Ministerstwo Finansów
Departament Prawny

Warszawa, dn. 02 lutego 2011 r.
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
w I półroczu 2011 r.
dotyczący projektów rozporządzeń
MINISTRA FINANSÓW
sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

1.

Rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania
przez banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe
informacji o załoŜonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli
w izbach i urzędach skarbowych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

I. Departament Administracji Podatkowej
Projektowane rozporządzenie ma Potrzeba dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia
na celu dostosowanie rozporządze- wynika z konieczności:
nia Ministra Finansów z dnia − dostosowania rozporządzenia do przepisów prawa 4 grudnia 2006 r. w sprawie formauwzględnienie zmian wynikających ze znowelizowanego
tu i trybu przekazywania przez
art. 82 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa;
banki i spółdzielcze kasy oszczęd- − wyeliminowania wymogu podawania przez bank numeru
nościowo-kredytowe comiesięczREGON
posiadacza
rachunku
związanego
nych informacji o załoŜonych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwagi na
i zlikwidowanych
rachunkach
zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym numeru
związanych z prowadzeniem dziaREGON.
łalności
gospodarcze
(Dz. U. Nr 225, poz. 1641)
do obowiązujących
przepisów
prawa.
Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji z art. 5 ust. 1 d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r.
o urzędach i izbach skarbowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267, z późn. zm.). Przepis
ten został wprowadzony ustawą
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858) w zakresie kontroli sprawowanej przez
ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

Rozporządzenie zastępuje zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli w izbach i urzędach skarbowych, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.), które reguluje
tryb postępowania kontrolnego do dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Anna Piotrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2011 r.

Ewa Zwolińska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2011 r.

Lp.

3.

4.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych
prowadzonych dla obsługi budŜetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz
zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków
na tych rachunkach
Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego sposobu, trybu
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na rok 2012

5.

Rozporządzenie w sprawie określenia warunków przekazywania
i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek
sektora finansów publicznych
w depozyt lub zarządzanie przez
Ministra Finansów

6.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w
sprawie informacji finansowej
o otrzymanej subwencji oraz
o poniesionych z subwencji
wydatkach

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

II. Departament BudŜetu Państwa
Konieczność skorelowania treści Wprowadzenie moŜliwości przyjmowania przez Ministra Firozporządzenia ze zmianami, jakie nansów wolnych środków w depozyt lub zarządzanie od niezostały wprowadzone do ustawy których jednostek sektora finansów publicznych. W tym celu
o finansach publicznych ustawą przewidziano otwarcie rachunków pomocniczych Ministra
z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie Finansów w celu ich konsolidacji oraz zarządzania.
ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 257, poz. 1726).

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie upowaŜnienia
ustawowego (art. 138 ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.)

Określenie przez Ministra Finansów wzorów formularzy, trybu
i terminów opracowania przez dysponentów planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budŜetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części
budŜetowych, projektów planów finansowych, wykorzystywanych do opracowania projektu ustawy budŜetowej na rok 2011
oraz materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego
Planu Finansowego Państwa oraz informacji o przebiegu jego
wykonania.
III. Departament Długu Publicznego
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umoŜliwia finanma na celu wykonanie delegacji sowanie potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa poprzez
ustawowej wynikającej z art. 78g przyjmowanie depozytów od wybranych jednostek sektora
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansów publicznych oraz przyjmowanie w zarządzanie wolo finansach
publicznych nych środków państwowych funduszy celowych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)
IV. Departament Finansów Resortu
Generalny Inspektor Ochrony Ograniczenie rodzaju danych osobowych ujawnianych w inDanych Osobowych zwrócił się do formacji do danych niezbędnych, zgodnie z ustawą o ochronie
Ministra Finansów o zmianę roz- danych osobowych.
porządzenia, ze względu na konieczność ograniczenia rodzaju
danych osobowych ujawnianych w
informacji. Państwowa Komisja
Wyborcza wystąpiła 1 grudnia
2010 r. z propozycją zmian w tym
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Justyna Adamczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011 r.

Kamila Markiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu

marzec / maj
2011 r.

Piotr Marczak
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

Przemysław Szelerski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

31 kwietnia
2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

7.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych

8.

Rozporządzenie w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego
operatorowi

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

zakresie (rozporządzenia są wydawane przez Ministra Finansów po
zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, poniewaŜ
organ ten bada sprawozdania,
a jednocześnie nie jest wyposaŜony
w kompetencje prawodawcze).
Generalny Inspektor Ochrony Ograniczenie rodzaju danych osobowych ujawnianych
Danych Osobowych zwrócił się do w sprawozdaniu do danych niezbędnych, zgodnie z ustawą
Ministra Finansów o zmianę roz- o ochronie danych osobowych.
porządzenia, ze względu na konieczność ograniczenia rodzaju
danych osobowych ujawnianych
w sprawozdaniu. Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła 1 grudnia 2010 r. z propozycją zmian
w tym zakresie (rozporządzenia
są wydawane przez Ministra Finansów po zasięgnięciu opinii
Państwowej Komisji Wyborczej,
poniewaŜ organ ten bada sprawozdania, a jednocześnie nie jest wyposaŜony w kompetencje prawodawcze).
V. Departament Gospodarki Narodowej
Projektowane rozporządzenie ma Szczegółowe określenie sposobu określenia wysokości rozna celu wykonanie delegacji usta- sądnego zysku przez operatorów publicznego transportu zbiowowej zawartej w art. 52 ust. 4 rowego.
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5,
poz. 13; dalej: ustawa o publicznym transporcie zbiorowym).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wdroŜenie do polskiego
systemu prawnego przepisów rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Przemysław Szelerski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

31 kwietnia
2011 r.

Artur Kawaler
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Planuje się, by
rozporządzenie
weszło w Ŝycie
z dniem 1 marca
2011 r., tj. spójnie
z datą wejścia w
Ŝycie art. 52 ust. 4
ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym na
podstawie, którego przedmiotowe
rozporządzenie

Lp.

9.

10.

11.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

z dnia 23 października 2007 r.
dotyczącego usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaŜerskiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1191/69 i (EWG)
nr 1170/70 (Dz. Urz. UE L 315
z 3.12.2007 r., str. 1) - w zakresie
zamieszczonej
w
Załączniku
do niniejszej dyrektywy definicji
„rozsądnego zysku”. Jednocześnie
naleŜy wskazać, Ŝe niniejsza dyrektywa nie definiuje dokładnie
pojęcia „rozsądnego zysku”, jak
równieŜ nie wskazuje zasad określenia jego wysokości. Zatem istnieje potrzeba doprecyzowania
i uszczegółowienia
powyŜszego
zagadnienia poprzez regulacje
krajowe.
VI. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier
Projektowane rozporządzenie jest Wprowadzenie rozwiązań zmierzających do doprecyzowania
związane z oceną rocznego obo- zakresu podmiotowego urzędowego sprawdzenia, ułatwień dla
wiązywania przepisów rozporzą- podmiotów przy dokonywaniu zgłoszenia działalności objętej
dzenia Ministra Finansów z dnia urzędowym sprawdzeniem oraz określenia zakresu i sposobu
14 grudnia 2009 r. w sprawie urzę- przeprowadzania ponownego urzędowego sprawdzenia
dowego
sprawdzenia w przypadku zmian stanu stwierdzonego w wyniku urzędowe(Dz. U. Nr 222, poz. 1757).
go sprawdzenia.

VII. Departament Kontroli Skarbowej
Rozporządzenie w sprawie sie- Projektowane rozporządzenie jest
Określenie siedzib urzędów kontroli skarbowej oraz ich orgadzib i organizacji urzędów kon- związane z wejście w Ŝycie ustawy nizacji wewnętrznej.
troli skarbowej
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858).
Rozporządzenie w sprawie legitymacji słuŜbowych i znaków

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy

Określenie wzoru legitymacji słuŜbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

ma być wydane.

Edward Komorowski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II kwartał 2011 r.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

Wydane zostało
4 stycznia 2011 r.
Opublikowano
w Dz. U. Nr 13,
poz. 61. Wejdzie
w Ŝycie 31 stycznia 2011 r.
Wydane zostało
27 stycznia

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

Lp.

12.

13.

14.

15.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

identyfikacyjnych inspektorów
kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych
kontroli skarbowej

z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858).

jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, organów właściwych do ich wydawania oraz sposobu ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się
nimi.

Rozporządzenie w sprawie oddelegowania inspektorów kontroli
skarbowej do wykonywania
zadań słuŜbowych w innej jednostce organizacyjnej kontroli
skarbowej albo poza kontrolą
skarbową
Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora
urzędu kontroli skarbowej

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Określenie warunków i tryb delegowania inspektorów kontroli
skarbowej, rodzaju zadań słuŜbowych, do których wykonywania inspektor moŜe zostać delegowany, zasad wynagradzania
inspektorów w związku z delegacją, zasad zmiany warunków
delegacji i zakończenia oddelegowania.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858).
Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Dostosowanie zakresu tematycznego testu wiedzy do nowego
zakresu właściwości organów kontroli skarbowej oraz wprowadzenie dodatkowego etapu konkursowego pozwalającego
na efektywniejsze sprawdzenie predyspozycji uczestników
konkursu.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

Wydane zostało
25 stycznia
2011 r. i skierowano do ogłoszenia

Określenie warunków, trybu i szczegółowego sposobu wykonywania czynności, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy o
kontroli skarbowej przez inspektorów i pracowników kontroli
skarbowej.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

luty 2011 r.

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejściem w Ŝycie
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Określenie procedury przeprowadzania kontroli wewnętrznej
w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

luty - marzec
2011 r.

Rozporządzenie w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli
skarbowej, sposobu i trybu
współpracy z Policją w zakresie
wykonywanych czynności, oraz
wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania
osoby i kontroli rodzaju paliwa
uŜywanego do napędu pojazdu
mechanicznego
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej

Istota projektu rozporządzenia
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

2011 r.
Skierowane do
ogłoszenia.
Wejdzie w Ŝycie
31 stycznia
2011 r.
luty 2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

16.

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania
organów kontroli skarbowej oraz
inspektorów i pracowników
z organami administracji rządowej i samorządowej, sądami,
państwowymi i samorządowymi
jednostkami
organizacyjnymi,
oraz państwowymi osobami
prawnymi

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejście w Ŝycie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Dostosowanie zakresu i sposobów współdziałania organów
kontroli skarbowej i innych organów administracji publicznej.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora

luty - marzec
2011 r.

17.

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów)
podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2011 r.

18.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

VIII. Departament Podatków Dochodowych
Projekt rozporządzenia został Projektowane rozporządzenie dotyczy dwóch grup podmioprzygotowany w związku z ko- tów:
niecznością realizacji Gwarancji 1. podatników podatku dochodowego od osób prawnych
(zaniechanie poboru podatku dochodowego dotyczy janr 11 (potwierdzonej Gwarancją
nr 21), udzielonej przez Ministra
kichkolwiek dochodów tych podatników uzyskanych
Finansów w imieniu Rządu Rzew związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw
czypospolitej Polskiej w dniu
Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012), tj.: UEFA,
oraz, utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim, pod24 maja 2006 r. Unii Europejskich
Związków Piłkarskich (UEFA).
mioty, których UEFA jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem: UEFA EVENTS S.A., oraz UEFA Media
Technologies S.A - UMET).
2. osoby fizyczne - dochody podlegać będą zaniechaniu
poboru wyłącznie w zakresie, w jakim zostały uzyskane
w związku z wykonywaniem pracy lub świadczeniem
usług w związku z UEFA EURO 2012. Zaniechanie poboru dotyczy jedynie osób delegowanych przez UEFA lub
jej spółki zaleŜne w celu zorganizowania turnieju finałowego UEFA EURO 2012 oraz tych, które otrzymały
akredytację UEFA. Zaniechaniem objęci zostaną nierezydenci, tj. osoby, które przybędą na terytorium Polski wyłącznie w celu wykonywania pracy lub świadczenia usług
w związku z turniejem UEFA EURO 2012.
IX. Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
Konieczność ujednolicenia przepi- Dostosowanie przepisów akcyzowych zakresie związanym z
sów akcyzowych z celnymi realizacją procesu zaopatrzenia statków morskich i powietrzw zakresie związanym z realizacją nych oraz dookreślenie regulacji w zakresie: stosowania zwolprocesu zaopatrzenia statków mor- nień od akcyzy.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

19.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, ewidencji
tych wyrobów oraz wykazu
środków skaŜających alkohol
etylowy słuŜącego do stosowania
zwolnień od akcyzy

20.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług

21.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych
z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów
i usług

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

skich i powietrznych.
Wniosek
Ministra
Zdrowia
dot. usunięcia z wykazu środków
skaŜających czterech środków
ze względu na troskę o zdrowie
i bezpieczeństwo
konsumentów
oraz potrzebę sprawowania skutecznej kontroli nad skaŜaniem
i obrotem alkoholem skaŜonym
ze względów podatkowych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Ograniczenie wykazu środków skaŜających alkohol etylowy
wykorzystywanych do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spoŜycia przez ludzi, słuŜącego do stosowania zwolnień od akcyzy, w celu dalszego ograniczenia nielegalnego
odkaŜania alkoholu etylowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

Stanisław Rurka
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2011 r.

Tomasz Tratkiewicz
Dyrektor Departamentu

luty 2011 r.

X. Departament Podatku od Towaru i Usług
Projektowane rozporządzenie ma Objęcie zwolnieniem usług turnusów rehabilitacyjnych, o
na celu doprecyzowanie zakresu których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabiliusług zwolnionych od podatku od tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnotowarów i usług na podstawie sprawnych oraz doprecyzowanie zapisu dot. zwolnienia doustawy z dnia 29 października stawy samochodów i innych pojazdów samochodowych będą2010 r. o zmianie ustawy o podat- cych towarami uŜywanymi.
ku
od
towarów
i
usług
(Dz. U. Nr 226, poz. 1476).
Zmiana rozporządzenia ma na celu
dostosowanie wzoru zgłoszenia
rejestracyjnego w zakresie podatku
od towarów i usług VAT-R
do zmian wprowadzonych ustawą
z dnia 29 października 2010 r.
o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług, w zakresie
przeniesienia wykazu usług zwolnionych z podatku z załącznika
nr 4 do zmienianej ustawy,
do treści art. 43 ust. 1.

Dostosowanie wzoru VAT-R do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług.
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Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

22.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających
obowiązku składania zgłoszenia
rejestracyjnego

Zmiana rozporządzenia ma na celu
dostosowanie treści rozporządzenia
do zmian wynikających z ustawy
z dnia 29 października 2010 r.
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług, dostosowującej
przepisy ustawy do PKWiU 2008.

Dostosowanie treści rozporządzenia do zmian wynikających
z ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług.

Tomasz Tratkiewicz
Dyrektor Departamentu

luty 2011 r.

23.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług, do których
nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów
i usług

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy –
Prawo o miarach (druk sejmowy
nr 3738).

Beata RogowskaRajda
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)

24.

Rozporządzenie
w
sprawie
przedstawiciela podatkowego

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

Uwzględnienie zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.
zm.), które zostaną wprowadzone na podstawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –
Prawo o miarach (druk sejmowy nr 3738), w tym m.in. zmiany
polegającej na uchyleniu przepisu art. 19 ust. 13 pkt 5, regulującego obowiązek podatkowy dla dostaw złomu na zasadach
szczególnych.
W związku z powyŜszym zmiany wymaga m.in. treść przepisu
§ 11 ust. 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.), który reguluje termin
wystawienia faktury m.in. w przypadku określonym w art. 19
ust. 13 pkt 5, który to przepis, jak wskazano ma ulec uchyleniu.
Określenie trybu ustanowienia przedstawiciela podatkowego
oraz czynności, jakie moŜe wykonywać.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

25.

Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróŜnych o moŜliwości

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie

I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin
uzaleŜniony jest
od uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo
o miarach)
I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony

UmoŜliwienie dokonywania zwrotu podatku podróŜnym,
na podstawie dokumentu zawierającego określone przez Ministra Finansów dane. Odejście tym samym od jednolitego wzo-
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Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu
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26.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

zakupu w punktach sprzedaŜy
towarów, od których przysługuje
zwrot podatku od towarów
i usług i stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz
określenia danych, które, powinien zawierać dokument będący
podstawą do dokonania zwrotu
podatku podróŜnym
Rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróŜny moŜe
Ŝądać zwrotu podatku od towarów i usług

o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

ru dokumentu „Zwrot VAT dla podróŜnych”.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

Określenie minimalnej łącznej kwoty zakupów.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)

27.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od
towarów i usług w imporcie

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

Zmiana stawek podatku dla niektórych towarów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

28.

Rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku
od towarów i usług przedstawicielstwom
dyplomatycznym,
urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a takŜe innym
osobom zrównanym z nimi na
podstawie ustaw, umów lub

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania
oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zmiany mające na celu umoŜliwienie zwrotu podatku równieŜ
na podstawie faktur elektronicznych.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu
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Planowany termin
wydania rozporządzenia

I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)
I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)
I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –

Lp.

29.

30.

Tytuł projektu rozporządzenia

zwyczajów międzynarodowych
Rozporządzenie sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku
od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich
personelowi cywilnemu

Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług
niektórym podmiotom

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania
oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zmiany mające na celu umoŜliwienie zwrotu podatku równieŜ
na podstawie faktur elektronicznych.
Doprecyzowanie i ujednolicenie przepisów dla wszystkich
podmiotów, do których projekt rozporządzenia ma zastosowanie.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.
Dostosowanie do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie przesyłania
faktur w formie elektronicznej,
zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr
1777/2005 z dnia 17.X.2005 r.
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zmiany mające na celu umoŜliwienie zwrotu podatku równieŜ
na podstawie faktur elektronicznych i umoŜliwienie zastosowania elektronicznych wersji dokumentów celnych.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu
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Planowany termin
wydania rozporządzenia

Prawo o miarach)
I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)
I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

31.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów
i usług.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian
wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

32.

Rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych
w sprawach celnych

33.

Rozporządzenie
w
sprawie
zmiany obszaru wolnego obszaru
celnego w Gdańsku

Wniosek zarządzającego.

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego.

34.

Rozporządzenie
w
sprawie
zmiany obszaru wolnego obszaru
celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie
Rozporządzenie w sprawie powiadamiania organu celnego o
rozpoczęciu lub zakończeniu
działalności w wolnym obszarze
celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Rozporządzenie w sprawie przyznawania uposaŜenia oraz innych świadczeń przysługujących
funkcjonariuszowi SłuŜby Celnej
w czasie oddelegowania do pełnienia słuŜby w instytucjach

Wniosek zarządzającego.

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego.

Projektowane rozporządzenie jest
następstwem wprowadzenia ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która zmienia delegację w ustawie Prawo celne.

Uproszczenie dla podmiotów prowadzących działalność
w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 90 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,
z późn. zm.).

Określenie warunków i trybu przyznawania uposaŜenia oraz
innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi SłuŜby
Celnej w czasie oddelegowania do pełnienia słuŜby w instytucjach zagranicznych, trybu postępowania w przypadku zmiany
warunków oddelegowania oraz warunków i trybu odwołania
z oddelegowania.

Tomasz Michalak
Dyrektor Departamentu

I półrocze 2011 r.

35.

36.

Istota projektu rozporządzenia

Zmiany w zakresie stosowania obniŜonej stawki 0%.

XI. Departament Polityki Celnej
Projektowane rozporządzenie ma Uproszczenie dla podmiotów,
na celu dostosowanie do prawa uwzględnienie preferencji AEO.
Unii Europejskiej.

11

ujednolicenie

wzorów,

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011 r.
(ostateczny termin uzaleŜniony
jest od uchwalenia ustawy
o zmianie ustawy
o podatku od
towarów i usług
oraz ustawy –
Prawo o miarach)

Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011 r.

I półrocze 2011 r.

I półrocze 2011 r.

Lp.

37.

38.

39.

40.

Tytuł projektu rozporządzenia

zagranicznych, zmiany warunków oddelegowania oraz odwołania z oddelegowania
Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowych wymogów związanych z nadawaniem numeru
EORI podmiotom, których działalność objęta przepisami prawa
celnego wymaga posługiwania
się tym numerem
Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne
Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które
mogą być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie upowaŜnienia do
wydawania interpretacji przepisów
prawa
podatkowego
(Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.
zm.)

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do prawa
Unii Europejskiej.

Uproszczenie dla podmiotów, ujednolicenie wzorów formularzy.

Piotr Pogorzelski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do prawa
Unii Europejskiej.

Zmiana zasad zgłaszania niektórych towarów, zwolnionych
z naleŜności przywozowych.

Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora

I półrocze 2011 r.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

Halina Brzozowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

1 kwartał 2011 r.

XII. Departament Polityki Podatkowej
Konieczność uaktualnienia wykazu Wykaz deklaracji, które mogą być składane za pomocą środdeklaracji, które mogą być składa- ków komunikacji elektronicznej zostanie uaktualniony o nową
ne za pomocą środków komunika- deklarację PIT-8C.
cji elektronicznej.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
upowaŜnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
został
opracowany
w związku ze zmianami w zakresie
organizacji izb skarbowych wprowadzanych zarządzeniem Nr 39
Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji
urzędów i izb skarbowych oraz
nadania im statutów. PowyŜsze
zarządzenie przewiduje między
innymi utworzenie dodatkowego,
piątego Biura Krajowej Informacji
Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, działającego w ramach

Wprowadzenie upowaŜnienia do wydawania w imieniu Ministra Finansów interpretacji indywidualnych, o którym mowa w
art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, dla Dyrektora Izby
Skarbowej w Łodzi.
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Tytuł projektu rozporządzenia

41.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie
wzoru
wniosku
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz
sposobu uiszczenia opłaty od
wniosku (Dz. U nr 112, poz. 771
z późn. zm.).

42.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
wydane na podstawie art. 21 ust.
9 ustawy z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.
U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.)

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Izby Skarbowej w Łodzi, na bazie
obecnego Ośrodka Zamiejscowego
Izby Skarbowej w Łodzi w Piotrkowie Trybunalskim.
Projekt rozporządzenia został Zmiana wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa
opracowany w związku z projek- podatkowego polega na uwzględnieniu jako organu upowaŜtowaną zmianą rozporządzenia nionego Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz na zmianach
Ministra
Finansów
z
dnia technicznych ułatwiających występowanie z wnioskiem.
20 czerwca 2007 r. w sprawie
upowaŜnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, w wyniku której Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lodzi
zostanie udzielone upowaŜnienie
do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu
Ministra Finansów oraz określony
zakres terytorialny jego działania.
XIII. Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa
Projektowane rozporządzenie ma Zmiana organu uprawnionego do wyboru podmiotu badającena celu dostosowanie przepisów go roczne sprawozdanie finansowe Agencji Restrukturyzacji
tego rozporządzenia do przepisów i Modernizacji Rolnictwa
ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań
finansowych
i skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych, zmieniającej dyrektywy
Rady
78/660/EWG
i 83/349/EWG oraz uchylającej
dyrektywę Rady 84/253/EWG
(Dz.U. UE. L 157 z 9.06.2006 r.,
str. 87) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Halina Brzozowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2011 r.

Jadwiga Nowakowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I kwartał 2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

publicznych (Dz.U. Nr
poz. 1240, z późn. zm.)
43.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczególnych zasad rachunkowości
spółdzielczych
kas
oszczędnościowo-kredytowych

44.

Rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont
dla banków

45.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w
tym wymogów kapitałowych,
dla domów maklerskich oraz
określenia maksymalnej wysokości kredytów, poŜyczek i wyemitowanych dłuŜnych papierów
wartościowych w stosunku do
kapitałów

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Dorota Będziak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

I półrocze 2011r.
(Dokładny termin
jest uzaleŜniony
od wydania wyroku przez Trybunał
Konstytucyjny
w sprawie zgodności ustawy z
Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej)
I półrocze 2011 r.

157,

XIV. Departament Rachunkowości
Wydanie przedmiotowego rozpo- Określenie szczególnych zasady rachunkowości SKOK
rządzenia wynika ze zmiany usta- w zakresie zmian wynikających ze zmian ustawy o spółdzielwy o spółdzielczych kasach czych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
oszczędnościowo-kredytowych.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości banków.

Zastosowanie terminologii zgodnej z ustawą – Prawo bankowe
i związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych banku
przy uŜyciu komputera, jak równieŜ przyjęcie zasad ujmowania operacji i zasad inwentaryzacji w wyodrębnionym organizacyjnie biurze maklerskim oraz przyjęcie niektórych rozwiązań stosowanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
XV. Departament Rozwoju Rynku Finansowego
Rozporządzenie będzie implemen- Rozporządzenie wprowadzi zmiany w obliczaniu całkowitego
tować:
wymogu kapitałowego w zakresie określonym przez wymie− dyrektywę
Komisji nione dyrektywy, w szczególności zmiany będą dotyczyć
2009/27/WE z dnia 7 kwietnia funduszy własnych, ryzyka płynności, sekurytyzacji.
2009 r. zmieniającej niektóre
załączniki
do
dyrektywy
2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania
ryzykiem,
− dyrektywę
Komisji
2009/83/WE z dnia 27 lipca
2009 zmieniającej niektóre załączniki
do
dyrektywy
2006/48/WE Parlamentu Eu-
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Dorota Będziak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II kwartał 2011 r.

Lp.

46.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych
i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

ropejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania
ryzykiem,
− część przepisów dyrektywy
PE
i Rady 2009/111/WE
z dnia 16 września 2009 r.
zmieniającej
dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE
i 2007/64/WE w odniesieniu
do
banków powiązanych
z centralnymi
instytucjami,
niektórych pozycji funduszy
własnych, duŜych ekspozycji,
uzgodnień w zakresie nadzoru
oraz zarządzania w sytuacji
kryzysowej,
− część przepisów dyrektywy
PE i Rady 2010/76/UE z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie
zmiany dyrektyw 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE w zakresie
wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego
i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.
Rozporządzenie będzie implementować wybrane przepisy dyrektywy Komisji 2009/83/WE z dnia 27
lipca 2009 zmieniającej niektóre
załączniki
do
dyrektywy
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz
dyrektywy
PE
i
Rady
2009/111/WE z dnia 16 września
2009 r. zmieniającej dyrektywy

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Rozporządzenie dokonuje zmian w zakresie procedur wykorzystywanych do szacowania kapitału wewnętrznego

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II kwartał 2011 r.

15

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

wewnętrznego

47.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie upowszechniania
informacji związanych z adekwatnością kapitałową

48.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie ocen wiarygodności
kredytowej opracowanych przez
zewnętrzne instytucje oceny
wiarygodności kredytowej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

2006/48/WE,
2006/49/WE
i 2007/64/WE w odniesieniu do
banków
powiązanych
z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych,
duŜych ekspozycji, uzgodnień
w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej.
Rozporządzenie będzie implementować wybrane przepisy dyrektywy Komisji 2009/83/WE z dnia
27 lipca 2009 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem, oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia
15 września 2009 r. zmieniającej
dyrektywy
2006/48/WE,
2006/49/WE
i
2007/64/WE
w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami,
niektórych pozycji funduszy własnych, duŜych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej.
Projekt jest konsekwencją planowanego wprowadzenia zmiany
w ust. 3 w art. 105b w ustawie z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, które
to zmiana stanowi implementację
art. 81 ust. 2 tzw. dyrektywy CRD,
tj. dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia dzia-

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Rozporządzenie dokonuje zmian w zakresie informacji związanych z adekwatnością kapitałową, które powinny być upowszechniane przez domy maklerskie.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II kwartał 2011 r.

Planowana zmiana w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi wskazuje warunki uznawania
przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (tzw. ECAI).
Dlatego teŜ w przypadku wejścia w Ŝycie ww. zmian obecnie
obowiązujący § 3 w zmienianym rozporządzeniu powinien
zostać uchylony.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II kwartał 2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

49.

Rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

50.

Rozporządzenie w sprawie sposobu składania wniosków o wpis
do rejestru instytucji płatniczych,
biur usług płatniczych agentów
i oddziałów oraz wykazu załączników
Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania funduszy własnych instytucji płatniczych

51.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

łalności przez instytucje kredytowe
(Dz.U.UE L 177 z dnia 30 czerwca
2006 r., str. 1, z późn. zm.), zmienionego przez art. 1 pkt 15 dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
15 września 2009 r. zmieniającej
dyrektywy
2006/48/WE,
2006/49/WE
i
2007/64/WE
w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami,
niektórych pozycji funduszy własnych, duŜych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej
(Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009,
str. 97).
Projekt jest konsekwencją planowanego wprowadzenia zmiany
w ust. 1 w art. 105 w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, które
to zmiana stanowi implementację
art. 57 lit. ca oraz art. 63a dyrektywy CRD zmienianych m.in.
przez art. 1 pkt 7 i 10 dyrektywy
CRD II oraz ma na celu odpowiednie realizowanie celu, o którym
mowa w art. 13 ust. 2 dyrektywy
CAD.
Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).
Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wskutek zmian zostaną określone kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wstrzymania umorzenia lub
wykupu instrumentów hybrydowych, wstrzymania wypłaty
odsetek lub udziały w zysku z instrumentów hybrydowych
zaliczanych do kapitałów, w celu zwiększenia stabilności
finansowej domów maklerskich.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II kwartał 2011 r.

Określenie szczegółowo sposobu dokonywania wpisów i ich
zmian, unormowanie reguł składania wniosków o dokonanie
wpisu, w tym określenie dokumentów do nich załączanych.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Określenie szczegółowych metod obliczania funduszy własnych krajowych instytucji płatniczych.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z tytułu świadczenia
usług płatniczych przez krajowe
instytucje płatnicze i ich agentów
Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego zakresu ubezpieczenia z tytułu świadczenia
usług płatniczych przez krajowe
instytucje płatnicze i ich agentów
Rozporządzenie w sprawie sporządzania sprawozdań instytucji
płatniczej

Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu dokumentów
określających status przedsiębiorcy, z którym krajowa instytucja płatnicza powierzyła wykonywanie waŜne czynności
operacyjne w ramach outsourcingu
Rozporządzenie w sprawie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z tytułu świadczenia
usług płatniczych przez biura
usług płatniczych i ich agentów
Rozporządzenie
w
sprawie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia
usług płatniczych przez biura
usług płatniczych i ich agentów

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Określenie wysokości sum gwarancyjnych z tytułu gwarancji
z tytułu świadczenia usług płatniczych.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Określenie szczegółowego zakresu ubezpieczenia z tytułu
świadczenia usług płatniczych przez krajowe instytucje płatnicze i ich agentów oraz terminu powstania obowiązku ubezpieczenia.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).
Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Określenie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych
i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych instytucji płatniczych przy uwzględnieniu informacji mających wpływ na ocenę sytuacji finansowej instytucji
płatniczej.
Określenie listy dokumentów wymaganym przez KNF określających status przedsiębiorcy, z którym krajowa instytucja
płatnicza zawarła umowę w ramach outsourcingu oraz dokumentów niezbędnych do oceny spełniania przez tego przedsiębiorcę koniecznych wymogów.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Określenie wysokości sum gwarancyjnych z tytułu gwarancji
z tytułu świadczenia usług płatniczych.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Określenie wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu
świadczenia usług płatniczych i terminu powstania obowiązku
ubezpieczenia.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

(ustawa w trakcie przygotowywania).
Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).
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Tytuł projektu rozporządzenia

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

58.

Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania środków
przez instytucję płatniczą, trybu
wyodrębnienia i oznaczenia
rachunku oraz rodzaju, trybu
nabywania i zbywania oraz sposobu przechowywania aktywów
z uwzględnieniem
naleŜytego
zabezpieczenia środków uŜytkowników oraz minimalizacji
utrudnień z tego tytułu dla działalności krajowej instytucji płatniczej
Rozporządzenie dotyczące zasad
pobierania opłat przy przyjmowaniu kartą płatniczą lub podobnym instrumentem płatności
z tytułu naleŜności o charakterze
publicznoprawnym,
stanowiących dochód budŜetu państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie dotyczące zakresu informacji oraz dokumentów niezbędnych do wniosku
o wydanie zezwolenia KNF
na prowadzenie usług płatniczych w charakterze krajowej
instytucji płatniczej

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Szczegółowe określenie sposobu przechowywania środków
przez instytucję płatniczą, trybu wyodrębnienia i oznaczenia
rachunku oraz rodzaju, trybu nabywania i zbywania oraz sposobu przechowywania aktywów z uwzględnieniem naleŜytego
zabezpieczenia środków uŜytkowników oraz minimalizacji
utrudnień z tego tytułu dla działalności krajowej instytucji
płatniczej.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Szczegółowe zasady pobierania opłat przy przyjmowaniu kartą
płatniczą lub podobnym instrumentem płatności z tytułu naleŜności o charakterze publicznoprawnym będących dochodem
budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
z uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia interesów Skarbu
Państwa i rodzaju poszczególnych rodzajów płatności.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Szczegółowe określenie zakresu informacji oraz dokumentów
niezbędnych do wniosku o wydanie zezwolenia KNF na prowadzenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji
płatniczej.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad
dotyczących wpłat na pokrycie
kosztów nadzoru oraz szczegółowych zasad dotyczących opłat
z tytułu wydania oraz zamiany
zezwolenia i wpisu do rejestru

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

Szczegółowe określenie terminów uiszczania, wysokości
i sposobu obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, w
tym pobieranych od biur usług płatniczych, oraz wysokości
oraz warunków i terminów uiszczania opłat z tytułu wydania
oraz zamiany zezwolenia i wpisu do rejestru, a takŜe określenie sposobów i terminów uiszczania niniejszych opłat.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

I połowa 2011 r.

59.

60.

61.
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Tytuł projektu rozporządzenia

62.

Rozporządzenie w sprawie trybu
udostępniania danych oraz wysokości opłat

63.

Rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia słuŜby na
określonym stanowisku słuŜbowym w SłuŜbie Celnej

64.

Rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków
do uposaŜenia zasadniczego
funkcjonariuszy celnych oraz
wysokości tych dodatków

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

Istota projektu rozporządzenia

XVI. Departament SłuŜby Celnej
Projektowane
rozporządzenie Opracowanie trybu, wysokości opłat oraz wzoru wniosku
ma na celu wykonanie delegacji o udostępnienie danych.
zawartej w art. 8 ust. 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,
z późn. zm.) - konieczność opracowania szczegółów umoŜliwiających naliczanie i pobieranie opłat,
o których mowa w ustawie o SłuŜbie Celnej.
Projektowane
rozporządzenie Określenie:
ma na celu wykonanie delegacji 1) stanu zdrowia wymaganego do pełnienia słuŜby na okrezawartych w art. 130 ust. 3 ustawy
ślonym stanowisku, właściwości przełoŜonych do wydaz dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
wania skierowań, mając na względzie właściwy dobór
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,
kandydatów na określone stanowisko;
z późn. zm.)
2) składu, organizacji, zakresu działania oraz trybu postępowania komisji lekarskich, mając na względzie sprawne
i rzetelne przeprowadzenie badań;
3) trybu postępowania komisji lekarskich w związku z badaniem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do
słuŜby z powodu choroby oraz wystawionych zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty uposaŜenia za czas niezdolności do słuŜby, uwzględniając potrzebę obiektywnej
oceny takich zaświadczeń.
Projektowane rozporządzenie wy- Określenie:
nika z art. 244 ustawy o SłuŜbie 1) warunków otrzymywania dodatków: za stopień słuŜbowy;
funkcyjnego na stanowisku kierowniczym lub samodzielCelnej, który przyznaje funkcjonariuszom od dnia 1 stycznia 2011 r.
nym; uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwadodatek funkcyjny na stanowisku
lifikacjami i umiejętnościami oraz uzasadnionych szczekierowniczym lub samodzielnym.
gólnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia
słuŜby;
Obecnie obowiązujące w powyŜszym zakresie rozporządzenie 2) wysokości dodatków, uwzględniając okoliczności uzasadniające przyznanie dodatków, okresowe podwyŜszenie lub
reguluje kwestie następujących
obniŜenie tych dodatków;
dodatków: za stopień słuŜbowy,
uzasadnionych szczególnymi wła- 3) rodzajów i wysokości dodatków przysługujących
ściwościami,
kwalifikacjami
ze względu na szczególne właściwości, kwalifikacje,
i umiejętnościami oraz uzasadnioumiejętności, zadania, warunki lub miejsce pełnienia
słuŜby.
nych szczególnymi zadaniami,
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.

Lp.

65.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie stanowisk słuŜbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na
stanowiskach słuŜbowych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia
rozwiązań, które planuje się zawrzeć
w projekcie rozporządzenia

warunkami lub miejscem pełnienia
słuŜby.
Projektowana nowelizacja rozporządzenia
modyfikuje
zasady
awansowania w SłuŜbie Celnej
w przypadku, gdy awans następuje
w drodze rekrutacji wewnętrznej
poprzez zmianę kategorii. Zmiana
wynika z wyników dotychczasowego stosowania prawa.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Przy awansie do kategorii stanowisk kierowniczych - rozszerzenie kręgu funkcjonariuszy mogących brać udział w rekrutacji na stanowisko słuŜbowe kierownika zmiany albo dowódcy
jednostki pływającej.
W przypadku awansu z kategorii stanowisk eksperckich do
kategorii stanowisk kierowniczych - rozszerzenie kręgu funkcjonariuszy mogących brać udział w rekrutacji na stanowiska
kierownika referatu, zastępcy kierownika oddziału celnego
oraz zastępcy naczelnika wydziału.
Wprowadzenie nowej regulacji zgodnie z którą, jeŜeli w wyniku rekrutacji w innych jednostkach organizacyjnych SłuŜby
Celnej, kierownik urzędu nie dokona awansu, to moŜe skierować ogłoszenie o rekrutacji do funkcjonariuszy pełniących
słuŜbę na innych stanowiskach w urzędzie. Wprowadzenie
regulacji przewidującej fakultatywne przeprowadzenie testu
kompetencyjnego, przy dokonywaniu oceny kompetencji.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

I kwartał 2011 r.
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