnie z § 10bd ust. 2 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się
stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1696, z późn. zm.) stawka 0% (pod pewnymi warunkami) ma zastosowanie do
nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz: Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jednostek samorządu terytorialnego,
– na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. W związku z
przedłużającą się inwazją Rosji na terytorium Ukrainy oraz dużą liczbą uchodźców w naszym
kraju istnieje uzasadniona potrzeba przedłużenia obowiązywania tej preferencji.
Nowelizacja przewiduje przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. okresu obowiązywania stawki 0%
dla wszelkiego rodzaju nieodpłatnych świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do
wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie, dokonywanych na rzecz wskazanych wyżej
podmiotów, stanowiących w istocie organizatorów i pośredników w łańcuchu pomocy.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku.

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1368).

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. Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży
przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724) - rozszerzyło
zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia,
czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń
obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie
lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). W związku z sygnalizowanymi przez

przedsiębiorców tej branży, problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych
wywołanymi, m.in. zerwanymi łańcuchami postanowiono o przesunięciu terminu
obowiązkowej fiskalizacji w tej branży. Nowelizacja odracza obowiązek ewidencjonowania przy
zastosowaniu kas rejestrujących dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi
(PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie
bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie
(bezgotówkowej), do dnia 30 września 2022 r.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1363).

Regulacja modyfikuje ustalony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 marca
2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych termin do złożenia deklaracji CIT-8E i wydłuża go
do końca września 2022 r. Potrzeba taka wynika z postulatów jakie wpływają do Ministerstwa
Finansów dotyczących zapewnienia właściwych warunków czasowych na wypełnienie
obowiązków podatkowych, związanych z nową istniejącą od 2021 r., formą opodatkowania, tj.
ryczałtem od dochodów spółek. Deklaracja CIT-8E, co do której proponuje się przesunięcie
terminu do jej złożenia jest pierwszą deklaracją, którą podatnicy ryczałtu będą składać w 2022
r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 roku.

4/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1361).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924) wdraża
w zakresie swojej regulacji do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z
01.07.2011, str. 88, z późń. zm.), zwaną dalej „dyrektywą RoHS II”. Nowelizacja
rozporządzenia związana jest z koniecznością przeprowadzenia transpozycji do prawa
krajowego Dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/884 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniającej,

w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do okresu obowiązywania
wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach
medycznych do wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego (Dz. Urz. UE L
194 z 02.06.2021 r., str. 37), zwanej dalej „dyrektywą delegowaną”, zmieniającą dyrektywę
RoHS II

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez
uprzedniego doręczenia upomnienia

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1359).

W obecnym stanie prawnym przymusowe wykonanie obowiązków wynikających z
decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, o których mowa w art.
130 § 3 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, każdorazowo powinno być
poprzedzone upomnieniem. Natomiast w przypadku obowiązków wynikających z decyzji,
którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności np. na podstawie art. 108 wskazanej
ustawy, takiego obowiązku nie ma. Jest to bowiem szczególny przypadek, o którym mowa w
§ 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego
doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 131). Niejednolitość tych regulacji skutkuje
różnym trybem wykonywania obowiązków, co do których ustawodawca umożliwił ich
natychmiastowe wykonanie. Nowelizacja ma na celu rozszerzenie katalogu przypadków, w
których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, o należności
pieniężne wynikające z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy. W tym celu rozporządzenie wprowadza w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja
może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, pkt 3a który obejmie należności
wynikające z ww. orzeczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia
terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku
dochodowego

Rozporządzenie zostało opublikowane 28 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1356).

Celem nowelizacji jest wydłużenie terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu
(poniesionej straty) i zapłaty należnego podatku do dnia 31 marca 2023 r. dla podatników
minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Przedłużany jest również termin do
przekazania do urzędu skarbowego informacji o spółkach wchodzących w roku podatkowym w

skład grupy spełniającej warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy CIT (art. 24ca ust.
15 ustawy CIT). Przedłużenie terminów dotyczy podatników, których rok podatkowy rozpoczął
się po dniu 31 grudnia 2021 r. a zakończył się do dnia 30 listopada 2022 r.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

7/ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz
złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Rozporządzenie zostało opublikowane 27 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw
(Dz.U. z 2022, poz. 1346).

Zmiany w przepisach dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi, przewidziane w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o
cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91), spowodują spadek
łącznej liczby składanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i oświadczeń o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a co za tym idzie ubytek dochodów sektora
finansów publicznych z tytułu wpłat wnoszonych w związku z takimi wnioskami i
oświadczeniami.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw zakłada wydłużenie okresu pracy, którego może dotyczyć oświadczenie z 6 do
24 miesięcy i wprowadzeniu możliwości pracy bez przerwy na podstawie kolejnego
oświadczenia po upływie maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie
oświadczenia. W czasie prac nad projektem ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przewidziano podniesienie wysokości wpłat
wymaganych w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę
sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
W związku z powyższym, w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze
złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz
złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zwanym dalej
„rozporządzeniem w sprawie wpłat (...)”, przewidziano zwiększenie wysokości wpłaty z tytułu
złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania
wpisu w ewidencji oświadczeń, do kwoty 100 zł.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

