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PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

przepis dotyczący przekazywania przez podmiot przyjmujący zapis na akcje informacji     
o indywidualnym numerze zapisu objętego oświadczeniem, liczbie akcji
poszczególnych rodzajów objętych oświadczeniem oraz dacie i miejscu przyjęcia
oświadczenia do podmiotu pośredniczącego oraz podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy osoby, która złożyła to oświadczenie;
przepisy dotyczące zasad dokonywania zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane
akcje lub zmiany parytetu zamiany;
przepisy dotyczące szczegółowych zasad składania w podmiocie prowadzącym
rachunek papierów wartościowych zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji.

Nowe zasady zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji
w wezwaniach
(Dz.U.2020.2114 z dnia 2020.11.30)

Wejście w życie: 1 lutego 2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r., jednak część paragrafów wchodzi         
w życie 1 lutego b.r.:

Rozporządzenie wprowadza również nowe wzory wezwań. Akt jednocześnie uchyla
rozporządzenie obowiązujące od 16 września 2017 r.

Nowe spółki w wykazie spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje
Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub
państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek,        
w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni
członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
(Dz.U.2021.168 z dnia 2021.01.27)

Wejście w życie: 28 stycznia 2021 r.

Na mocy rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca
2020 r. (Dz. U. poz. 513 oraz z 2021 r. poz. 14) obowiązujące dotąd od 24 marca 2020 r.
Poza zmianami o charakterze organizacyjno-porządkowym, do wykazu dodano
kilkanaście nowych spółek, w tym m.in. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej,         
w których prawa wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., spółki komunikacyjne,         
w których prawa wykonuje Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz podmioty, dla których
uprawnionym pozostaje w świetle rozporządzenia Minister właściwy ds. transportu.

https://sip.lex.pl/#/act/19075100/2887680/wykaz-spolek-w-ktorych-prawa-z-akcji-skarbu-panstwa-wykonuje-prezes-rady-ministrow-lub-inni...
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PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Rozszerzenie katalogu informacji nienaruszających tajemnicy zawodowej na rynku
kapitałowym

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20)

Wejście w życie: 28 lutego 2021 r.

Ustawą zmieniającą modyfikuje się postanowienia ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. Do ustawy stopniowo wprowadzono odpowiednie zmiany porządkowo-
terminologiczne (np. zmiana definicji spółki publicznej). 

Dnia 28 lutego 2021 r. uzupełnieniu ulegnie natomiast katalog określony w art. 150 ustawy
katalog informacji nienaruszających tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym. Do
katalogu dodano mocą ustawy, iż nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy
zawodowej przekazywanie informacji stanowiących taką tajemnicę:
przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane         
w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub jej
akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w art. 328 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Zmiana ta ma charakter dostosowujący w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/U/D20191798Lj.pdf


PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
Nowe rozporządzenie dotyczące innej dokumentacji geologicznej

Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 roku  w sprawie
innych dokumentów  geologicznych.   
(Dz.U. z 2020 poz. 2442)

Wejście w życie: 8 stycznia 2021 r.

W dniu 8 stycznia  weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące szczegółowe
wymagania dokumentacji geologicznych innych niż dokumentacja geologiczna złoża
kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, dokumentacja geologiczno-inwestycyjna
złoża węglowodorów, dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-
inżynierska, zwanych dalej "dokumentacją geologiczną", w tym wzory druków, zestawień         
i kart dołączanych do dokumentacji geologicznej.

Przedmiotowe Rozporządzanie zastąpiło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
6.12.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2023).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002449/O/D20202449.pdf
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PRAWO PODATKOWE

Podatek akcyzowy

przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
monitoruje się na terytorium kraju sprzedaż wyrobów węglowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy
węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku
kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych.  

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu
wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia           
o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE
w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197           
z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.);
przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych
w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i raportu
wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia            
o zmianie miejsca przeznaczenia;
monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy            
ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD.

Nowe i zmienione definicje w podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.72)

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Obowiązują nowe i zmienione definicje, m.in:

1) Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - rejestr podmiotów, o których mowa           
w art. 16 ust. 1 i 1a.
2)   e-DD - elektroniczny dokument, na podstawie którego:

3)  Podmiot zużywający - pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot
gazowy korzystają z tego statusu, jeżeli dokonają zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie            
z art. 16 (dotychczas status ten przysługiwał podmiotowi, który pisemnie powiadomił
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności).
4)   System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi:

5)  Raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że
w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy albo poza tą procedurą zostało zakończone.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000072/O/D20210072.pdf


PRAWO PODATKOWE

podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego jest przemieszczany z użyciem
Systemu alkohol etylowy stanowiący odpad, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5;
zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego
zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
odbiorca, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył wewnątrzwspólnotowo z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy - do: podmiotu zużywającego lub
zużywającego podmiotu gospodarczego lub miejsca, w którym prowadzi działalność
jako podmiot pośredniczący w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa           
w art. 32 ust. 1 pkt 2;
pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał
powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych i który sprzedaje finalnemu nabywcy
węglowemu wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1;
zużywający podmiot gospodarczy, który zwraca z użyciem Systemu importowane
przez siebie wyroby akcyzowe, jeżeli ich wyprowadzenie następuje przez urząd
celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju;
podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy,
który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie.

podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot zużywający,
podmiot upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32
ust. 1 pkt 3, dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje
licznikowe, oraz zużywający podmiot gospodarczy, do których są wysyłane poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione           
w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie;
finalny nabywca węglowy, który wyroby węglowe zwolnione od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie nabywa od pośredniczącego podmiotu węglowego, który            
w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów
węglowych;
podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki
niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego  wysyłane poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust.
4 pkt 1a;
podmiot pośredniczący, podmiot zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy,
który dokonał importu odpowiednio wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie.

6)   Podmiot wysyłający to także:

7)   Podmiot odbierający to także:

8)  Umowa ramowa - umowę o gotowości zlecania usług i ich wykonania, określającą
harmonogram dostaw, która nie zawiera postanowień dotyczących okresu, na jaki
została zawarta.
9) Zbiorcza instalacja licznikowa - instalację licznikową, do której podłączone są
urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe
zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1
pkt 3.



PRAWO PODATKOWE

wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania
pierwszej takiej czynności;
wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej
czynności z wykorzystaniem tych wyrobów;
wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych           
w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem
tych wyrobów;
dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie
skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi
dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie
następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 3199/93 z dnia 22 listopada
1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu
etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego - przed dniem dokonania
pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu.

Sprzedaż wyrobów węglowych

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Uchylono przepis, który pozwalał sprzedawcy w przypadku sprzedaży wyrobów
węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, zażądać potwierdzenia przyjęcia
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący
podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia - odmówić sprzedaży wyrobów
węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Sprzedaż wyrobów gazowych

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Uchylono przepis, który pozwalał sprzedawcy wyrobów gazowych zażądać od nabywcy
przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia
działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego
przedstawienia przez nabywcę - może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie
nieuwzględniającej akcyzy.

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać:

1)   Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:

2)  Podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą
fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-
3 - przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów.
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pośredniczący podmiot węglowy,
pośredniczący podmiot gazowy

art. 13 ust. 5 - przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego
przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
art. 13 ust. 5a - przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący.

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;
adres zamieszkania lub siedziby;
adres miejsca prowadzenia działalności;
numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany           
w państwie jego zamieszkania lub siedziby;
określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub określenie samochodów osobowych
będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub określenie
rodzaju wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy jej prowadzeniu;
wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie
akcyzy;
w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na
terytorium kraju - również dane jego oddziału na terytorium kraju, w tym nazwę
oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego podmiot zagraniczny
prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, oraz adres jego siedziby;
w przypadku podmiotu zagranicznego reprezentowanego przez podmiot
reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lub 5a - również dane podmiotu
zagranicznego, o których mowa w pkt 1 i 2.

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;
adres zamieszkania, siedziby lub miejsca pobytu;
numer NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub
siedziby, albo numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany - nazwę           
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej; 
określenie rodzaju zużywanych przez ten podmiot wyrobów akcyzowych zwolnionych
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie
akcyzy.

3) Podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce
niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie
przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a - przed dniem
wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia wyrobów akcyzowych.
4)   Podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:

przed dniem rozpoczęcia tej działalności.
5)   Podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący, o którym mowa w:

Zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej, zużywająca wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 3.

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgłoszenie rejestracyjne
zawiera dane dotyczące tego podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności,
obejmujące w szczególności:

W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej zgłoszenie
rejestracyjne zawiera dane dotyczące tego podmiotu, obejmujące w szczególności:
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zarządca sukcesyjny, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony           
z chwilą śmierci przedsiębiorcy;
osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych            
z sukcesją przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej
ustawy, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci
przedsiębiorcy.

podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy
nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że
od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej
została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a, które nabyte
wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie
lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym
albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na
stałe zamontowanego na jednostce pływającej;
podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b;
podmiotów zużywających wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32

Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji
skarbowej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwaną dalej
"PUESC".

Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny
sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci
elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów
publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze
rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub
pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po
jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany jest:

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do:

ust. 1 pkt 3, ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe.

Podmiot reprezentujący

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być wyłącznie
podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który posiada
siedzibę na terytorium kraju i spełnia warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-4.
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podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych;
innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu
danego podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

podmiotu zarejestrowanego w rejestrze podmiotów, o którym mowa w ust. 4;
innego niż określony w pkt 1 podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu
informacji o zarejestrowaniu danego podmiotu w rejestrze podmiotów, o którym
mowa w ust. 4

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu
podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych            
w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-4.
Decyzja ta jest natychmiast wykonalna. Przepis art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji
skarbowej, w celu wykreślenia podmiotu reprezentującego z Centralnego Rejestru
Podmiotów Akcyzowych. 

Zaświadczenie o rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych;
rejestr podmiotów składających zgłoszenie rejestracyjne uproszczone             
i zaświadczenie o wpisie do tego rejestru

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych zawiera dane, o których mowa w art. 16 ust. 2
i 2a.
Na wniosek:

właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wydaje zaświadczenie stwierdzające, czy
dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów
Akcyzowych.

Zaświadczenie zawiera dane dotyczące podmiotu zarejestrowanego w Centralnym
Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
w szczególności imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu, adres zamieszkania, miejsca
pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny
używany w państwie zamieszkania lub siedziby, adres miejsca wykonywania działalności
gospodarczej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub samochodów
osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej lub
wykorzystywanych przy jej prowadzeniu. W przypadku podmiotu zużywającego
nieprowadzącego działalności gospodarczej zaświadczenie zamiast danych dotyczących
prowadzonej działalności gospodarczej zawiera określenie rodzaju wyrobów akcyzowych
zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które podmiot zużywa.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa           
w art. 16b ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 16b ust. 2.
Na wniosek:

właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie stwierdzające, że
zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy jest podmiotem
zarejestrowanym w rejestrze podmiotów.
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dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych
odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących, adresy
ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty elektronicznej;
określenie rodzaju działalności prowadzonej przez podmioty, o których mowa w pkt
1, oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością;
adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w których jest
wykonywana działalność podmiotów pośredniczących, oraz adresy ich poczty
elektronicznej;
numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy
podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, a także
numery podmiotów pośredniczących.

Zaświadczenie zawiera dane dotyczące podmiotu zarejestrowanego w rejestrze
podmiotów, o którym mowa w ust. 4, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę tego
podmiotu, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji
podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania,           
a w przypadku zużywającego podmiotu olejowego również miejsca, w tym adres i dane
geolokalizacyjne, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń
grzewczych niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie
znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych
niestacjonarnych - numer identyfikacyjny urządzenia.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi, w formie elektronicznej, ewidencję,
która zawiera:

Dane z ewidencji są potwierdzane na wniosek podmiotów albo udostępniane na wniosek
innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji, albo
udostępniane właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz są
wykorzystywane przez System.

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych - śmierć
zarejestrowanego podmiotu

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Jeżeli podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych
zaprzestał wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo
1a, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ich zaprzestania złożyć właściwemu
dyrektorowi izby administracji skarbowej zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tej
działalności lub tych czynności. Przepisy art. 16 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio.

W przypadku przejęcia, na podstawie odrębnych przepisów, praw i obowiązków
podmiotu zarejestrowanego na Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie o zaprzestaniu
działalności składa następca prawny tego podmiotu zarejestrowanego lub inne osoby,
które przejęły jego prawa i obowiązki.



PRAWO PODATKOWE

informuje właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o śmierci podmiotu
zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie
ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r.  o
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust.
10 tej ustawy.

informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu
zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie
ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r.           
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust.
10 tej ustawy.

informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie
7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art.
16b ust. 1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa           
w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później
niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego,           
o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.

W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów
Akcyzowych, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o
którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu:

W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został
ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r.            
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny podmiotu zarejestrowanego:

Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał
wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w terminie 7
dni od dnia zaprzestania wykonywania tych czynności złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu
wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepis ust.
2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub
pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli chwilą jego śmierci nie został ustanowiony
zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych           
z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu:
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ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z Centralnego
Rejestru Podmiotów Akcyzowych przez właściwego dyrektora izby administracji
skarbowej;
ust. 4 i ust. 5 pkt 2, stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów,
o którym mowa w art. 18 ust. 4, przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych - właściwy
dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu: podmiot
zarejestrowany w tym rejestrze/ Agencję Rezerw Materiałowych - w przypadku
podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411);
wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4 -
właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu: podmiot
zarejestrowany w tym rejestrze/ Agencję Rezerw Materiałowych - w przypadku
podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się           
z podmiotem albo jego pełnomocnikiem;
podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu
skarbowego 

nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 2 lub ust. 3 pkt 2, lub
podmiot nie istnieje, lub
dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą 

Zgłoszenie, o którym mowa w:

W przypadku:

W przypadku gdy:

właściwy naczelnik urzędu skarbowego może z urzędu wydać decyzję o wykreśleniu
podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, jeżeli jest to niezbędne w celu
ochrony interesu publicznego. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

W przypadku gdy:

właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu podmiotu
z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 8 i 9, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji
skarbowej w celu wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.
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podmiot nie istnieje lub
nie zostało złożone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5 pkt 2, lub
mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się           
z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 
dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne           
z prawdą, lub
podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu
skarbowego, lub
pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy            
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych
określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

W przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 wydanie decyzji następuje bez konieczności
zawiadamiania podmiotu zarejestrowanego.

Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej powiadamia o wykreśleniu podmiotów           
z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych Agencję Rezerw Materiałowych           
w przypadku wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia           
i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru podmiotów,           
o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot
olejowy, jeżeli:

Wykreślenie z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 18 ust. 4, zużywającego
podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego następuje w drodze
decyzji, która jest natychmiast wykonalna.

W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, wydanie decyzji następuje bez
konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego albo
pośredniczącego podmiotu olejowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu zużywającego
podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego z rejestru podmiotów,           
o którym mowa w art. 18 ust. 4, Agencję Rezerw Materiałowych w przypadku
wykreślenia z tego rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym.
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wystawienie faktury dokumentującej tę sprzedaż albo
sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru
deputatu węglowego;

sporządzenie, po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych,
projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż, przesłanie tego
projektu e-DD do Systemu w terminach określonych odpowiednio w art. 46na ust. 3,
4 lub 6 i uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym,
sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym
dokumencie, zgodnie z art. 46na ust. 8, oraz dokonanie czynności wymaganych do
zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu            
w terminie, o którym mowa w art. 46ba;
złożenie oświadczenia przez finalnego nabywcę węglowego, że odebrane przez
niego wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia           
w ilości wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy.

Podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może być wyłącznie podmiot
zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, który posiada siedzibę
na terytorium kraju i spełnia warunki, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.

Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej odmawia, bez zbędnej zwłoki, rejestracji
podmiotu w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako podmiotu
reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, jeżeli podmiot nie spełnia warunków,           
o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. 

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu
podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego Rejestru
Podmiotów Akcyzowych w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków
określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. Decyzja ta jest natychmiast wykonalna. Informację
o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu skarbowego
niezwłocznie przekazuje właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej w celu
wykreślenia podmiot reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z Centralnego
Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Nowe warunki zwolnienia od akcyzy – wyroby węglowe

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Warunkiem zwolnienia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których
przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych jest:
1)  W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący
podmiot węglowy:
a)  który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał do 30 mln kg wyrobów węglowych
- uzyskanie od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego
wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy,
oraz:

b) który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów
węglowych:
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wyroby akcyzowe objęte 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; 
alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt
końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie
przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w
tym składzie, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 5 pkt 2 i ust. 6d.

Nowe warunki zwolnienia od akcyzy – jednolity system zwolnień

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Nowym warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych, których dotyczy art. 32
ustawy o podatku akcyzy (jednolity system zwolnień od akcyzy) jest dostarczenia od
zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego
zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
do podmiotu pośredniczącego, w przypadku posiadania przez zarejestrowanego
odbiorcę zezwolenia na nabywanie wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1
pkt 2, jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na prowadzenie działalności jako
podmiot pośredniczący w zakresie tych wyrobów.

 
Nowe zwolnienia od akcyzy

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie
jest również w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
dostarczanych do zbiornika, z którego są zasilane zbiorcze instalacje licznikowe -
potwierdzenie odbioru, w sposób określony w art. 46j ust. 3, przez podmiot upoważniony
do odbioru tych wyrobów i złożenie oświadczenia przez ten podmiot o ich przeznaczeniu
uprawniającym do zwolnienia.
W przypadku przemieszczeń, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2, 5 i 7 - sporządzenie           
i przesłanie do Systemu projektu e-DD w terminach określonych w tych przepisach oraz
uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod
względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, zgodnie            
z art. 46na ust. 8.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie
w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5-7, jest dokonanie przez podmiot
odbierający, podlegający obowiązkowi rejestracji, zgłoszenia rejestracyjnego na
podstawie art. 16 ust. 1.

Warunkiem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1a, jest złożenie do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze zniszczenia
wyrobów akcyzowych, o których mowa w tym przepisie, oraz jego zgoda na zniszczenie
tych wyrobów.
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zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego zarejestrowanego odbiorcy,           
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. c, w kwocie akcyzy lub kwocie akcyzy           
i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych
w projekcie e-DD, oraz

Zniszczenie odbywa się w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-
skarbowego. Przepisy ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 6, art. 83a ust. 2a, 4 i 5, art. 138m oraz
przepisy wydane na podstawie art. 138s stosuje się odpowiednio.

Warunkiem zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, jest
osiągnięcie przychodu ze sprzedaży tego alkoholu, stanowiącego nie więcej niż 0,1%
całości przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn.
zm.), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy
lub deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przemieszczenie wyrobów energetycznych

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 
 
Jeżeli w trakcie przemieszczania podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
31 lit. a, zamierza dokonać podziału przemieszczenia na terytorium państwa
członkowskiego, którego przepisy zezwalają na podział przemieszczenia, powiadamia           
o tym podziale właściwe władze tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przed
jego dokonaniem, wysyłając do Systemu projekt powiadomienia o podziale
przemieszczenia. Z Systemu automatycznie jest wysyłana informacja o błędach,            
w przypadku gdy projekt powiadomienia o podziale przemieszczenia zawiera
niekompletne lub nieprawidłowe dane.

 
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 
 
W przypadku gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym raport odbioru
podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a, celowo poświadcza
nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości - z dniem
poświadczenia nieprawdy, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia
przez uprawniony organ poświadczenia nieprawdy.

Wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

(Dz.U.2021.72)

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 

W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie z chwilą zweryfikowania projektu e-DD, przed przesłaniem e-DD zgodnie
z art. 46g, następuje automatyczne odnotowanie:
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obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy,
podmiotu pośredniczącego lub zarejestrowanego odbiorcy, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 31 lit. b-c i f, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej,
wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w projekcie e-DD,
albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tych podmiotów.

wydawane ze zbiornika na stałe zamontowanego na płycie lotniska bezpośrednio
podmiotowi zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku
powietrznym;
przemieszczane na terenie lotniska cysterną do podmiotu zużywającego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a lub b, i wydawane temu podmiotowi bezpośrednio
do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym;
podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt           
e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3, i przesyła
go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia
potwierdzenia odbioru.

Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b-f, może dokonać zmiany
środka transportu podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy.

W przypadku gdy podmiot zużywający lub podmiot upoważniony do odbioru wyrobów
akcyzowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest użytkownikiem Systemu,
informacja, o której mowa w ust. 1, jest wysyłana do podmiotu wysyłającego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub c. Podmiot wysyłający jest obowiązany do przesłania
do Systemu powiadomienia o przybyciu wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich
przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się rozładunku tych
wyrobów.

W przypadku, o którym mowa w art. 46a pkt 2 lit. e, w Systemie jest tworzony raport
wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu,
potwierdzającej wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.
Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości danych            
w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego,           
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. e.

I. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów
energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do
silników lotniczych oraz preparatów smarowych do silników lotniczych, jeżeli wyroby te
są:

II. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów
energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, jeżeli wyroby te są wydawane ze
zbiornika na stałe zamontowanego w porcie bezpośrednio podmiotowi zużywającemu do
zbiornika na stałe zamontowanego na statku, podmiot wysyłający, o którym mowa w art.
2 ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru,            
o którym mowa w art. 46j ust. 3, i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.
III. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych,           
o których mowa w art. 31a ust. 1, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
31 lit. d, sporządza projekt e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż           
i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż do 16. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym sprzedał objęte zwolnieniem od akcyzy wyroby
węglowe finalnemu nabywcy węglowemu.



PRAWO PODATKOWE

bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia
uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa celnego z miejsca importu
bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu
pośredniczącego lub podmiotu zużywającego;
ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub
podmiotu zużywającego;
od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego -

zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego,            
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych            
z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;
obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy
lub podmiotu pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej,
wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych
wyrobów z zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy
lub podmiotu pośredniczącego, albo objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku
złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład
podatkowy - w przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot prowadzący skład
podatkowy lub podmiot pośredniczący.

IV. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych,           
o których mowa w art. 31a ust. 1, i ich dostarczania realizowanego w sposób ciągły
transportem taśmowym, na podstawie zawartej umowy, podmiot wysyłający, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. d, przesyła do Systemu projekt e-DD co najmniej raz            
w miesiącu, na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż.
V.  W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych
przy użyciu rurociągu:

      podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, przesyła do Systemu  
      projekt e-DD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia.
VI. W przypadku gdy wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1, przed ich
sprzedażą finalnemu nabywcy węglowemu były przedmiotem dostaw pomiędzy
pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pośredniczący podmiot węglowy, który dokonał
sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu, przesyła do Systemu projekt
e-DD do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabył t wyroby
węglowe od innego pośredniczącego podmiotu węglowego.
VII. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych, które zostały przemieszczone lub
sprzedane w sposób określony w ust. 1-3 lub 6, podmiot wysyłający, do którego zostały
te wyroby zwrócone, przesyła projekt e-DD do Systemu niezwłocznie po otrzymaniu tych
wyrobów, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia ich otrzymania.
VIII. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-7, nie sporządza się w Systemie raportu
odbioru, a odpowiednio przemieszczenie albo monitorowanie sprzedaży wyrobów
węglowych z użyciem Systemu uznaje się za zakończone z chwilą uzyskania z Systemu
przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b lub d, e-DD           
z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności           
i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie. Przepisu art 46g nie stosuje się.

W przypadkach, o których mowa w art. 46na ust. 1, 2 i 5, w momencie zarejestrowania            
w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie:
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zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu pośredniczącego,           
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych            
z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;
obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy
lub podmiotu pośredniczącego, do którego zostały zwrócone wyroby, kwotą akcyzy
albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju zwróconych
wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym
podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, albo
objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia
akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy. 

elektronicznego dokumentu e-DD, albo
dokumentu zastępującego e-DD

2a.  136  W przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 46 na ust. 7, do podmiotu
prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego w
momencie zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie:

 
Nowi użytkownicy Systemu

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r. 
 
Użytkownikami Systemu są: podmioty zużywające prowadzące działalność gospodarczą,
z wyłączeniem podmiotów zużywających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b;
podmioty zużywające, które obowiązane są do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na
podstawie art. 16 ust. 1, jeżeli wymagane jest sporządzenie w Systemie raportu odbioru
przez te podmioty; pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku
kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych; podmioty zużywające
wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3, zwolnione od akcyzy ze
względu na ich przeznaczenie, będące osobami fizycznymi nieprowadzącymi
działalności gospodarczej, które dokonały zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art.
16 ust. 1a, i w przypadku których wymagane jest dokonywanie przez nie czynności            
w Systemie. 

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień akcyzowych

Wejście w życie:  1 lutego 2021 r.

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień akcyzowych uchylono zwolnienie od akcyzy dla:
alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt
końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie
przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym
składzie, jeżeli przemieszczenie alkoholu etylowego do składu podatkowego odbędzie
się na podstawie:

- który zostanie sporządzony przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego
wyroby te są przemieszczane.
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Uchylono definicję alkoholu etylowego, za który uznawał się odpad pozostający           
w procesie produkcyjnym, jeżeli przychód osiągnięty z jego sprzedaży stanowi nie więcej
niż 0,1% całości przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) lub ustawy           
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1509, z późn. zm.), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni
rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Zarządzono nowe zwolnienie: Zwalnia się od akcyzy susz tytoniowy przeznaczony do
badań laboratoryjnych lub testów przeprowadzanych w celu wydania fitosanitarnego
świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, o których
mowa w art. 47 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.
U. poz. 424, 695 i 2320), z chwilą jego przeznaczenia do tych badań lub testów, pod
warunkiem że zostanie całkowicie zużyty w trakcie ich wykonywania.

Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, które, znajdując objęte w procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu
lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego zostały zniszczone:           
w składzie podatkowym. 
Wykreślono część przepisu przewidującą objęcie ww. zwolnienie wyroby akcyzowe
znajdujące się również w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na
podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

Zwolnienie stosuje się pod warunkiem sporządzenia z czynności zniszczenia wyrobów
akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych,           
w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów
akcyzowych podpisuje podatnik oraz przedstawiciel naczelnika urzędu celno-
skarbowego, jeżeli był obecny przy czynności zniszczenia.

Zwolnienie w podatku dochodowego dochodów społecznych inicjatyw
mieszkaniowych 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój
mieszkalnictwa

(Dz.U.2021.11)

Wejście w życie:  19 stycznia 2021 r.

Wolne od podatku dochodowego są dochody społecznych inicjatyw mieszkaniowych           
w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem
dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami
mieszkaniowymi. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000011/O/D20210011.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000011/O/D20210011.pdf


PRAWO PODATKOWE

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie,           
w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma
przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000
euro,

Opodatkowanie aportu podatkiem dochodowym

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1798)

Wejście w życie:  28 lutego 2021 r.

Przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT powstaje w dniu wpisu do rejestru
akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz            
z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego.

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2020.2123)

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r. 

Zmieniono definicję wolnego zawodu. Wolny zawód oznacza: pozarolniczą działalność
gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy
weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów,
fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów,
inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów,
księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia
uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców
podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych,
doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych oraz
nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu
lekcji na godziny. Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie
działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów           
o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności
związane z istotą danego zawodu.
Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

Zmieniono zakres usług opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, m.in. stawkę  
 8,5% można stosować przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od
nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 11 ustawy o podatku dochodowym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/U/D20191798Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002123/O/D20202123.pdf


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania          
o udzielenie zamówienia;
nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii
zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii
zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa;
obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie
funkcjonujących w ramach Pzp;
koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie
Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (powyżej progów UE);
elektronizacja zamówień publicznych, (w celach edukacyjnych wprowadzono wersję
demonstracyjną portalu https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/);
ograniczenie katalogu przesłanek wykluczających wykonawcę z postępowania;
wprowadzenie do ustawy zasady efektywności;
wprowadzenie odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych;
uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Nowa regulacja w zakresie zamówień publicznych wedle uzasadnienia projektu aktu ma
stanowić remedium na problemy zdiagnozowane w trakcie obowiązywania ustawy          
z 2004 roku, uchwalonej w odmiennych realiach gospodarczych, następnie wielokrotnie
nowelizowanej. 

Rozwiązania, które z założenia mają usprawnić postępowania w przedmiocie udzielenia
zamówienia publicznego, to m.in.:

Ustawodawca ingeruje nie tylko w kształt procesu udzielania zamówień, lecz również          
w treść umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, m.in. poprzez wprowadzenie
katalogu klauzul abuzywnych oraz określenie obowiązkowych postanowień umownych.
Jednocześnie zniesiona zostaje górna granica czasu okresu obowiązywania umów,          
a w przypadku umów dotyczących świadczeń powtarzających się lub ciągłych przy
spełnieniu określonych warunków.

Regulacja uwzględnia również nowe definicje ustawowe (m.in. innowacji, łańcucha
dostaw), czy też wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, pomiary substancji w powietrzu, pomiary
promieniowania elektromagnetycznego

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania            
o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności            
z dnia 5 grudnia 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2246)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu z dnia 11 grudnia 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2279)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 15 grudnia
2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2311)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Powyższe akty wydane przez Ministra Klimatu i Środowiska precyzują technikalia
związane z pomiarami oraz raportowaniem określonych danych.

Centralna ewidencja emisyjności budynków. Ekologiczny Fundusz Poręczeń           
i Gwarancji. 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw z dnia 28 października 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Centralna ewidencja emisyjności budynków obejmować będzie dane dotyczących stanu
energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na
termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach, czy też źródła ciepła, w tym
zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, źródła spalania paliw. 
Ustawa rozbudowuje również katalog prac, które mogą zostać współfinansowanie          
w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu oraz wydłużono          
w określonych przypadkach okres na wywiązani się z postanowień porozumienia
zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dodatkowo powołano Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji (uwzględniony          
w regulacjach ustawy Prawo Ochrony Środowiska), którego środki przeznacza się na
pokrycie kosztów  i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń lub gwarancji na rzecz
kredytobiorców lub pożyczkobiorców w ramach wskazanych przez Narodowy Fundusz
rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty z zakresu
ochrony środowiska.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002246
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002279
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002311
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE

jakości powietrza,
jakości wód powierzchniowych,
poziomu pól elektromagnetycznych,
stanu akustycznego środowiska,

sprawiedliwej transformacji,
zeroemisyjnym systemie energetycznym,
dobrej jakości powietrza.

Centralna ewidencja emisyjności budynków, Ekologiczny Fundusz Poręczeń           
i Gwarancji

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw z dnia 28 października 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Centralna ewidencja emisyjności budynków obejmować będzie dane dotyczących stanu
energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na
termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach, czy też źródła ciepła, w tym
zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, źródła spalania paliw. 

Ustawa rozbudowuje również katalog prac, które mogą zostać współfinansowanie          
w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu oraz wydłużono          
w określonych przypadkach okres na wywiązani się z postanowień porozumienia
zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dodatkowo powołano Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji (uwzględniony          
w regulacjach ustawy Prawo Ochrony Środowiska), którego środki przeznacza się na
pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń lub gwarancji na rzecz
kredytobiorców lub pożyczkobiorców w ramach wskazanych przez Narodowy Fundusz
rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty z zakresu
ochrony środowiska. 

System Informatyczy Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Systemu Informatycznego
Inspekcji Ochrony
Środowiska „Ekoinfonet” z dnia 21 grudnia 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz.2386)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

W ramach portalu mają być zbierane dane dotyczące badania i oceny stanu środowiska
m.in. w zakresie:

Dostęp do portalu: https://ekoinfonet.pl/  

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 

Zatwierdzona: przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r. 

Jako dokument strategiczny PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej,
opierając się na trzech filarach:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002386
https://www.gov.pl/attachment/29faa9c5-74a8-4d61-ae3d-7d65ca990abe
https://www.gov.pl/attachment/29faa9c5-74a8-4d61-ae3d-7d65ca990abe


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla
poszczególnych dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część
aktów prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera.
Przytoczone orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.             
W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez
uprzedniej konsultacji.
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