Ministerstwo Finansów
Departament Prawny

Warszawa, dn. 12 lipca 2010 r.

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
w II półroczu 2010 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 Ministra Finansów w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w zakresie
kontroli w izbach i urzędach
skarbowych

2.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych

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

Istota projektu rozporządzenia

I. Departament Administracji Podatkowej
UpowaŜnienie ustawowe do wyda- Uregulowanie działań związanych z postępowaniem kontrolnia rozporządzenia zawiera art. 5 nym i pokontrolnym w zakresie sprawdzania realizacji zadań
ust. 1d ustawy z dnia 21 czerwca statutowych oraz przestrzegania prawa przez izby i urzędy
1996 r. o urzędach i izbach skar- skarbowe. Kontroli podlegają kierownicy tych jednostek orbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, ganizacyjnych oraz pracownicy je obsługujący.
poz. 1267, z późn. zm.).
Nowelizacja ustawy o urzędach
i izbach skarbowych wprowadza
zmianę art. 5 polegającą na dodaniu ust. 1c i 1d.
Nowelizowana ustawa została
przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 24 maja
2010 r. Senat w dniu 10 czerwca
2010 r. wprowadził poprawki do
ustawy.
Nowelizacja ustawy z dnia Uregulowanie uprawnienia w zakresie otrzymywania dodatku
21 czerwca 1996 r. o urzędach kontrolerskiego do wynagrodzenia zasadniczego. Określenie
i izbach skarbowych wprowadziła sposobu realizacji uprawnień pracowników wykonujących
zmianę brzmienia art. 8 zawierają- kontrole i poszerzenie zakresu podmiotowego przyznawanych
cego upowaŜnienie ustawowe do dodatków poprzez objęcie uprawnieniami takŜe pracowników
wydania przepisów określających wykonujących kontrole prawidłowości wykonywania zadań
wysokość i sposób przyznawania naleŜących do dyrektorów izb skarbowych i naczelników
miesięcznego dodatku kontroler- urzędów skarbowych, kontrolę przestrzegania prawa i zasad
skiego do wynagrodzenia dla pra- etyki zawodowej w urzędach obsługujących dyrektorów izb
cowników podległych ministrowi i naczelników urzędów skarbowych.
właściwemu do spraw finansów
publicznych. Przepisy rozporzą-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Tadeusz Boceński
Naczelnik Wydziału

III kwartał 2010 r.

Seweryn Połeć
główny specjalista
ds. legislacji

IV kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

3.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie struktury logicznej
zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny
być opatrzone

4.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia rodzajów
zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

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

dzenia nie obejmowały regulacji
dodatkowego wynagrodzenia za
kontrole, o których mowa w art. 5
ust. 1c i 1d ustawy o urzędach
i izbach skarbowych po nowelizacji.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 2008 r. w sprawie
struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów
podpisu elektronicznego, którymi
powinny być opatrzone (Dz. U.
z 2009 r. Nr 2, poz. 10) do obowiązujących przepisów prawa.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą
być składane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (Dz. U.
Nr 236, poz. 1635) do obowiązujących przepisów prawa.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wprowadzenie zmian:
1. przepisów wprowadzonych na podstawie:
− art. 2 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (druk sejmowy nr 3106),
− art. 14 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
2. wzoru zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
(NIP-3) określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 161,
poz. 1282)
3. w załączniku nr 1 dot. struktury logicznej formatu danych
XML (XSD) wyznaczających strukturę logiczną zgłoszeń:
1) zmiana nazwy kraju MAKAO na MAKAU,
2) zmiana nazwy kraju CZECHY na REPUBLIKA
CZESKA,
3) zmiana wzorca dla elementu Kod Kraju dla adresu
zagranicznego.
Uwzględnienie zmian przepisów wprowadzonych na podstawie:
− art. 2 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (druk sejmowy nr 3106),
− art. 14 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Anna Piotrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał 2010 r.

Anna Piotrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Termin wydania
rozporządzenia
jest uzaleŜniony
od wejścia
w Ŝycie ustawy
o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie ustawy
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

5.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych

Dostosowanie
rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów
formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 161, poz. 1282) do
obowiązujących przepisów prawa.

6.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie terytorialnego zasięgu
działania oraz siedzib naczelników
urzędów
skarbowych
i dyrektorów izb skarbowych

Narastający wzrost obciąŜenia
pracą urzędów skarbowych obsługujących gminy okalające centra
duŜych aglomeracji miejskich
powodowany jest migracją podatników i rozwojem gospodarczym
tych terenów. Jednym ze sposobów
na zaradzenie tej sytuacji jest odpowiednie dostosowanie terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych. Dzięki temu będzie moŜna osiągnąć
znaczące zniwelowanie róŜnic
w obciąŜeniu pracą pomiędzy
urzędami skarbowymi. Projekt ma
takŜe na celu zapobieŜenie wątpliwościom przy ustalaniu zasięgu
działania urzędów skarbowych
oraz dostosowanie do zmian
w nazewnictwie ulic.

Istota projektu rozporządzenia

(Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).
Uwzględnienie wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie
wzorów
formularzy
zgłoszeń
identyfikacyjnych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1282).
Potrzeba dokonania zmiany rozporządzenia wynika
z konieczności dostosowania przedmiotowego rozporządzenia
do obowiązujących przepisów prawa – uzupełnienie listy
szczególnych form prawnych, stosownie do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu
i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów
gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania słuŜb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 84, poz. 545).
Wprowadzenie zmian w zakresie terytorialnego zasięgu działania urzędów skarbowych obsługujących miasto Poznań
i powiat poznański oraz miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski.
Dostosowanie zapisów rozporządzenia do zmiany nazw ulic
w mieście Gliwice i wprowadzenie opisu rozgraniczenia terytorialnego zasięgu działania Naczelników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników
Anna Piotrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Jerzy Zygmunciak
starszy specjalista

Październik
2010 r.

IV kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

7.

Rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej

8.

Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania oraz elementów planu działalności i sprawozdania z wykonania planu
działalności

9.

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetowych

10.

Rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia
finansowania z budŜetu państwa
projektów
finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie

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

Istota projektu rozporządzenia

II. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych
Projektowane rozporządzenie ma Określenie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
na celu wykonanie delegacji zawar- składanego zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy o finansach putej w art. 70 ust. 6 ustawy o finan- blicznych do końca kwietnia za rok poprzedni. Wzór oświadsach publicznych.
czenia będzie odnosił się do definicji kontroli zarządczej określonej w art. 68 ww. ustawy oraz odpowiedzialności ministra
kierującego działem administracji rządowej, ewentualnie kierownika jednostki w tym zakresie.
Projektowane rozporządzenie ma Określenie sposobu oraz elementów planu działalności pona celu wykonanie delegacji za- przez zobowiązanie ministrów do przedstawiania celów do
wartej w art. 70 ust. 7 ustawy osiągnięcia, mierników, za pomocą których moŜna określić,
o finansach publicznych.
czy cele zostały osiągnięte i najwaŜniejszych zadań (podzadań) słuŜących osiągnięciu celu takŜe sposobu i elementów
sprawozdania z wykonania planu informującym o stopniu
realizacji celów przewidzianych w planie.
III. Departament BudŜetu Państwa
Art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia Uregulowanie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
2009 r. o finansach publicznych jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetozobowiązuje Ministra Finansów wych, a w szczególności sposobu i trybu sporządzania planów
do określenia sposobu prowadze- finansowych, sposobu dokonywania zmian w planach finannia gospodarki finansowej jedno- sowych jednostek budŜetowych oraz zatwierdzania tych
stek budŜetowych i samorządo- zmian, trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków
państwowych jednostek budŜetowych oraz sposobu ustalania
wych zakładów budŜetowych.
Zgodnie z art. 119 ustawy nadwyŜki środków obrotowych w samorządowych zakładach
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – budŜetowych biorąc pod uwagę potrzebę przestrzegania zasad
Przepisy wprowadzające wŜycie celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz jawnoustawę o finansach publicznych ści, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.
ten termin nie moŜe być dłuŜszy
niŜ do dnia 31 grudnia 2010 r.
Projektowane rozporządzenie ma Uregulowanie trybu wydawania decyzji Ministra Finansów
na celu wykonanie delegacji za- o zapewnieniu finansowania z budŜetu państwa, które umoŜwartej w art. 153 ust. 2 ustawy liwiają jednostkom realizującym przedsięwzięcia z udziałem
z dnia 27 sierpnia 2009 r. środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz nieo finansach publicznych (Dz. U. podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
Nr 157, poz. 1240).
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przed formalnym zwiększeniem
planów wydatków tych jednostek.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Agata Harbaty
radca ministra
Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Standardów
i Metodologii

II półrocze
2010 r.

Małgorzata Nowicka
radca ministra
Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Standardów
i Metodologii

II półrocze
2010 r.

Zbigniew Wiernicki
Naczelnik Wydziału
Systemu BudŜetowego
Jarosława Krawczyk
główny specjalista

do dnia 31 grudnia 2010 r.

Małgorzata Rojek
Naczelnik Wydziału
ds. Absorpcji Środków Unijnych

do dnia 31 grudnia 2010 r.

Lp.

11.

Tytuł projektu rozporządzenia

Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego
sposobu wykonywania budŜetu
państwa

12.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu
dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budŜetu
państwa oraz zakresu i terminów
udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

13.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego
sposobu klasyfikacji tytułów
dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w
tym do długu Skarbu Państwa
Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń
dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych
przez jednostki sektora finansów
publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

14.

15.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych
oferowanych w sieci sprzedaŜy
detalicznej

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 wykonanie upowaŜnienia
ustawowego zawartego w art. 198
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach
publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie upowaŜnienia
ustawowego zawartego w art. 199
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Regulacje w zakresie wprowadzenia nowych zasad obsługi
budŜetu państwa.

Edyta Kłos
Naczelnik Wydziału
Rachunkowości

do dnia 31 grudnia 2010 r.

Ujednolicenie zasad obsługi rachunków budŜetu państwa oraz
konieczność zapewnienia płynnego przepływu informacji.

Edyta Kłos
Naczelnik Wydziału
Rachunkowości

do dnia 31 grudnia 2010 r.

IV. Departament Długu Publicznego
Projektowane rozporządzenie ma Dokonanie szczegółowego podziału tytułów dłuŜnych na
na celu wykonanie delegacji usta- papiery wartościowe, poŜyczki i kredyty, przyjęte depozyty,
wowej wynikającej z art. 72 ust. 2 zobowiązania wymagalne.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Katarzyna MańkGoździkowska
radca ministra

IV kwartał
2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 93 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

UmoŜliwienie jednostkom sektora finansów publicznych
w określonych sytuacjach zaciągania zobowiązań nominowanych w walutach obcych.

Karol Szmaj
radca ministra

IV kwartał
2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Określenie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaŜy detalicznej, w tym oszczędnościowych będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.
Określenie m.in. kręgu podmiotów uprawnionych do nabycia

Monika Słowik
specjalista

IV kwartał
2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

16.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych
oferowanych na przetargach

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

17.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych
oferowanych na rynkach zagranicznych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

18.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych
przeznaczonych na zamianę
zobowiązań Skarbu Państwa

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

19.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

20.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych
uprawniających do określonych
świadczeń niepienięŜnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

obligacji, jednostkowej wartości nominalnej obligacji, waluty
w której moŜe następować emisja, ograniczenia co do obrotu
tymi papierami.
Określenie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. Określenie m.in. kręgu podmiotów
uprawnionych do nabycia obligacji, jednostkowej wartości
nominalnej obligacji, waluty w której moŜe następować emisja, ograniczenia co do obrotu tymi papierami na rynku pierwotnym i wtórnym.
Określenie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych. Określenie m.in. jednostkowej wartości nominalnej obligacji, zasady i trybu sprzedaŜy obligacji, podmiotów, którym obligacje są oferowane do
nabycia, ograniczenia co do obrotu tymi papierami, sposobu
realizacji świadczeń z tytułu obligacji.
Określenie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. Określenie m.in. jednostkowej wartości nominalnej obligacji, zasad
i trybu sprzedaŜy obligacji, podmiotów, którym obligacje są
oferowane do nabycia, ograniczenia co do obrotu tymi papierami, sposobu realizacji świadczeń z tytułu obligacji.
Określenie warunków emitowania bonów skarbowych. Określenie m.in. jednostkowej wartości nominalnej bonów skarbowych, waluty, w której moŜe następować emisja, okresów
zapadalności, ograniczeń co do obrotu tymi papierami na rynku pierwotnym i wtórnym, zasad i trybów sprzedaŜy bonów
skarbowych.
Określenie warunków emitowania obligacji skarbowych
uprawniających do określonych świadczeń niepienięŜnych
w zamian za te obligacje. Określenie m.in. jednostkowej wartości nominalnej obligacji, waluty, w której moŜe następować
emisja, zasad i trybu sprzedaŜy obligacji, podmiotów, którym
obligacje są oferowane do nabycia, ograniczenia co do obrotu
tymi papierami, sposobu realizacji świadczeń z tytułu posiadanych obligacji, warunków objęcia akcji lub udziałów Skarbu
Państwa w spółkach prawa handlowego w zamian za obligacje.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Małgorzata Świtalska
referendarz

IV kwartał
2010 r.

Rafał Goździkowski
Naczelnik Wydziału

IV kwartał
2010 r.

Monika Słowik
specjalista

IV kwartał
2010 r.

Małgorzata Świtalska
referendarz

IV kwartał
2010 r.

Katarzyna MańkGoździkowska
radca ministra

IV kwartał
2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

21.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie podwyŜszenia
kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu wyborczego
w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

22.

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

23.

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

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

Istota projektu rozporządzenia

V. Departament Finansów Resortu
Wydanie rozporządzenia jest
PodwyŜszenie kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu
obligatoryjne w związku ze wzrowyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
stem o ponad 5% wskaźnika cen
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
towarów i usług konsumpcyjnych
(dane GUS), zgodnie z art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190,
poz. 1360 i Dz. U. z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056).
GIODO zwrócił się do Ministra Ograniczenie rodzaju danych osobowych ujawnianych
Finansów o zmianę rozporządze- w informacji do danych niezbędnych, zgodnie z ustawą
nia, ze względu na konieczność o ochronie danych osobowych.
ograniczenia rodzaju danych osobowych ujawnianych w informacji. PKW wystąpiła 1 grudnia br.
z propozycją zmian w tym zakresie
(rozporządzenia są wydawane
przez Ministra Finansów po zasięgnięciu opinii PKW, poniewaŜ
organ ten bada sprawozdania,
a jednocześnie nie jest wyposaŜony w kompetencje prawodawcze).
GIODO zwrócił się do Ministra Ograniczenie rodzaju danych osobowych ujawnianych
Finansów o zmianę rozporządze- w sprawozdaniu do danych niezbędnych, zgodnie z ustawą
nia, ze względu na konieczność o ochronie danych osobowych.
ograniczenia rodzaju danych osobowych ujawnianych w sprawozdaniu. PKW wystąpiła 1 grudnia
br. z propozycją zmian w tym
zakresie (rozporządzenia są wydawane przez Ministra Finansów
po zasięgnięciu opinii PKW, poniewaŜ organ ten bada sprawozdania, a jednocześnie nie jest wyposaŜony w kompetencje prawodaw-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Monika Bratek –
Charzyńska
starszy specjalista

31.12.2010 r.

Monika Bratek –
Charzyńska
starszy specjalista

31.12.2010 r.

Monika Bratek –
Charzyńska
starszy specjalista

31.12.2010 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

Artur Kawaler
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2010 r.

Artur Kawaler
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2010 r.

Artur Kawaler
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2010 r.

Jacek Barylski
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2010 r.

cze).
24.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych

25.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów
pasaŜerskich

26.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług
pocztowych
podlegających
ustawowemu zwolnieniu z opłat
pocztowych

27.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie poŜyczek z budŜetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań
ostroŜnościowych lub naprawczych

VI. Departament Gospodarki Narodowej
Projektowane rozporządzenie ma Określenie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozlina celu wykonanie delegacji za- czania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców wytwarzawartej w art. 130 ust. 4 ustawy jących określone rodzaje wyrobów lub świadczących określoz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- ne rodzaje usług oraz formy składania wniosków, informowasach publicznych.
nia o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunków przekazywania
i rozliczania dotacji oraz terminu zwrotu dotacji.
Projektowane rozporządzenie ma Określenie stawki dotacji przedmiotowej do krajowych przena celu wykonanie delegacji za- wozów pasaŜerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowartej w art. 130 ust. 4 ustawy wym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- uprawnień do ulgowych przejazdów, formy składania wniosach publicznych.
sków o dotację, informowania o ich przyjęciu bądź odrzuceniu, warunków i terminu przekazywania dotacji, szczegółowego sposobu i trybu jej udzielania i rozliczania oraz terminu
zwracania.
Projektowane rozporządzenie ma Określenie stawki dotacji przedmiotowej do świadczonych
na celu wykonanie delegacji za- usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszwartej w art. 130 ust. 4 ustawy czaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 30 ust. 2
sach publicznych.
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz art. 7
ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, formy składania wniosków o dotację,
informowania o ich przyjęciu bądź odrzuceniu, warunków
i terminu przekazywania dotacji, szczegółowego sposobu
i trybu jej udzielania i rozliczania oraz terminu zwracania.
VII. Departament Gwarancji i Poręczeń
W związku z wejściem w Ŝycie Spełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 224 ustawy
z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych, w celu umoŜliwienia udzielania poz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- Ŝyczek z budŜetu państwa jednostkom samorządu terytorialnesach publicznych, która w art. 224 go w ramach postępowań ostroŜnościowych lub naprawczych.
zawiera delegację ustawową dla
Ministra Finansów do wydania
rozporządzenia oraz w związku
z art. 119 ustawy z dnia
27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, która zachowuje w mocy
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

28.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia wzoru,
zasad wydawania i wymiany
legitymacji słuŜbowej pracowników jednostki organizacyjnej
podległej generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

29.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie czynności obserwowania i rejestrowania przez
funkcjonariuszy celnych zdarzeń
w miejscach publicznych

30.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków wykonywania kontroli przez SłuŜbę
Celną

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

Istota projektu rozporządzenia

dotychczasowe
rozporządzenie
Ministra Finansów w tej sprawie,
nie dłuŜej jednak niŜ do dnia
31 grudnia 2010 r., istnieje konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia.
VIII. Departament Informacji Finansowej
Projektowane rozporządzenie ma 1) Zmiana uŜytych zwrotów „wprowadzanie do obrotu …”
na celu dostosowanie do nowego
na „pranie pieniędzy”.
brzmienia ustawy o przeciwdziała- 2) Zmiana legitymacji kontrolera.
niu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

IX. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier
Projektowane rozporządzenie ma Określenie sposobu przeprowadzania obserwacji przez funkna celu wykonanie delegacji za- cjonariuszy SłuŜby Celnej.
wartej w art. 75b ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323
z póź. zm.), który to przepis został
wprowadzony do ustawy o SłuŜbie
Celnej ustawą z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz.1540), obowiązującą od dnia 1 stycznia
2010 r.
Projektowane rozporządzenie ma Uregulowanie warunków wykonywania przez SłuŜbę Celną
na celu wykonanie delegacji za- kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-7
wartej w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej ze szczez dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie gólnym uwzględnieniem rodzajów procedur celnych i kontroCelnej. Ponadto na podstawie lowanych towarów.
art. 242 ust. 1 ww. ustawy maksymalnie do 31.10.2010 r. będzie
obowiązywało
rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Artur Kołaczek
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Grudzień 2010 r.

Piotr Dziedzic
Naczelnik Wydziału
Zwalczania Przestępczości

II połowa
2010 r.

Edward Komorowski,
Naczelnik Wydziału
Analiz Prawnych
i Opiniowania

wrzesień – październik 2010 r.

Lp.

31.

32.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu i warunków wykonywania
kontroli w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych
statków powietrznych oraz wyposaŜenia i sprzętu jednostek
wojskowych, a takŜe wyposaŜenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia
kontroli bagaŜu przewoŜonego
drogą morską lub powietrzną, z
uwzględnieniem rodzaju bagaŜu
podmiotu podlegającego kontroli
oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli

33.

Rozporządzenie w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

34.

Rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania
dyrektorów urzędów kontroli
skarbowej
Rozporządzenie w sprawie legitymacji słuŜbowych i znaków
identyfikacyjnych inspektorów
kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych
kontroli skarbowej

35.

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

wykonywania czynności kontroli
celnej.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o SłuŜbie Celnej.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 49 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o SłuŜbie Celnej.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wprowadzenie szczególnego trybu kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposaŜenia
i sprzętu jednostek wojskowych, w celu uproszczenia zasad
i trybu kontroli wykonywanych przez SłuŜbę Celną.

Marek Przybylski
Naczelnik Wydziału
Kontroli Obrotu
Towarowego z Zagranicą

II półrocze
2010 r.

Projekt dotyczy kontroli przemieszczania bagaŜu, wynikającej
ze specyfiki ruchu morskiego i lotniczego oraz pozwala
wprowadzić uproszczony sposób kontroli wykonywanej przez
SłuŜbę Celną, poprzez wskazanie tych miejsc, w których kontrola taka jest faktycznie racjonalnie uzasadniona.

Marek Przybylski
Naczelnik Wydziału
Kontroli Obrotu
Towarowego z Zagranicą

II półrocze
2010 r.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

X. Departament Kontroli Skarbowej
Projektowane rozporządzenie jest Określenie siedzib urzędów kontroli skarbowej oraz ich orgazwiązane z wejściem w Ŝycie nizacji wewnętrznej.
ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (druk sejmowy
nr 1852).
Projektowane rozporządzenie jest Określenie zasięgu terytorialnego działania dyrektorów urzęzwiązane z wejście w Ŝycie ustawy dów kontroli skarbowej, będącego podstawą określania ich
o zmianie ustawy o kontroli skar- właściwości miejscowej.
bowej.
Projektowane rozporządzenie jest Określenie wzoru legitymacji słuŜbowych i znaków identyfizwiązane z wejściem w Ŝycie kacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników
ustawy o zmianie ustawy o kontro- jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, organów włali skarbowej.
ściwych do ich wydawania oraz sposobu ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się
nimi.
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Lp.

36.

37.

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

Rozporządzenie w sprawie oddelegowania inspektorów kontroli
skarbowej do wykonywania
zadań słuŜbowych w innej jednostce organizacyjnej kontroli
skarbowej albo poza kontrolą
skarbową
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejściem w Ŝycie
ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.

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
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejściem w Ŝycie
ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.
Projektowane rozporządzenie jest
związane z podpisaniem przez
prezydenta
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

II półrocze
2010 r.

Dostosowanie regulacji aktu wykonawczego do nowego
brzmienia przepisu upowaŜniającego - .art. 11c ustawy z dnia
28
września
1991
r.
o
kontroli
skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.).

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

38.

Rozporządzenie
Ministra
Finansów
w
sprawie
szczegółowego
trybu
legitymowania, zatrzymywania
i przeszukiwania
osób,
przeszukiwania
pomieszczeń,
bagaŜu
i
ładunku,
zatrzymywania
pojazdów
i innych środków przewozowych
przez
inspektorów
i pracowników
kontroli
skarbowej, badania towarów
i pobierania ich próbek oraz
zdejmowania
i
ponownego
nakładania zamknięć celnych

39.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

40.

Rozporządzenie w sprawie norm
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

XI. Departament Podatków Dochodowych
Konieczność dostosowania przepi- Zmiany rozporządzenia będą związane m.in.:
sów obowiązującego rozporządze- 1) z faktem, iŜ z dniem 1 stycznia 2011 r. przestaje obowiąnia Ministra Finansów z dnia
zywać dla celów podatkowych klasyfikacja PKWiU 1997,
26 sierpnia 2003 r. w sprawie prodo której odwołuje się rozporządzenie w § 14 ust. 2 pkt 2,
wadzenia podatkowej księgi przy- 2) rozwiązaniami przyjętymi w podatku od towarów i usług
chodów i rozchodów (Dz. U.
wynikającymi z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia
Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.) do
2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
zmian w innych przepisach prawa.
(Dz. U. Nr 215, poz.1666).
Projektowane rozporządzenie ma Ustalenie na 2011 r. wysokości norm szacunkowych dochodu
na celu wykonanie delegacji usta- z działów specjalnych produkcji rolnej.
wowej zawartej w art. 24 ust. 7
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41.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

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

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Zgodnie z powołanym
przepisem, minister właściwy do
spraw
finansów
publicznych
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego
2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w art. 24 ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie wzorów
formularzy do zmienionych przepisów ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, w szczególności ustawą
z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz o zmianie niektórych innych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13),
która wyeliminowała 20% stawkę
ryczałtu dla przychodów z najmu
opodatkowanych ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych.
Ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Określenie nowych wzorów zeznania, deklaracji i informacji
podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego
podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów
z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Rozporządzenie w sprawie określenia
niektórych
wzorów
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia
podatku wraz z informacją
o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane
są organy rentowe
Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych

Rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości
wydatków związanych z inwestycją słuŜącą zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych

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

w deklaracjach podatkowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych w deklaracjach podatkowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych w deklaracjach podatkowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych w deklaracjach podatkowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych w deklaracjach podatkowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie wzorów
zeznań podatkowych do zmienionych przepisów ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych
w deklaracjach podatkowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu ograniczenie zakresu danych osobowych podatnika wykazywanych w deklaracjach podatkowych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Określenie nowego wzoru deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-23.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Określenie nowego wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Określenie nowych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, które po zakończeniu roku podatkowego
sporządza płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
umoŜliwiających złoŜenie zeznania podatkowego przez podatnika albo dokonanie rocznego obliczenia podatku przez płatnika.
Określenie nowego wzoru rocznego obliczenia podatku wraz
z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których
po zakończeniu roku podatkowego obowiązane są organy
rentowe – PIT-40A/11A.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2010 r.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2010 r.

Określenie nowych wzorów rocznego obliczenia podatku oraz
zeznań podatkowych, do sporządzenia których po zakończeniu
roku podatkowego obowiązani są płatnicy oraz podatnicy
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2010 r.

Określenie nowego wzoru oświadczenia, składanego przez
podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystającego po raz pierwszy z odliczenia tzw. ulgi odsetkowej –
PIT-2K.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2010 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

48.

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem
tonaŜowym wykazu środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

49.

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

50.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metod ustalania
parametrów słuŜących do określenia podstawy opodatkowania
piwa
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie znakowania
i barwienia wyrobów energetycznych

51.

52.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji

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

Istota projektu rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma Wskazanie niezbędnych danych, które muszą być zawarte
na celu wykonanie upowaŜnienia w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy i prawnych prowadzonym przez armatorów opodatkowanych
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podat- podatkiem tonaŜowym.
ku tonaŜowym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1353, z późn. zm.), w związku
z publikacją w dniu 10 kwietnia
2010 r. (JOCE L/90/2010), pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie pomocy państwa nr C
34/07 (ex N 93/2006) w sprawie
wprowadzenia systemu podatku
tonaŜowego w międzynarodowym
transporcie morskim w Polsce.
Projektowane rozporządzenie sta- Projektowane rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru
nowi realizację gwarancji udzielo- podatku dochodowego w odniesieniu do jakichkolwiek dochonych przez Rząd RP w związku z dów uzyskanych w związku z organizacją Mistrzostw Europy
warunkami sformułowanymi przez w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012.
Unię Europejskich Związków
Piłkarskich (UEFA) i wymaganych
w II fazie procedury selekcyjnej
państw ubiegających się o organizację Mistrzostw Europy w Piłce
NoŜnej UEFA EURO 2012.
XII. Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
Projektowane rozporządzenie ma Uwzględnienie zmian terminologicznych dokonanych w ustana celu dostosowanie przepisów wie o podatku akcyzowym, określenie parametrów dla podwykonawczych
do
przepisów stawy opodatkowania piwa.
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma Określenie rodzajów oraz ilości substancji stosowanych
na celu dostosowanie przepisów do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma Regulacje związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzona celu dostosowanie przepisów wych poza elektronicznym systemem przemieszczania.

14

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departa-

III kwartał 2010 r.

Lp.

53.

54.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz
ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

55.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

56.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na
wykonywanie działalności w
zakresie podatku akcyzowego

57.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień
od podatku akcyzowego

58.

Rozporządzenie Ministra Finansów 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 ak-

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

mentu

Regulacje związane z warunkami prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencjonowaniem wyrobów akcyzowych
znajdujących się w składzie podatkowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Regulacje związane z ewidencjonowaniem wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę, zarejestrowanego
wysyłającego, podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą oraz przedstawiciela
podatkowego.
Regulacje związane z warunkami dotyczącymi miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo
przez zarejestrowanego odbiorcę.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010r

Regulacje określające dokumenty, wzory wniosków oraz tryb
postępowania związanego z uzyskiwaniem zezwoleń na prowadzenie róŜnych typów działalności w zakresie podatku
akcyzowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Dookreślenie regulacji w zakresie: stosowania zwolnień od
akcyzy dla dyplomatów, itd., sytuacji, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione warunki
zwolnienia oraz niektórych zwolnień przedmiotowych.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Uwzględnienie zmian terminologicznych dokonanych w ustawie o podatku akcyzowym; określenie warunków i sposób
zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy
ze względu na przeznaczenie do podmiotu pośredniczącego
albo do składu podatkowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.
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59.

Tytuł projektu rozporządzenia

cyzy
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń
akcyzowych

60.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia
z obowiązku złoŜenia zabezpieczenia akcyzowego

61.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się
niŜszy poziom zabezpieczenia
akcyzowego, przypadków i warunków w których obciąŜenie
zabezpieczenia lub zwolnienie
go z tego obciąŜenia odnotowuje
podmiot obowiązany do jego
złoŜenia oraz przypadków, w
których nie odnotowuje się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się
niŜszy poziom zabezpieczenia
akcyzowego, przypadków i warunków w których obciąŜenie
zabezpieczenia lub zwolnienie
go z tego obciąŜenia odnotowuje

62.

63.

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 przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie szczegółowego sposobu odnotowywania obciąŜenia i zwolnienia zabezpieczenia generalnego; dookreślenie
szczegółowego sposobu stosowania zabezpieczeń generalnych
i ryczałtowych, w tym przy stosowaniu Systemu EMCS PL.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010r

Dookreślenia zaświadczenia o spełnieniu warunku niezalegania z opłacaniem podatków stanowiących dochód budŜetu
państwa.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Dostosowanie treści postanowień zawartych we wzorach gwarancji do zmian terminologicznych dokonanych w ustawie
o podatku akcyzowym oraz zmiany sposobu określenia osób
trzecich mogących złoŜyć zabezpieczenie akcyzowe.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Doprecyzowanie przepisów określających przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niŜszy
poziom zabezpieczenia akcyzowego niŜ określony w ustawie
i przypadki, w których obciąŜenie zabezpieczenia lub zwolnienie go z tego obciąŜenia odnotowuje podmiot obowiązany
do jego złoŜenia oraz przypadków, w których nie odnotowuje
się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Doprecyzowanie przepisów określających przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niŜszy
poziom zabezpieczenia akcyzowego niŜ określony w ustawie
i przypadki, w których obciąŜenie zabezpieczenia lub zwolnienie go z tego obciąŜenia odnotowuje podmiot obowiązany
do jego złoŜenia oraz przypadków, w których nie odnotowuje
się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.
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64.

65.

66.

Tytuł projektu rozporządzenia

podmiot obowiązany do jego
złoŜenia oraz przypadków, w
których nie odnotowuje się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się
niŜszy poziom zabezpieczenia
akcyzowego, przypadków i warunków w których obciąŜenie
zabezpieczenia lub zwolnienie
go z tego obciąŜenia odnotowuje
podmiot obowiązany do jego
złoŜenia oraz przypadków, w
których nie odnotowuje się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się
niŜszy poziom zabezpieczenia
akcyzowego, przypadków i warunków w których obciąŜenie
zabezpieczenia lub zwolnienie
go z tego obciąŜenia odnotowuje
podmiot obowiązany do jego
złoŜenia oraz przypadków, w
których nie odnotowuje się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się
niŜszy poziom zabezpieczenia
akcyzowego, przypadków i warunków w których obciąŜenie
zabezpieczenia lub zwolnienie
go z tego obciąŜenia odnotowuje

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 przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Doprecyzowanie przepisów określających przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niŜszy
poziom zabezpieczenia akcyzowego niŜ określony w ustawie
i przypadki, w których obciąŜenie zabezpieczenia lub zwolnienie go z tego obciąŜenia odnotowuje podmiot obowiązany
do jego złoŜenia oraz przypadków, w których nie odnotowuje
się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Doprecyzowanie przepisów określających przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niŜszy
poziom zabezpieczenia akcyzowego niŜ określony w ustawie
i przypadki, w których obciąŜenie zabezpieczenia lub zwolnienie go z tego obciąŜenia odnotowuje podmiot obowiązany
do jego złoŜenia oraz przypadków, w których nie odnotowuje
się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Doprecyzowanie przepisów określających przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niŜszy
poziom zabezpieczenia akcyzowego niŜ określony w ustawie
i przypadki, w których obciąŜenie zabezpieczenia lub zwolnienie go z tego obciąŜenia odnotowuje podmiot obowiązany
do jego złoŜenia oraz przypadków, w których nie odnotowuje
się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.
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67.

Tytuł projektu rozporządzenia

podmiot obowiązany do jego
złoŜenia oraz przypadków, w
których nie odnotowuje się obciąŜenia zabezpieczenia generalnego
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych
zasad postępowania podmiotów
wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz w przypadku,
gdy System zostanie przywrócony

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 przepisów do
nowej regulacji ustawowej.

Określenie szczegółowych zasad postępowania podmiotów
wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku braku moŜliwości przesłania do systemu
EMCS dokumentów oraz potwierdzania przez organ podatkowy niedostępności systemu EMCS, oraz zasad postępowania
w przypadku, gdy System zostanie przywrócony. Ponadto,
reguluje sytuację, w której podmioty mogą korzystać zastępczo z papierowego dokumentu ADT w przypadku niemoŜności
wysłania wiadomości e-AD, celem uniknięcia dowolności
w stosowaniu przepisów rozporządzenia.
UmoŜliwienie przedsiębiorcom zajmującym się obrotem samochodami osobowymi, którzy sprowadzają z państw członkowskich hurtowe ich ilości otrzymanie jednego dokumentu
potwierdzającego zapłatę akcyzy od wszystkich samochodów.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Ujednolicenie formy dokumentu a tym samym ułatwienie
skuteczniejszej kontroli podatników. Podatnik nabywający
wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą
jest zobowiązany do przekazania wysyłającemu wyroby dokument potwierdzający zapłatę lub zabezpieczenie akcyzy na
terytorium kraju od tych wyrobów.
Określenie nowych wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz wzorów informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, z uwzględnieniem zmian terminologicznych dokonanych w ustawie o podatku akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

68.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów dokumentów
potwierdzających zapłatę akcyzy
na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspolnotowo lub brak
obowiązku zapłaty tej akcyzy

69.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złoŜenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uwzględnienie sytuacji ,
w których jeden dokument potwierdzający zapłatę akcyzy mógłby być wydawany dla większej
liczby samochodów osobowych
sprowadzanych przez nabywców
wewnątrzwspólnotowych prowadzących sprzedaŜ nowych samochodów osobowych za pośrednictwem autoryzowanych salonów
sprzedaŜy (dealerów).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

70.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów deklaracji
podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
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71.

72.

73.

74.

Tytuł projektu rozporządzenia

przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych
w składzie podatkowy
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji
uproszczonej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji
o wielkości sprzedaŜy papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie ewidencji energii
elektrycznej

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

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 przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
wykonawczych do przepisów
zmienionej ustawy o podatku akcyzowym.

Określenie wzoru deklaracji uproszczonej, z uwzględnieniem
zmian terminologicznych dokonanych w ustawie o podatku
akcyzowym.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Regulacje dotyczące obowiązku zebrania i przekazywania do
ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez
producentów, importerów oraz podmiotów dokonujących
nabycia wewnątrzwspólnotowego informacji o wielkości
sprzedaŜy papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.
Zmiana rozporządzenia wynika z doświadczeń stosowania
przepisów w praktyce.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2010 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uporządkowanie przepisów
zawartych w ustawie z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu
Ministra
Finansów
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie
ewidencji energii elektrycznej
(Dz. U. Nr 32, poz. 243).
XIII. Departament Podatku od Towaru i Usług
Projektowane rozporządzenie ma Wykreślenie rozdziału 10 rozporządzenia, określającego
na celu uwzględnienie wyroku szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku
Trybunału Sprawiedliwości Unii z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu droEuropejskiej z dnia 6 maja 2010r. gowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatniw sprawie C-311/09 Komisja Eu- ków mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu
ropejska przeciwko Rzeczypospo- poza terytorium kraju.
Ponadto:
litej Polskiej.
Implementacja do krajowego po- 1) dostosowanie do przepisów unijnych warunków stosowarządku prawnego przepisów:
nia zwolnienia od podatku VAT importu towarów, w sytuacji gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest inne
1) dyrektywy Rady 2009/69/WE
niŜ kraj importu państwo członkowskie UE,
z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniającej
dyrektywę 2) zastosowanie obniŜonej do wysokości 0% stawki podatku
2006/112/WE
w
sprawie
do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz insty-
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Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej,
2) dyrektywy Rady 2009/162/WE
z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

tucji Wspólnot Europejskich i organów utworzonych przez
Wspólnoty, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa
członkowskiego niŜ terytorium kraju oraz na rzecz organizacji międzynarodowych (innych niŜ instytucje i organy
Wspólnot), a takŜe członków tych organizacji posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju, uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczypospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib do celów słuŜbowych tych instytucji lub organów.
Zmiany w zakresie określenia symboli PKWiU.

75.

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.

76.

Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Wydanie rozporządzenia, o którym
mowa w poz. 1.

77.

Rozporządzenie
zmieniające
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

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

Odstąpienie od obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku, gdy podatnik mający siedzibę lub
stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, świadczy
usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające
na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa trzeciego.
Zmiany w zakresie określenia symboli PKWiU.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Stanisław Rurka –
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r. (ostateczny termin wydania uzaleŜniony
jest od terminu
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług)
II półrocze
2010 r.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Stanisław Rurka –
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r. (ostateczny termin wydania uzaleŜniony
jest od terminu
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

i usług
78.

79.

Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróŜnych o moŜliwości
zakupu w punktach sprzedaŜy
towarów, od których przysługuje
zwrot podatku od towarów
i usług, imiennego dokumentu
będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróŜnym
oraz stempla potwierdzającego
wywóz towarów poza terytorium
Wspólnoty
Rozporządzenie
w
sprawie
przedstawiciela podatkowego

80.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru
podatku od towarów i usług w
imporcie objętych stawką tego
podatku w wysokości 7%

81.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwro-

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

Dostosowanie wzoru dokumentu imiennego w celu umoŜliwienia dokonania zwrotu podatku w formie przelewu na rachunek bankowy podróŜnego.

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.

Modyfikacja warunków, jakie musi spełniać podmiot, który
moŜe być ustanowiony przedstawicielem podatkowym.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian,
które
zostaną
wprowadzone
w związku z corocznie wydawanym rozporządzeniem Komisji
(WE) zmieniającym załącznik I
do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zmian

Dostosowanie do zmian, które zostaną wprowadzone
w związku z corocznie wydawanym rozporządzeniem Komisji
(WE) zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie.

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

Doprecyzowanie pojęcia podmiotu uprawnionego do uzyskania zwrotu podatku.

Jolanta Gumienna –
Zastępca Dyrektora
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Planowany termin
wydania rozporządzenia

od towarów
i usług)
II półrocze
2010 r. (Ostateczny termin
wydania rozporządzenia jest
uzaleŜniony od
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług.)
II półrocze
2010 r. (Ostateczny termin
wydania rozporządzenia jest
uzaleŜniony od
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług.)
Grudzień 2010 r.

II półrocze
2010 r. (ostatecz-

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

tu podatku od towarów i usług
niektórym podmiotom

wprowadzonych
w
ustawie
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług w zakresie przepisów unijnych.

82.

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące

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

Uregulowanie problematyki w zakresie kryteriów i warunków
technicznych, jakie muszą spełniać kasy ze współudziałem
Ministra Gospodarki.

Stanisław Rurka –
Zastępca Dyrektora
Departamentu

83.

Rozporządzenie w sprawie warunków stosowania kas przez
podatników oraz warunków
zorganizowania i prowadzenia
serwisu

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

Wyodrębnienie problematyki regulowanej dotychczas rozporządzeniem wymienionym w pkt 11.

Stanisław Rurka –
Zastępca Dyrektora
Departamentu

84.

Rozporządzenie w sprawie sposobu, warunków i trybu odliczania oraz zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Stanisław Rurka –
Zastępca Dyrektora
Departamentu

85.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach

Obowiązek wydania rozporządze- Określenie zasad odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na
nia wynika z faktu, Ŝe ustawa zakup kas rejestrujących.
z dnia 2 grudnia 2009r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług określiła czas stosowania
dotychczasowych
rozwiązań
na okres nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy od daty wejścia w Ŝycie
ww. ustawy.
XIV. Departament Polityki Celnej
Projektowane rozporządzenie ma Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
na celu:
22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych
1. Dostosowanie do zmian wyni- w sprawach celnych. Projektuje się opracowanie nowego roz-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Departamentu

ny termin uzaleŜniony jest odm
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług)
II półrocze
2010 r. (ostateczny termin uzaleŜniony jest od
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług)
II półrocze
2010 r. (ostateczny termin uzaleŜniony jest odm
uchwalenia ustawy o zmianie
ustawy o podatku
od towarów
i usług)
II półrocze
2010 r.

Jerzy Ciechocki
główny specjalista

Koniec II półrocza 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

celnych

86.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie magazynów
czasowego składowania

87.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

88.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finan-

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

Istota projektu rozporządzenia

kających z przepisów wspólnotowego prawa celnego, w tym
w zakresie związanym z podawaniem numeru EORI;
2. Uproszczenie treści wzorów
wniosków i pozwoleń oraz
ograniczenie katalogu wymaganych załączników;
3. Opracowanie jednolitego tekstu
rozporządzenia w związku ze
znaczną liczbą zmian w treści
formularzy,
co
utrudnia
(zwłaszcza przedsiębiorcom)
stosowanie przepisów prawa;
4. Wyłączenie regulacji dotyczących nadawania numeru identyfikacyjnego EORI w związku
z wprowadzeniem w przepisach
ustawy Prawo celne odrębnej
delegacji w tej materii.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu uproszczenie trybu postępowania przy tworzeniu oraz
wprowadzenie ułatwień w zakresie
funkcjonowania magazynów czasowego składowania.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu:
1. Przygotowanie funkcjonowania
systemu INTRASTAT do elektronizacji administracji celnej;
2. Usprawnienie funkcjonowania
systemu, poprawa jakości danych poprzez specjalizację obsługi;
3. Ułatwienia dla podmiotów.

porządzenia. Przedmiotem regulacji projektu są wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu:

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Zmiana dotyczy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania. Rozporządzenie określa warunki i tryb tworzenia
oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania. Projektuje się opracowanie nowego rozporządzenia.

Jerzy Ciechocki
główny specjalista

Koniec II półrocza 2010 r.

1. Wprowadzenie obowiązku składania zgłoszeń w formie
elektronicznej. Szereg zmian dotyczących sposobu sporządzania zgłoszenia.
2. Centralizacja zadania – ustanowienie Dyrektora IC
w Szczecinie jako jedynego organu właściwego w sprawie
zgłoszeń INTRASTAT.
3. Zwolnienie z obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Skrócenie do 1 roku okresu, za który naleŜy dokonywać
korekty zgłoszenia.
1. Odstąpienie od ułatwienia przewidzianego dla operatorów
pocztowych innych niŜ operator publiczny, uprawniającego

Beata Czarnecka
starszy specjalista

Listopad 2010 r.

Marzena Wasilewska
główny specjalista

Październik
2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

sów z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać
zgłoszenie celne

1. Dostosowanie regulacji krajowych do zmian przepisów prawa wspólnotowego;
2. Wprowadzenie ułatwień;
3. Doprecyzowanie przepisów.

89.

Rozporządzenie w sprawie przyznawania uposaŜenia oraz innych świadczeń przysługujących
funkcjonariuszowi SłuŜby Celnej
w czasie oddelegowania do pełnienia słuŜby w instytucjach
zagranicznych, zmiany warunków oddelegowania oraz odwołania z oddelegowania.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 90 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej.

do składania zbiorczego zgłoszenia celnego, jeŜeli łączna
wartość towarów w jednej wywoŜonej przesyłce nie przekracza równowartości 1000 euro oraz odstąpienie od dokonywania wywozowych zgłoszeń celnych ksiąŜek i czasopism do 10-tego dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, poniewaŜ przepisy wspólnotowego prawa celnego
wprowadzają obowiązek wyprzedzającego deklarowania
danych bezpieczeństwa w wywozowym zgłoszeniu celnym
i przeprowadzania na ich podstawie stosownej analizy ryzyka.
2. W zakresie ułatwień dokonano rozszerzenia przypadków,
w których zgłoszenie celne dla towarów stanowiących zaopatrzenie na statki powietrzne i wodne moŜe mieć miejsce
po faktycznym wywiezieniu towarów poza obszar celny
Wspólnoty.
Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przyznawania uposaŜenia oraz innych
świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi SłuŜby
Celnej w czasie oddelegowania do pełnienia słuŜby
w instytucjach zagranicznych,
2) tryb postępowania w przypadku zmiany warunków oddelegowania,
3) warunki i tryb odwołania z oddelegowania.

90.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen towarów
i usług oraz sposobu oznaczania
ceną towarów przeznaczonych
do sprzedaŜy

XV. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki
Upływ terminów przewidzianych PrzedłuŜenie zwolnienia z wymogu bezpośredniego oznaczaw § 13 i 13a rozporządzenie Mini- nia ceną i uwidaczniania cen jednostkowych niektórych towastra Finansów z dnia 10 czerwca rów na kolejny okres.
2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad uwidaczniania cen towarów
i usług oraz sposobu oznaczania
ceną towarów przeznaczonych do
sprzedaŜy; potrzeba przedłuŜenia
upływających (z dniem 31 grudnia
2010 r.) terminów zwolnienia
z niektórych wymogów, wynikających z ww. rozporządzenia.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Michał Radwański
Naczelnik Wydziału

IV kwartał
2010 r.

Lidia Lipka
radca ministra

IV kwartał
2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

XVI. Departament Polityki Podatkowej
Projektowane rozporządzenie ma W przypadku przyjęcia projektowanej nowelizacji ustawy
na celu zmianę lub uchylenie roz- o doradztwie podatkowym dostosowanie dotychczasowych
porządzenia w związku z projek- przepisów do projektowanych rozwiązań.
towaną nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

II półrocze 2010r.
(Ostateczny termin wydania
rozporządzenia
jest uzaleŜniony
od uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym.)
II półrocze 2010r.
(Ostateczny termin wydania
rozporządzenia
jest uzaleŜniony
od uchwalenia
ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym.)
II półrocze 2010r.
(Ostateczny termin wydania
rozporządzenia
jest uzaleŜniony
od wejścia
w Ŝycie ustawy
o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa o zmianie ustawy o NIP;
druk sejmowy
3106)
II półrocze 2010r.

91.

Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o doradztwie podatkowym

92.

Rozporządzenie w sprawie opłat
określonych w ustawie o doradztwie podatkowym

Projektowane rozporządzenie ma
na celu zmianę lub uchylenie rozporządzenia w związku z projektowaną nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym.

W przypadku przyjęcia projektowanej nowelizacji ustawy
o doradztwie podatkowym dostosowanie dotychczasowych
przepisów do projektowanych rozwiązań.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

93.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów podpisu elektronicznego,
którymi powinny być opatrzone

W związku ze zmianą dotychczasowego upowaŜnienia (zmiana
przewidziana w nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa; druk
sejmowy 3106) konieczne będzie
wydanie nowego rozporządzenia.

Określenie sposobu przesyłania deklaracji i podań składanych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów
podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

94.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania
deklaracji składanej za pomocą

Projektowane rozporządzenie ma
na celu uproszczenie składania za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej deklaracji do orga-

W aktualnie obowiązującym wzorze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) jest wymagane obligatoryjne podawanie adresu zamieszkania pełnomocnika. Takie rozwiązanie

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

nów podatkowych.

w odniesieniu do osób będących pełnomocnikami niezawodowymi jest właściwe. Podawanie w pełnomocnictwie adresu
zamieszkania pełnomocnika zawodowego, który wykonuje
działalność zawodową z reguły w innym miejscu niŜ adres
zamieszkania moŜe w niektórych przypadkach spowodować
trudności w doręczaniu pism organu podatkowego.
Odstąpienie od obligatoryjnego podawania adresu zamieszkania pełnomocnika.
Na podstawie art. 14b § 6 ustawy – Ordynacja podatkowa
Minister właściwy do spraw Finansów publicznych moŜe
w drodze rozporządzenia upowaŜnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową
i miejscową upowaŜnionych organów. Na tej podstawie
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20.06.2010 r.
określono, iŜ upowaŜnionymi do wydawania interpretacji
indywidualnych są Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Zmiana rozporządzenia polegałaby na dodaniu jako organu upowaŜnionego Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi i określeniu jego właściwości
miejscowej.

95.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie upowaŜnienia do
wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

96.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego
oraz sposobu uiszczania opłaty
od wniosku

97.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stawek, szczegó-

W związku z projektowanym zarządzeniem Ministra Finansów
w sprawie organizacji urzędów
i izb skarbowych oraz nadania im
statutów, w którym planuje się
utworzenie kolejnego (piątego)
Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
podlegającego Izbie Skarbowej w
Łodzi zachodzi konieczność zmiany wydanego na podstawie art. 14b
§ 6 ustawy – Ordynacja podatkowa
rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20.06.2007 r. w sprawie
upowaŜnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.
W związku z utworzeniem Biura Zmiana załącznika - wniosek o wydanie interpretacji indywiKrajowej Informacji Podatkowej dualnej w części A.1. – organ do którego kierowany jest wniow Piotrkowie Trybunalskim podle- sek, poprzez dodanie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
gającego Izbie Skarbowej w Łodzi
naleŜy zmienić wniosek ORD-IN,
tak aby wskazywał równieŜ jako
organ upowaŜniony w imieniu
Ministra Finansów do wydawania
interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
XVII. Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa
W związku ze zmianą ustawy Pomoc państwa w trudnych sytuacjach Ŝyciowych jednostki
o finansach publicznych wystąpiła i rodziny, zmierzająca do bezpośredniego zaspakajania waŜ-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Beata Andrzejewska
Naczelnik Wydziału

IV kwartał 2010r.

Beata Andrzejewska
Naczelnik Wydziału

IV kwartał 2010r.

Alicja Dominiak
Radca Ministra

Listopad 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

łowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

98.

Rozporządzenie
w
sprawie
szczególnych zasad rachunkowości
spółdzielczych
kas
oszczędnościowo-kredytowych,
w tym zakresu informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

99.

Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
domów maklerskich

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

Istota projektu rozporządzenia

konieczność wydania aktu wyko- nych potrzeb społecznych, do których naleŜy zaliczyć odponawczego do ww. ustawy. Art. 130 wiednie wyŜywienie.
ust 7 upowaŜniający Ministra Finansów do ustalenia – w przypadku, gdy ustawa budŜetowa ustali
dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych –
w drodze rozporządzenia stawki
oraz określenia szczegółowego
sposobu oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji, w tym formę
składania wniosków, informowanie o ich przyjęciu lub odrzuceniu,
warunki przekazywania i rozliczenia dotacji, terminu zwrotu dotacji
uwzględniając łączne kwoty dotacji na poszczególne cele określone
w ustawie budŜetowej oraz mając
na celu zapewnienie jawności
i przejrzystości
gospodarowania
środkami budŜetu państwa.
XVIII. Departament Rachunkowości
Projektowane rozporządzenie ma Określenie szczególnych zasad rachunkowości SKOK w zana celu zmianę ustawy o spółdziel- kresie zmian wynikających ze zmian ustawy o spółdzielczych
czych kasach oszczędnościowo- kasach oszczędnościowo-kredytowych.
kredytowych.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do zasad
rachunkowości
określonych
w MSR/MSSF

Przyjęcie niektórych rozwiązań stosowanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, m.in. wprowadzenie
nowej kategorii „aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy”,
do której zaliczono „aktywa lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu”.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Dariusz Grochowicz
radca ministra

II półrocze 2010r.
(Dokładny termin
jest uzaleŜniony
od podjęcia
uchwały przez
Trybunał Konstytucyjny w sprawie
zgodności ustawy
z Konstytucją
Rzeczypospolitej
Polskiej)
II półrocze
2010 r.

Dariusz Grochowicz
radca ministra

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

100. Rozporządzenie w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont
dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

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

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

106. Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu dokumentów
określających status przedsiębiorcy, z którym krajowa insty-

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Marzena Idasiak
główny specjalista

II półrocze
2010 r.

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

Określenie szczegółowych metod obliczania funduszy własnych krajowych instytucji płatniczych.

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

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

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 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.

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 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 przygotowywa-

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 przedsię-

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma Dostosowanie zasad rachunkowości oraz planów kont dla
na celu wykonanie delegacji za- organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego do
wartej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. b rozwiązań systemowych, w tym do ustawy o finansach puustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. blicznych.
o finansach publicznych.
XIX. Departament Rozwoju Rynku Finansowego
Projektowane rozporządzenie ma Określenie szczegółowo sposobu dokonywania wpisów i ich
na celu wykonanie delegacji zmian, unormowanie reguł składania wniosków o dokonanie
z ustawy o usługach płatniczych wpisu, w tym określenie dokumentów do nich załączanych.
(ustawa w trakcie przygotowywania).
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).
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Lp.

107.

108.

109.

110.

111.

Tytuł projektu rozporządzenia

tucja 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
Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania środków
przez instytucję płatniczą, tryb
wyodrębnienia i oznaczenie
rachunku oraz rodzaj, tryb nabywania i zbywania oraz sposób
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 dokumen-

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

nia).

biorcę koniecznych wymogów.

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).
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.

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

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

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

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

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 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.

Paweł Bułgaryn
specjalista
Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Koniec 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji

Szczegółowe określenie zakresu informacji oraz dokumentów
niezbędnych do wniosku o wydanie zezwolenia KNF na pro-

Paweł Bułgaryn
specjalista

Koniec 2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

z ustawy o usługach płatniczych
(ustawa w trakcie przygotowywania).

wadzenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji
płatniczej.

Wydział Systemów
i Usług Płatniczych

Niezwłocznie

Anna Gawęda
specjalista

Do końca roku
2010

114. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia OC rzeczoznawcy

Projektowane rozporządzenie ma
na celu zmianę zakresu podmiotowego ubezpieczenia i delegacji

Proponowane zmiany legislacyjne dotyczą wyłącznie:
1) korzystnego pomniejszenia funduszy własnych domu
maklerskiego o akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy;
2) przyjęcia skorygowanego sposobu obliczania wysokości
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego,
a takŜe metodą podstawowego wskaźnika.
Przewiduje się, iŜ przedmiotowy projekt wpłynie pozytywnie
na strukturę kapitałową domów maklerskich, w tym funduszy
własnych. Proponowane zmiany nie mają znaczenia kluczowego dla rozwoju rynku kapitałowego.
W związku z dotychczasowym stosowaniem przedmiotowego
rozporządzenia naleŜy stwierdzić, iŜ wobec domów maklerskich jest moŜliwe bardziej korzystne podejście dotyczące
niektórych wymogów kapitałowych. Niektóre postanowienia
w obecnym brzmieniu generują konieczność angaŜowania dla
spełniania wymogów kapitałowych kapitałów w wysokości,
która nie jest do końca uzasadniona wysokością zabezpieczonego ryzyka.
Przedmiotowy projekt określa środki i warunki techniczne
słuŜące do przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych poprzez teletransmisję za pośrednictwem ESPI. Projekt usprawnia procedury związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych w przypadku wystąpienia awarii połączenia lub powstania zdarzeń uniemoŜliwiających przekazanie informacji za pomocą ESPI oraz wprowadza
rozwiązania, odpowiadające procedurom stosowanym na rynkach zagranicznych, określając dopuszczalne, zastępcze formy
oraz zasady dostarczania przesyłanych informacji w ww.
przypadkach.
Określenie szczegółowego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czyn-

Mateusz Iwański
specjalista

113. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków i warunków technicznych słuŜących
do przekazywania niektórych
informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Rozporządzenie, które ma być
zmienione załączonym projektem,
implementuje do polskiego porządku
prawnego
dyrektywę
2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca
2006 r. w sprawie adekwatności
kapitałowej firm inwestycyjnych
i instytucji
kredytowych
(Dz.Urz.UE L z dnia 30 czerwca
2006 r., z późn. zm.), a takŜe dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe
(Dz.U.UE L z dnia 30 czerwca
2006 r., z późn. zm.) w odniesieniu
do domów maklerskich.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537,
z późn. zm.)

Michał Litwiniuk
radca ministra

Do dnia 10 października 2010 r.

tów niezbędnych do wniosku
o wydanie zezwolenia KNF
na prowadzenie usług płatniczych w charakterze krajowej
instytucji płatniczej
112. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
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
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Planowany termin
wydania rozporządzenia

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

majątkowego

115. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia OC zarządcy
nieruchomości

116. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia OC pośrednika
w obrocie nieruchomościami

117. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych
118. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia OC jednostki,
która uzyskała autoryzację oraz
jednostki notyfikowanej
119. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia OC sponsora
i badacza klinicznego
120. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania
wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego

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

Istota projektu rozporządzenia

ustawowej zawartej w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

ności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
Określenie szczegółowego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za
szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności,
o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy o gospodarce
nieruchomościami, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Określenie szczegółowego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy o gospodarce
nieruchomościami, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Określenie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu zmianę zakresu podmiotowego ubezpieczenia i delegacji
ustawowej zawartej w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
Projektowane rozporządzenie ma
na celu zmianę zakresu podmiotowego ubezpieczenia i delegacji
ustawowej zawartej w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
Projektowane rozporządzenie ma
na celu zmianę zakresu przedmiotowego regulacji i delegacji ustawowej zawartej w przepisach
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w ustawie
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (art. 36 ust. 3).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w ustawie
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (art. 40 ust. 5).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji
ustawowej określonej w art. 6
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia

Określenie szczegółowego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostek za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, terminu
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Określenie szczegółowego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza za
szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Określenie wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady
BFG, które będzie się składać z części stałej i zmiennej oraz
wytycznej do uwzględniania obecności na posiedzeniach.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Michał Litwiniuk
radca ministra

Do dnia 10 października 2010 r.

Michał Litwiniuk
radca ministra

Do dnia 10 października 2010 r.

Michał Litwiniuk
radca ministra

Do końca 2010 r.

Michał Litwiniuk
radca ministra

II połowa 2010 r.

Michał Litwiniuk
radca ministra

II połowa 2010 r.

Tomasz Podbielski
specjalista

III kwartał 2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

Funduszu Gwarancyjnego

121. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawieszania
wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone
postępowanie karne

122. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapewnienia
otrzymywania przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny naleŜycie
przygotowanych i zweryfikowanych informacji na potrzeby
realizacji ustawowych zadań

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

1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym. Brak dziennika
ustaw podyktowany jest tym, iŜ
w chwili obecnej trwa proces nowelizacji ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa
o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym na celu
zmianę przepisu dotyczącego wynagrodzeń osób wchodzących
w skład Rady BFG.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu zmianę niniejszego rozporządzenia wynikającą ze zmiany
upowaŜnienia ustawowego do
wydania niniejszego rozporządzenia.

W związku z ograniczeniem okresu wypłaty do 20 dni roboczych
istnieje konieczność odejścia od
procedury sporządzania listy deponentów w obecnym kształcie –
czyli przez zarządcę lub syndyka
masy upadłościowej, na rzecz
ustanowienia obowiązku tworzenia
w bankach bazy klientów umoŜliwiającej bieŜące generowanie
wykazu
osób
uprawnionych
z tytułu gwarancji wraz z wysokością naleŜnego im świadczenia.
Wygenerowane dane będą musiały
być odpowiednio usystematyzowane – posiadać określoną strukturę. Obowiązek ten powinien być
uszczegółowiony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Zasadniczą zmianą jest zastąpienie organu wydającego akt
prawny z Ministra Sprawiedliwości na rozporządzenie Ministra Finansów.
Istotą projektu jest określenie szczegółowych warunków
i trybu zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku
zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rozporządzenie określi m.in.:
- szczegółowy zakres i strukturę logiczną informacji sporządzanych za pomocą systemu wyliczania, w tym wzór listy
deponentów a takŜe standard techniczny ich przygotowania
i zapisu,
- format i tryb przekazywania do Funduszu dokumentów
elektronicznych, uwzględniając ich zabezpieczenie przed
nieuprawnionym dostępem,
- sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 299 ustawie Kodeks karny;
- sposób i środki techniczne weryfikacji prawidłowości informacji zawartych w systemie wyliczania;
- tryb, warunki i minimalną częstotliwość kontroli systemów
wyliczania;
- sposób przeprowadzania testów systemów wyliczania,
w celu ustalenia, czy spełnione zostały warunki dla wykonania obowiązków ustawowych na wypadek spełnienia warunku gwarancji oraz czy zapewniona jest prawidłowość

Robert Kołakowski
referendarz

IV kwartał
2010 r.

Robert Kołakowski
referendarz

IV kwartał
2010 r.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

123. Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego
wydzielenia działalności maklerskiej banku

124. Rozporządzenie
zmieniające
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie trybu i warunków
postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami
finansowymi,
oraz banków powierniczych

125. Rozporządzenia MF w sprawie
informacji zawartych w rocznym
raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładów
ubezpieczeń
126. Rozporządzenie MF w sprawie
informacji zawartych w rocznym
raporcie o stanie portfela rease-

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

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 września
2008 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu zapewnienie moŜliwie
najbardziej dokładnego wdroŜenia
postanowień dyrektywy MiFID
oraz zapewnienie pełnej zgodności
polskich przepisów z przepisami
prawa wspólnotowego, skorygowanie niektórych postanowień
rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 września
2008 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
niektórych
innych
ustaw,
skorygowanie błędnego sposobu
implementacji do polskiego prawa
przepisów Dyrektywy w sprawie
rynków instrumentów finansowych
oraz
zapewnienie
zgodności
polskich przepisów z przepisami
prawa wspólnotowego.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 159
ust. 8 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji
ustawowej zawartej w art. 223zza

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Andrzej Gregorczyk
główny specjalista

II półrocze
2010 r.

Planowane zmiany przepisów rozporządzenia mają na celu:
– skorygowanie niektórych rozwiązań dotyczących kwestii
best execution, wykonywania i realizacji zleceń, czy teŜ oferowania usług dla klientów, którzy nie dostarczyli informacji
pozwalających na przeprowadzenie oceny odpowiedniości
tych usług (zmiany stanowić będą pochodną opinii Komisji
Europejskiej przygotowanej dla Izby Domów Maklerskich w
IV i VII 2009 r.,
– doprecyzowanie sposobu implementacji postanowień dyrektywy MiFID,
– pełniejsze dostosowanie postanowień rozporządzenia do
zmienionych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Andrzej Gregorczyk
główny specjalista

II półrocze
2010 r.

Określenie zakresu informacji, które muszą być zawarte
w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji.

Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Piotr Radziszewski
główny specjalista

III kwartał 2010

Określenie zakresu informacji, które muszą być zawarte
w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji.

Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Piotr Radziszewski

III kwartał 2010

sporządzania przez bank informacji o deponentach i środków gwarantowanych.
Zastąpienie pojęcia przyjmowania i przekazywania zleceń
nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych,
pojęciem przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, co wynika z faktu iŜ ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie posługuje się
pojęciem maklerskich instrumentów finansowych.
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Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

kuracji zakładów reasekuracji

127. Rozporządzenie MF w sprawie
kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów
reasekuracji
128. Rozporządzenie MF w sprawie
kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów
ubezpieczeń
129. Rozporządzenie MF w sprawie
sposobu składania wniosków
o wpis albo o zmianę wpisu do
rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów
dołączanych do takich wniosków
130. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego
upowaŜnienia funkcjonariusza
celnego lub członka korpusu
słuŜby cywilnej do uzyskania
dostępu do danych osobowych
131. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości
opłat

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

ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartej w art. 223zzd ust. 2 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie przepisów
rozporządzenia do zmian ustawowych.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

główny specjalista

Określenie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych
i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji.

Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Piotr Radziszewski
główny specjalista

III kwartał 2010

Określenie zakresu, formy i sposobu sporządzania kwartalnych
i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji.

Andrzej Rowiński
starszy specjalista
Piotr Radziszewski
główny specjalista

III kwartał 2010

Projekt przewiduje składanie wniosków o wpis oraz o zmianę
wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych wyłącznie w
drodze elektronicznej Obecnie zakłady ubezpieczeń składają
takie wnioski na piśmie oraz przekazują dane objęte wnioskiem równieŜ drogą elektroniczną lub za pomocą nośnika
elektronicznego na formularzu elektronicznym.
XX. Departament SłuŜby Celnej
Projektowane rozporządzenie ma Określenie wzoru imiennego upowaŜnienia funkcjonariusza
na celu wypełnienie delegacji za- celnego lub członka korpusu słuŜby cywilnej zatrudnionego
wartej w art. 7 ust. 13 ustawy w jednostce organizacyjnej SłuŜby Celnej do uzyskania doz dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie stępu do danych osobowych.
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540).
Projektowane rozporządzenie ma Opracowanie trybu, zasad, wysokości opłat oraz wzorów
na celu wypełnienie delegacji za- wniosków o udostępnienie danych.
wartej w art. 8 ust. 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540).
Konieczność opracowania szczegółów umoŜliwiających naliczanie
i pobieranie opłat, o których mowa
w ustawie o SłuŜbie Celnej.

Piotr Radziszewski
główny specjalista

III kwartał 2010

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu usprawnienie funkcjonowania rejestru agentów ubezpieczeniowych.
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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

132. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odznaki „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartej w art. 15 ust. 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

133. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie utworzenia
ośrodków szkoleniowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartej w art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartych w art. 92 ust. 4 i art. 93
ust.
3
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).

Określenie:
1) trybu postępowania w sprawach o nadanie odznaki „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej”, osób uprawnionych do występowania z wnioskiem o nadanie tej odznaki oraz terminu rozpatrzenia wniosku,
2) wzoru odznaki „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej”, wzoru
wniosku o nadanie odznaki zawierającego informację
uzasadniającą jej nadanie oraz wzoru legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki,
3) sposobu wręczania i noszenia odznaki „ZasłuŜony dla
SłuŜby Celnej”,
4) sposobu ewidencjonowania informacji o osobach wyróŜnionych odznaką „ZasłuŜony dla SłuŜby Celnej”
− mając na uwadze sprawne przeprowadzenie postępowania, ujednolicenie sposobu składania wniosków oraz zapewnienie przyznawania odznaczeń osobom szczególnie
zasłuŜonym.
Utworzenie ośrodków szkoleniowych i laboratoriów celnych
oraz określenie ich organizacji i zakresu działania.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu SłuŜby Celnej

III kwartał 2010 r.

Określenie sposobu prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego
udokumentowania przebiegu słuŜby.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu SłuŜby Celnej

III kwartał 2010 r.

Określenie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, ich wysokości oraz sposobu
udokumentowania przez funkcjonariusza poniesionych kosztów przeniesienia, w tym kosztów podróŜy, uwzględniając
prawidłowość przyznawania tych świadczeń oraz ochronę
interesów Skarbu Państwa (art. 92 ust. 3).
Stosownie do art. 93 ust. 3 określenie:
1) wysokości oraz warunków przyznawania i zwracania
równowaŜnika pienięŜnego, o którym mowa w ust. 1,
2) wzorów wymaganych dokumentów, niezbędnych do

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu SłuŜby Celnej

III kwartał 2010 r.

134. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu
słuŜby funkcjonariusza celnego

135. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia
słuŜby w innej miejscowości
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Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

otrzymania równowaŜnika pienięŜnego
mając na względzie terminowe przyznawanie równowaŜnika pienięŜnego oraz prawidłowość zwracania tego
równowaŜnika.
Określenie:
1) zakresu, warunków i trybu przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego, mających na celu sprawdzenie przydatności funkcjonariusza do słuŜby na określonych stanowiskach słuŜbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych,
2) terminów przeprowadzania badań i testów, w przypadku
gdy badania lub testy mają charakter okresowy,
3) zasad szkolenia funkcjonariuszy i sposobu sprawdzenia
posiadania przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zadań,
4) jednostek właściwych do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, badań psychologicznych oraz testu
sprawności fizycznej
− uwzględniając rodzaj i szczególny charakter zadań wykonywanych na określonych stanowiskach oraz metodykę przeprowadzania badań i testów, w zaleŜności od celu
badania lub testu.
Określenie:
1) stanu zdrowia wymaganego do pełnienia słuŜby na określonym stanowisku, właściwości przełoŜonych do wydawania skierowań, o których mowa w ust.1, mając na
względzie właściwy dobór kandydatów na określone stanowisko;
2) składu, organizacji, zakresu działania oraz trybu postępowania komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, 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.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu SłuŜby Celnej

III kwartał 2010 r.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

−

136. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu, warunków i trybu przeprowadzania
testu sprawności fizycznej, badań psychologicznych i badań
psychofizjologicznych funkcjonariuszy celnych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartych w art. 102 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).

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

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wypełnienie delegacji zawartych w art. 130 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).
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Tytuł projektu rozporządzenia

138. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania wyróŜnień funkcjonariuszom celnym

139. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu
powierzania mienia funkcjonariuszom celnym

140. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badań lekarskich
osób zatrzymanych przez inspektorów i pracowników kontroli
skarbowej

141. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do pracy w komórkach organizacyjnych kontroli

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

Istota projektu rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie ma Określenie warunków i trybu udzielania wyróŜnień funkcjonana celu wypełnienie delegacji za- riuszom, uwzględniając właściwość przełoŜonych w tych
wartych w art. 141 ust. 2 ustawy sprawach, sposób udzielania wyróŜnień oraz terminy ich przyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie znawania.
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i nr 201, poz. 1540).
Projektowane rozporządzenie ma Określenie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom
na celu wypełnienie delegacji za- celnym.
wartej w art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, StraŜy Granicznej,
SłuŜby Celnej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej StraŜy PoŜarnej, SłuŜby Więziennej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, SłuŜby
Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
(Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn.
zm.), zmienionej ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej.
XXI. Departament Wywiadu Skarbowego
Projektowane rozporządzenie ma Uregulowanie kwestii badań lekarskich osób zatrzymanych
na celu wykonanie delegacji usta- przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.
wowej zawartej w art. 11b ust. 7
ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o
kontroli
skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie ma Określenie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
na celu wykonanie delegacji usta- do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w kowowej zawartej w art. 42i ust. 2 mórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, w której zatrudustawy z dnia 28 września 1991 r. nionym inspektorom i pracownikom przysługuje umunduroo
kontroli
skarbowej wanie i broń słuŜbowa oraz w wywiadzie skarbowym, a takŜe
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2010 r.

Dariusz Gołaszewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Dariusz Gołaszewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

skarbowej, w której zatrudnionym inspektorom i pracownikom
przysługuje
umundurowanie
i broń słuŜbowa oraz w wywiadzie skarbowym, a takŜe wzoru
składanego przez nich kwestionariusza osobowego
142. Rozporządzenie
Ministra
Finansów w sprawie ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej
do pracy w wyodrębnionych
komórkach
organizacyjnych
kontroli skarbowej, w których
zatrudnionym
inspektorom
i pracownikom
przysługuje
umundurowanie słuŜbowe i broń
słuŜbowa
oraz
wywiadu
karbowego
143. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej,
w których przysługuje im umundurowanie słuŜbowe i broń słuŜbowa oraz w wywiadzie skarbowym

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 Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy
na celu wykonanie delegacji usta- w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarwowej zawartej w art. 42h ust. 2 bowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom
ustawy z dnia 28 września 1991 r. przysługuje umundurowanie słuŜbowe i broń słuŜbowa oraz
o
kontroli
skarbowej wywiadu skarbowego.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z późn. zm.).

Dariusz Gołaszewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 42 k ust. 6
ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o
kontroli
skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z późn. zm.).

Dariusz Gołaszewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2010 r.

z późn. zm.).

Określenie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej,
w których przysługuje im umundurowanie słuŜbowe i broń
słuŜbowa oraz w wywiadzie skarbowym.

Wymienione wyŜej projekty rozporządzeń zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.
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