PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
w II półroczu 2008 r.
dotyczący projektów rozporządzeń
MINISTRA FINANSÓW
Lp.

1.

2.

3.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 22
kwietnia 2004 r. w sprawie
obniŜenia stawek podatku
akcyzowego (Dz. U. Nr 87,
poz. 825, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie
zwolnień od podatku
akcyzowego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 72, poz. 500, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
określenia rodzajów deklaracji,
które mogą być składane za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej

Zmiana przepisów ustawy o podatku
akcyzowym na mocy przepisów
ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o
zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
99, poz. 666).
Zmiana przepisów ustawy o podatku
akcyzowym na mocy przepisów
ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o
zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
99, poz. 666).
W załączniku nr 7 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia
2008 r. w sprawie określenia
niektórych wzorów oświadczeń,
deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych
(Dz. Nr 74, poz. 445) został określony
nowy wzór deklaracji do wymiaru
zaliczek podatku dochodowego od
dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej za rok podatkowy
(PIT-6/PIT-6L). Aktualnie

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
przepisów ustawy o podatku akcyzowym
zmienionych ustawą z dnia 11 maja 2007 r.

Dostosowanie przepisów rozporządzenia do
przepisów ustawy o podatku akcyzowym
zmienionych ustawą z dnia 11 maja 2007 r.

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu
uproszczenie składania deklaracji do
organów podatkowych.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

http://bip.
mf.gov.pl

lipiec 2008 r.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

http://bip.
mf.gov.pl

lipiec 2008 r.

Włodzimierz Gurba
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Administracji
Podatkowej

http://bip.m
f.gov.pl

lipiec 2008 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wyeliminowanie praktycznych trudności w
przeprowadzaniu konkursów.

Marzena Machowska-Kubik
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Administracji
Podatkowej

http://bip.
mf.gov.pl

lipiec 2008 r.

obowiązujący wzór deklaracji do
wymiaru zaliczek podatku
dochodowego od dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej za rok
podatkowy (PIT-6) został zastąpiony
wzorem „wzór deklaracji do wymiaru
zaliczek podatku dochodowego od
dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej za rok podatkowy
(PIT-6/PIT-6L)”. Wobec powyŜszego
zachodzi konieczność zmiany § 1 pkt
49 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
określenia rodzajów deklaracji, które
mogą być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
(Dz. U. Nr 246, poz. 1817),
polegająca na uwzględnieniu nazwy
nowego formularza deklaracji do
wymiaru zaliczek podatku
dochodowego od dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej za rok
podatkowy (PIT-6/PIT-6L).
4.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu
powołania komisji i
przeprowadzania konkursu na
stanowisko dyrektora izby
skarbowej i naczelnika urzędu
skarbowego

W obecnym stanie prawnym kwestie
związane z przeprowadzaniem
konkursów na stanowiska dyrektora
izby skarbowej i naczelnika urzędu
skarbowego reguluje rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 20
października 2003 r. w sprawie trybu
powołania Komisji i
przeprowadzania konkursu na
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

stanowisko dyrektora izby skarbowej
i naczelnika urzędu skarbowego (Dz.
U. Nr 187, poz. 1826).
Rozporządzenie to od czasu jego
wydania w roku 2003 nie było
nowelizowane i jak wykazała
dotychczasowa praktyka w wielu
kwestiach wymaga zmiany lub
doprecyzowania, przy czym duŜa
ilość wymaganych zmian
determinuje konieczność wydania
nowego rozporządzenia.
5.

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

Konieczność określenia struktur
logicznych 15 deklaracji wynika z §
1 pkt 33-44 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia rodzajów
deklaracji, które mogą być składane
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz.
1817), w związku z § 3 pkt 2 ww.
rozporządzenia, zgodnie z którym od
dnia 1 lipca 2008 r. za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
mogą być składane opisane powyŜej
deklaracje.

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu
uproszczenie składania deklaracji do
organów podatkowych.

Włodzimierz Gurba
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Administracji
Podatkowej

http://bip.m
f.gov.pl

lipiec 2008 r.

6.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków,

Potrzeba uwzględnienia zmian
przepisów prawnych, w
szczególności Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2008.

Wprowadzenie do klasyfikacji budŜetowej
podziałek, umoŜliwiających
ewidencjonowanie przepływów
finansowych, zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawnymi.

Kamila Markiewicz
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
BudŜetu Państwa

http://bip.
mf.gov.pl

lipiec/sierpień
2008 r.

3

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych
7.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
wykazu gwarantów
uprawnionych do udzielania
gwarancji składanych jako
zabezpieczenie pokrycia kwot
wynikających z długów
celnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
194, poz. 1987, z późn. zm)

Nowelizacja rozporządzenia jest
niezbędna z uwagi na konieczność
uaktualnienia niezmienianego od II
połowy 2006 r. załącznika do
rozporządzenia zawierającego wykaz
gwarantów.

Stworzenie aktualnego wykazu gwarantów.

Andrzej Gorzkiewicz
- Główny specjalista
Departament Polityki
Celnej

http://bip.
mf.gov.pl

sierpień/wrzesień
2008 r.

8.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczególnych zasad
rachunkowości banków

Wprowadzenie do informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego dodatkowych
ujawnień, w szczególności dotyczących
transakcji pozabilansowych.

Sebastian Skuza
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

wrzesień 2008 r.

9.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie testu
umiejętności
przeprowadzanego w celu
uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu doradcy
podatkowego

Celem wydania nowelizacji
rozporządzenia jest implementacja
przepisów dyrektywy 2006/46/WE
zmieniającej dyrektywy: (czwartą)
78/660/EWG i (siódmą)
83/349/EWG w sprawie
odpowiednio rocznych
i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
Obecnie obowiązujące
rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
testu umiejętności przeprowadzanego
w celu uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu doradcy
podatkowego (Dz. U. Nr 41, poz.
387) traci moc najpóźniej w dniu 20

Treść regulacji projektowanego
rozporządzenia powtórzeniem postanowień
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23
lutego 2005 r. w sprawie testu umiejętności
przeprowadzanego w celu uznania
kwalifikacji do wykonywania zawodu
doradcy podatkowego, uzupełnionego o
odesłania do aktualnie obowiązujących

Marzena Machowska- http://bip.m
-Kubik
f.gov.pl
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Administracji
Podatkowej

4

październik
2008 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

10.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
kwartalnych i dodatkowych
rocznych sprawozdań
finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń

11.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie staŜu
adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku
postępowania w sprawie
uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu agenta

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

października 2008 r., na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008
r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 394).

przepisów nowej ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (w
miejsce odesłań do ustawy, która utraciła
moc).

Projekt opracowany został w
związku z obowiązkiem, nałoŜonym
na Komisję Nadzoru Finansowego,
wydawania opinii dla Ministra
Zdrowia w sprawie wysokości
wskaźnika stanowiącego podstawę
wyliczenia opłaty ryczałtowej
wnoszonej przez zakłady
ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny na rzecz
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Realizacja powyŜszego zadania przez
KNF wymaga pozyskiwania od
zakładów ubezpieczeń stosownych
informacji w ww. zakresie, stąd teŜ
konieczność odpowiedniej
nowelizacji wspomnianego
rozporządzenia.
Projektowane rozporządzenie wynika
z delegacji ustawowej zawartej w art.
18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 63, poz. 391). Ustawa

Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń.

Katarzyna
Przewalska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

III kwartał
2008 r.

Projektowane rozporządzenie zastąpi
aktualnie obowiązujące rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w
sprawie staŜu adaptacyjnego i testu
umiejętności w toku postępowania o
uznanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu agenta celnego (Dz. U. z 2005 r.,

Ewa Bielak
- Główny specjalista
Departament Polityki
Celnej

http://bip.
mf.gov.pl

01.10.2008 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

celnego

12.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie norm
szacunkowych dochodu z
działów specjalnych produkcji
rolnej

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

weszła w Ŝycie 1 maja 2008 r.
Zgodnie z art. 39 ww. ustawy
aktualnie obowiązujące
rozporządzenie Ministra Finansów
regulujące przedmiotowy zakres
zachowuje moc do dnia wejścia w
Ŝycie nowych przepisów
wykonawczych w tym zakresie, nie
dłuŜej jednak niŜ do dnia 20
października 2008 r.
Regulacja jest wykonaniem delegacji
ustawowej zawartej w art. 24 ust. 7
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób
fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z późn. zm.). 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.

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Maria Kalinowska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

http://bip.
mf.gov.pl

do 30.11.2008 r.

Nr 139, poz. 1165).

Wykonanie delegacji ustawowej.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

13.

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

Zmiana wzorów formularzy w
związku z wykonaniem wyroku
Trybunału Konstytucyjnego (sygn.
akt K 18/06, Z.U. 2007 / 10A / 122)
dotyczącym umoŜliwienia
odliczenia od dochodu lub podatku
składek zapłaconych na
obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne w państwie
naleŜącym do Unii Europejskiej oraz
ich ewentualne dostosowanie do
projektowanych zmian w ustawach
podatkowych, o ile nowelizacje te
zostaną uchwalone przed końcem
2008 r.

Wykonanie upowaŜnienia zawartego w art.
52 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn.
zm.).

14.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wykazu
towarów dla celów poboru
podatku od towarów i usług w
imporcie objętych stawką
podatku w wysokości 3%

Planowane rozporządzenie wydane
zostanie w związku z corocznie
wydawanym rozporządzeniem
Komisji (WE) zmieniającym
załącznik I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury towarowej i
statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej.

15.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie kas
rejestrujących

Planowane rozporządzenie wydane
będzie z uwagi na konieczność
wprowadzenia rozwiązań
dotyczących zwolnienia niektórych
grup podatników z obowiązku
ewidencjonowania przy
zastosowaniu kas rejestrujących.

Planowane rozporządzenie określać będzie
wykaz towarów – wymienionych w
załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia
2008 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444)
oraz w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – w
układzie odpowiadającym Nomenklaturze
Scalonej (CN).
Obowiązujące rozporządzenia określa
zakres zwolnień z obowiązku
ewidencjonowania przy zastosowaniu kas
rejestrujących do dnia 31 lipca 2008 r. Brak
nowego aktu prawnego oznaczałby, Ŝe do
dnia 1 stycznia 2009r. wszystkie podmioty
korzystające dotychczas ze zwolnień

7

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Maria Kalinowska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

http://bip.
mf.gov.pl

do 30.11.2008 r.

Jolanta Gumienna
- Zastępca Dyrektora
Departamentu PT

http://bip.
mf.gov.pl

grudzień 2008 r.

Stanisław Rurka
- Zastępca Dyrektora
Departamentu PT

http://bip.
mf.gov.pl

grudzień 2008 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

16.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wykazu
towarów dla celów poboru
podatku od towarów i usług w
imporcie objętych stawką
podatku w wysokości 7%

Planowane rozporządzenie wydane
zostanie w związku z corocznie
wydawanym rozporządzeniem
Komisji (WE) zmieniającym
załącznik I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury towarowej i
statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej.

17.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczególnych zasad
rachunkowości Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego
Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 24
września 2007r w sprawie
wyznaczenia dyrektorów Izb
Celnych w Gdyni, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu do
prowadzenia niektórych spraw
celnych (Dz.U. z 2007 r. Nr
182, poz..1302)

Celem wydania rozporządzenia jest
konieczność dostosowania jego
przepisów do zmienianych od 2001
roku przepisów ustawy o
rachunkowości.

18.

19.

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie

Istota projektu rozporządzenia

miałyby obowiązek posiadać kasy i
prowadzić taką ewidencję.
Planowane rozporządzenie określać będzie
wykaz towarów – wymienionych w
załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia
2008 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz .U. Nr 74, poz. 444)
oraz w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – w
układzie odpowiadającym Nomenklaturze
Scalonej (CN).
Istota projektu dotyczy głównie
uaktualnienia zasad wyceny aktywów i
zobowiązań BFG.

W związku z przyjętą przez Państwa
Członkowskie zmianą
Rozporządzenia Wykonawczego nr
2454/93, która wejdzie w Ŝycie z
dniem 1 stycznia 2009 r.,
wprowadzającą instytucję
Pojedynczego Pozwolenia na
stosowanie procedury uproszczonej
(SASP).

Wyznaczenia dyrektora IC we Wrocławiu
jako właściwego do prowadzenia procedury
konsultacyjnej w przypadku wydawania
Pojedynczych Pozwoleń na stosowanie
procedury uproszczonej.

Przyjęta przez Państwa
Członkowskie zmiana
Rozporządzenia Wykonawczego nr
2454/93, która wejdzie w Ŝycie z

Usunięcie § 7 ust. 2 przedmiotowego
rozporządzenia.

8

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Jolanta Gumienna
- Zastępca Dyrektora
Departamentu PT

http://bip.
mf.gov.pl

grudzień 2008 r.

Sebastian Skuza
- Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego
Małgorzata
Przysucha
- Starszy specjalista
Departament Polityki
Celnej

http://bip.
mf.gov.pl

grudzień 2008 r.

http://bip.
mf.gov.pl

do końca 2008 r.

Małgorzata
Przysucha
- Starszy specjalista
Departament Polityki

http://bip.
mf.gov.pl

do końca 2008 r.

Lp.

20.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

rodzajów towarów, których
objęcie procedurą celną z
zastosowaniem procedury
uproszczonej zaleŜy od
spełnienia dodatkowych
warunków oraz towarów
wyłączonych spod tej
procedury (Dz. U. Nr 97, poz.
972, z późn. zm.)

dniem 1 stycznia 2009r., wprowadza
zmiany w zakresie funkcjonowania
pozwoleń na stosowanie procedury
uproszczonej w tym m.in.
wprowadza nowy jednolity dla całej
UE wzór wniosku i pozwolenia na
stawanie procedury uproszczonej. W
związku z wprowadzeniem wymogu
podawania przez wnioskującego o
pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej kodów CN lub działów
Taryfy Celnej wraz z opisem
towarów – planuje się usunąć § 7 ust.
2 przedmiotowego rozporządzenia.
W tym przypadku to organ celny,
który wydawał będzie pozwolenie
podejmował będzie decyzje w
zakresie moŜliwości obejmowania
towarów procedurą celną z
zastosowaniem procedury
uproszczonej poza godzinami pracy
urzędu celnego.
W związku z przyjętą przez Państwa
Członkowskie zmianą
Rozporządzenia Wykonawczego nr
2454/93, która wejdzie w Ŝycie z
dniem 1 stycznia 2009 r., a która
wprowadza instytucję Pojedynczego
Pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej (SASP), oraz zmiany
dot. funkcjonowania procedury
uproszczonej w tym kryteria
niezbędne do spełnienia przez

Rozporządzenie Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 26
kwietnia 2004 r. w sprawie
miejsca wyznaczonego lub
uznanego przez organ celny, w
którym mogą być dokonywane
czynności przewidziane
przepisami prawa celnego
(Dz. U. Nr 97, poz. 967, z
późn. zm.)

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Celnej

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wprowadzenie ułatwień dla podmiotów
wnioskujących o SASP, procedurę
uproszczoną lub posiadających status AEO
w przypadku uznawania miejsc, w których
realizowane będą czynności przewidziane
przepisami prawa celnego. Ewentualnie
zostanie rozwaŜona propozycja zaostrzenia
warunków niezbędnych do spełnienia w
przypadku uznawania miejsca dla
pozostałych podmiotów tj. nie
posiadających statusu AEO, pozwolenia na

Małgorzata
Przysucha
- Starszy specjalista
Departament Polityki
Celnej

http://bip.
mf.gov.pl

do końca 2008 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

21.

Rozporządzenia Ministra
Finansów zmieniające
rozporządzenie z dnia 21
kwietnia 2004 r. w sprawie
zgłoszeń INTRASTAT (Dz.
U. Nr 89, poz. 846, z późn.
.zm.)

22.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

wnioskodawcę w celu uzyskania
pozwolenia na stosowanie procedury
uproszczonej jak równieŜ wejścia w
Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
instytucji AEO planuje się
wprowadzenie dodatkowych
ułatwień w zakresie uznawania
miejsc w których dokonywane będą
czynności przewidziane przepisami
prawa celnego.

stosowanie procedury uproszczonej oraz
SASP.

Zmiana Instrukcji wypełniania
formularza, stanowiącej załącznik Nr
3 do rozporządzenia z uwagi na
konieczność wprowadzenia nowego
kodu oznaczającego biokomponent,
biomasę lub biopaliwo w celu
realizacji obowiązku nałoŜonego na
Ministra Finansów w art. 30 ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z
późn. zm.)
Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694, z późn. zm.).

Wprowadzenie kodu umoŜliwi
wyodrębnienie ze zbioru danych informacji
dotyczących ilości i rodzajów
biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych sprowadzonych w ramach nabycia
wewnątrzwspólnotowego przez
producentów.

Beata Czarnecka
- Starszy specjalista
Departament Polityki
Celnej

http://bip.
mf.gov.pl

do końca 2008 r.

Projekt będzie określał szczegółowy zakres
obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorców uprawnionych do
wykonywania działalności w zakresie

Katarzyna
Przewalska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku

http://bip.
mf.gov.pl

grudzień 2008 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

24.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia wzoru rocznego
obliczenia podatku wraz z
informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia
których obowiązane są organy
rentowe
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia wzoru rocznego
obliczenia podatku oraz
zeznań podatkowych
obowiązujących w zakresie
podatku dochodowego od
osób fizycznych

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Finansowego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Określenie wzoru rocznego obliczenia
podatku dokonywanego przez organ
rentowy oraz wzoru informacji o dochodach
uzyskanych od organów rentowych za rok
podatkowy 2008 (PIT-40A/11A).

Maria Kalinowska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

http://bip.
mf.gov.pl

do końca 2008 r.

Określenie obowiązujących za 2008 r.
wzorów:
− rocznego obliczenia podatku
dokonywanego przez płatnika (PIT40),
− zeznań podatkowych składanych przez
podatników: PIT-36, PIT-37, PIT-38,
PIT-36L,
− załączników do zeznań podatkowych:
PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT/Z,
PIT/ZG

Maria Kalinowska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

http://bip.
mf.gov.pl

do końca 2008 r.

usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, termin powstania
obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

podmiotów uprawnionych do
wykonywania działalności
usługowej w zakresie
prowadzenia ksiąg
rachunkowych

23.

Istota projektu rozporządzenia

Umieszczenie projektu
rozporządzenia w programie prac
legislacyjnych w II półroczu 2008
jest uzaleŜnione od uchwalenia
zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z późn. zm.).
Umieszczenie projektu
rozporządzenia w programie prac
legislacyjnych w II półroczu 2008
jest uzaleŜnione od uchwalenia
zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z późn. zm.).

11

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

25.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia niektórych wzorów
oświadczeń, deklaracji i
informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie
podatku dochodowego od
osób fizycznych

Umieszczenie projektu
rozporządzenia w programie prac
legislacyjnych w II półroczu 2008
jest uzaleŜnione od uchwalenia
zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z późn. zm.).

Określenie obowiązujących za 2009 r.
wzorów:
− oświadczeń: PIT-2, PIT-2A, PIT-2C,
PIT-3, PIT-12,
− deklaracji: PIT-4R, PIT-6, PIT-8A,
− informacji: PIT-8C, PIT-8S, PIT-11,
PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

26.

Rozporządzenie Ministra
Finansów (wydanie w
porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rozwoju
wsi), w sprawie
szczegółowych zasad
gospodarki finansowej
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z
dnia 9 maja 2008 r. o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634)
Potrzeba wydania niniejszego
rozporządzenia wynika z faktu
zmiany podstawy prawnej do
wydania aktu wykonawczego. Ww.
ustawa o ARiMR uchyla ustawę z
dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z
2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.).

Określenie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej ARiMR z
uwzględnieniem przepisów o finansach
publicznych oraz efektywność
wydatkowania środków publicznych.

Jerzy Indra
http://bip.m IV kwartał 2008 r.
- Dyrektor
f.gov.pl
Departamentu
Finansowania
Regionów i Rolnictwa

27.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu i
warunków prowadzenia
działalności pośrednictwa w
zbywaniu i odkupywaniu
tytułów uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu i
warunków postępowania

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz..1546, z późn. zm.) - druk
sejmowy nr 61.

Określenie trybu i warunków prowadzenia
działalności przez podmioty prowadzące
działalność w zakresie dystrybucji tytułów
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Określenie trybu i warunków prowadzenia
przez towarzystwa funduszy
inwestycyjnych działalności w zakresie

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

28.

Istota projektu rozporządzenia

12

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Maria Kalinowska
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

http://bip.
mf.gov.pl

Przełom
2008 r./2009 r.

Lp.

29.

30.

31.

Tytuł projektu
rozporządzenia

towarzystw funduszy
inwestycyjnych wykonujących
działalność w zakresie
zarządzania portfelami, w
skład których wchodzi jeden
lub większa liczba
instrumentów finansowych
albo doradztwa
inwestycyjnego
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu,
warunków i zakresu działania
kontroli wewnętrznej w
towarzystwie funduszy
inwestycyjnych, sposobu
prowadzenia ewidencji
zawartych transakcji, sposobu
zapobiegania występowania
konfliktu interesów oraz
sposobu dokumentowania
źródeł będących podstawą
decyzji inwestycyjnych
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie w
sprawie zawierania przez
fundusz inwestycyjny otwarty
umów, których przedmiotem
są instrumenty pochodne, w
tym niewystandaryzowane
instrumenty pochodne
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

poz..1546, z późn. zm.) - druk
sejmowy nr 61.

zarządzania aktywami i doradztwa
inwestycyjnego.

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546, z późn. zm.) - druk sejmowy nr
61.

Określenie trybu, warunków i zakresu
działania kontroli wewnętrznej w
towarzystwie funduszy inwestycyjnych, a
takŜe sposobu ewidencji zawartych
transakcji przez towarzystwo oraz sposobu
zapobiegania występowaniu konfliktu
interesów.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546, z późn. zm.) - druk sejmowy nr
61.

Określenie kryteriów, które powinny
spełniać pochodne instrumenty, w
szczególności niestandaryzowane aby
mogły być przedmiotem lokat otwartych
funduszy inwestycyjnych.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Określenie informacji, które powinny zostać
zawarte w prospekcie informacyjnym
otwartego funduszu inwestycyjnego.

Piotr Koziński
- stępca Dyrektora
Departamentu

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Określenie szczególnych zasad
rachunkowości domów maklerskich, w tym
zakres informacji wykazywanych w
sprawozdaniu finansowym oraz
odpowiednio w sprawozdaniu finansowym
jednostek powiązanych oraz w
sprawozdaniach z działalności.
Określenie warunków, jakie spółka
prowadząca rynek regulowany musi
zapewnić do prowadzenia sprawnego i
bezpiecznego obrotu na tym rynku
regulowanym, w tym do skutecznego i
niezwłocznego wykonywania zleceń na tym
rynku regulowanym.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

inwestycyjnego otwartego
oraz specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego
otwartego, a takŜe skrótu tego
prospektu
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczególnych zasad
rachunkowości domów
maklerskich

poz.1546, z późn. zm.) - druk
sejmowy nr 61.

33.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowych warunków,
jakie musi spełniać rynek
regulowany

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

34.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie trybu i
warunków postępowania firm
inwestycyjnych oraz banków
powierniczych

Wynika z planowanej zmiany ustawy Określenie trybu i warunków postępowania
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
firm inwestycyjnych, banków, o których
instrumentami finansowymi (Dz. U.
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy oraz banków
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
powierniczych w zakresie:
druk sejmowy nr 64.
1) promowania świadczonych usług oraz
kontaktów z potencjalnymi klientami;
2) zawierania transakcji i dokonywania
rozliczeń;
3) klasyfikowania klientów do róŜnych
kategorii;
4) świadczenia usług maklerskich, w tym w
zakresie świadczenia usług maklerskich na
rzecz róŜnych kategorii klientów;

32.

Wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76,
poz. 94, z późn. zm.).

14

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

5) prowadzenia ewidencji zawieranych
transakcji oraz archiwizacji dokumentów i
innych nośników informacji
sporządzanych w związku z
prowadzeniem działalności;
6) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń
spłaty kredytów i poŜyczek udzielonych
na nabycie instrumentów finansowych
oraz zabezpieczania wierzytelności na
instrumentach finansowych, jeŜeli
konstrukcja tych instrumentów umoŜliwia
ustanowienie zabezpieczenia.
35.

Rozporządzenie Ministra
Finansów 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

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie zakresu i szczegółowych zasad
wyznaczania całkowitego wymogu
kapitałowego, w tym wymogów
kapitałowych, dla domów maklerskich, z
wyłączeniem podmiotów prowadzących
działalność maklerską wyłącznie w zakresie
czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 1 lub 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi oraz
określania maksymalnej wysokości
kredytów, poŜyczek udzielonych domom
maklerskim i wyemitowanych dłuŜnych
papierów wartościowych w stosunku do
kapitałów dla domów maklerskich, w tym:
1) warunki i sposób wyznaczania
całkowitego wymogu kapitałowego
metodą uwzględniającą wymóg
kapitałowy z tytułu kosztów stałych;
2) warunki i sposób wyznaczania
całkowitego wymogu kapitałowego
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metodą uwzględniającą współczynnik
przejścia;
3) warunki i sposób stosowania przy
wyznaczaniu wymogów kapitałowych
współczynników, metod, ocen i innych
rozwiązań, o których mowa w art. 105,
105a, 105c i 105d ustawy, wymagających
zgody Komisji, a takŜe przypadki, w
których nie jest wymagana zgoda Komisji
na ich stosowanie.

36.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków, jakie musi spełniać
organizowany przez firmę
inwestycyjną alternatywny
system obrotu

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie warunków, jakie musi spełniać
organizowany przez firmę inwestycyjną
alternatywny system obrotu oraz zakres,
trybu i formy upowszechniania informacji o
transakcjach i obrotach w tym systemie.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

37.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu,
trybu, formy oraz terminów
przekazywania informacji
przez firmy inwestycyjne
oraz,banki powiernicze o
których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy i banki powiernicze, na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz.1538, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie zakresu, trybu i formy oraz
terminów przekazywania informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, przez firmy inwestycyjne,
banki, o których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy i banki powiernicze.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Wynika z planowanej zmiany ustawy

Określenie:

Piotr Koziński

http://bip.

IV kwartał

38.
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mf.gov.pl

2008 r.

Finansów w sprawie
określenia szczegółowych
warunków technicznych i
organizacyjnych dla firm
inwestycyjnych, banków
i banków powierniczych oraz
warunków szacowania przez
dom maklerski kapitału
wewnętrznego i dokonywania
przeglądów procesu
szacowania i utrzymywania
tego kapitału

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

1) szczegółowych warunków technicznych i
organizacyjnych wymagane do
prowadzenia działalności maklerskiej
przez firmę inwestycyjną, bank, o którym
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy oraz do
prowadzenia rachunków papierów
wartościowych przez bank powierniczy,
2) szczegółowych warunków zarządzania
ryzykiem i funkcjonowania systemu
kontroli wewnętrznej w domu maklerskim
oraz
3) szczegółowych warunków szacowania
przez dom maklerski kapitału
wewnętrznego i dokonywania przeglądów
procesu szacowania i utrzymywania tego
kapitału.

39.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu,
trybu, formy oraz terminów
upowszechniania informacji
związanych z adekwatnością
kapitałową

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie zakresu, trybu i formy oraz
terminów upowszechniania informacji
związanych z adekwatnością kapitałową.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

40.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
obowiązków
sprawozdawczych w zakresie
obrotu papierami
wartościowymi emitowanymi
przez Skarb Państwa

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538) – druk sejmowy
nr 64.

Określenie obowiązków sprawozdawczych
domów maklerskich, banków
prowadzących działalność maklerską,
zagranicznych firm inwestycyjnych
prowadzących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność
maklerską w formie oddziału i
zagranicznych osób prawnych, o których
mowa w art. 115 ustawy o obrocie

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.
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rozporządzenia

instrumentami finansowymi, prowadzących
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską w formie oddziału,
banków powierniczych, podmiotów, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., w zakresie obrotu
papierami wartościowymi emitowanymi
przez Skarb Państwa.
41.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
domów maklerskich

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie szczegółowego zakresu
obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej domu
maklerskiego, który nie prowadzi
działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2-4, 6-8 lub ust. 4 pkt 1 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz
nie spełnia wymogu posiadania kapitału
załoŜycielskiego w wysokości ustalonej
zgodnie z art. 98 ust. 2 lub 4 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, za
szkody powstałe w związku z
prowadzeniem działalności maklerskiej,
terminu powstania obowiązku
ubezpieczenia oraz minimalnej sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

42.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie cech
transakcji długoterminowych
instrumentami finansowymi
nabywanymi lub zbywanymi

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie cech transakcji
długoterminowych instrumentami
finansowymi, które mogą być dokonywane
przez dom maklerski bez obowiązku
posiadania kapitału załoŜycielskiego w

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.
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wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie
rozporządzenia

na własny rachunek domu
maklerskiego

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

wysokości określonej w art. 98 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z późn. zm.).

43.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
terminów, trybu, formy
przeprowadzania badania i
oceny nadzorczej

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie terminów, trybu, formy
przeprowadzania badania i oceny
nadzorczej w zakresie przestrzegania przez
domy maklerskie przepisów dotyczących
adekwatności kapitałowej.

44.

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

Wynika z planowanej zmiany ustawy Określenie wymogów, jakim powinny
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
odpowiadać wnioski domów maklerskich o
instrumentami finansowymi (Dz. U.
wydanie zgody na:
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
1) wcześniejszą niŜ w dniu określonym w
druk sejmowy nr 64.
umowie spłatę przez dom maklerski:
a) zobowiązań z tytułu papierów
wartościowych o nieoznaczonym
terminie wymagalności oraz innych
instrumentów finansowych o
nieoznaczonym terminie wymagalności,
b) zobowiązań z tytułu poŜyczki lub
kredytu, w wyniku których powstały
zobowiązania podporządkowane;
2) zaliczenie zobowiązań, wymienionych w
pkt 1 lit. a, do kapitałów domu
maklerskiego;
3) stosowanie przez dom maklerski
współczynników delta obliczonych przy
pomocy własnych modeli wyceny opcji;
4) stosowanie przez dom maklerski metody
wartości zagroŜonej do obliczenia
łącznego wymogu kapitałowego z tytułu
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Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

ryzyka rynkowego;
5) stosowanie przez dom maklerski modelu
wraŜliwości do obliczania pozycji
wynikających z niektórych transakcji
pochodnych;
6) stosowanie przez dom maklerski
niebędący domem maklerskim
inicjującym lub instytucją sponsorującą
metody formuły nadzorczej;
7) stosowanie przez dom maklerski oceny
wynikowej w przypadku papierów
wartościowych nieposiadających
zewnętrznej oceny wiarygodności
kredytowej;
8) stosowanie przez dom maklerski metody
wewnętrznych oszacowań
wykorzystującej metodologię
zewnętrznej instytucji oceny
wiarygodności kredytowej, która nie jest
publicznie dostępna;
9) stosowanie przez dom maklerski
preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku
do uprzywilejowanych transz
sekurytyzacji;
10) przejściowe stosowanie przez dom
maklerski szczególnej metody obliczania
kwot ekspozycji waŜonych ryzykiem.
45.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków jakim powinny
odpowiadać wnioski o
udzielenie zgody na

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie wymogów, jakim powinny
odpowiadać wnioski domów maklerskich o
udzielenie zgody na:
1) metody wewnętrznych ratingów do
obliczania wysokości wymogów
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kapitałowych lub stosowania własnych
oszacowań zmienności w celu obliczania
korekt z tytułu zmienności stosowanych do
zabezpieczeń i ekspozycji;
2) średniej wagi ryzyka dla ekspozycji
bazowych dla tytułów uczestnictwa w
instytucjach wspólnego inwestowania do
obliczania wysokości wymogów
kapitałowych.

zastosowanie przez dom
maklerski wybranych metod
wykorzystywanych do
obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z
tytułu ryzyka kredytowego

46.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie ocen
wiarygodności kredytowej
nadawanych przez zewnętrzne
instytucje oceny
wiarygodności kredytowej
(ECAI)

Wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 105b ust. 13 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.).

Określenie:
1) szczegółowych warunków, których
spełnienie przez zewnętrzną instytucję
oceny wiarygodności kredytowej jest
niezbędne dla uznania jej przez Komisję;
2) kryteriów ustalania powiązania wag
ryzyka poszczególnych klas ekspozycji
domu maklerskiego z odpowiednimi
ocenami wiarygodności kredytowej
opracowywanymi przez uznaną przez
Komisję zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej;
3) szczegółowego sposobu stosowania przez
domy maklerskie ocen wiarygodności
kredytowej.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

47.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków jakim powinny
odpowiadać wnioski o
udzielenie zgody na
stosowanie przez dom
maklerski wybranych metod

Wynika z planowanej ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

Określenie wymogów, jakim powinny
odpowiadać wnioski domów maklerskich o
udzielenie zgody na:
1) stosowanie przez dom maklerski
zaawansowanej metody pomiaru ryzyka
operacyjnego do obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r..
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pomiaru ryzyka operacyjnego

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r..

operacyjnego;
2) stosowanie przez dom maklerski
zaawansowanej metody pomiaru ryzyka
operacyjnego, w połączeniu z metodą
podstawowego wskaźnika lub metodą
standardową do obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
operacyjnego.

48.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków jakim powinny
odpowiadać wnioski o
udzielenie zgody na
stosowanie przez dom
maklerski metod wyznaczania
wartości ekspozycji
niektórych transakcji do
obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z
tytułu ryzyka kredytowego
kontrahenta (CCR)

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

49.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
egzaminów na maklera
papierów wartościowych,
doradcę inwestycyjnego i
agenta firmy inwestycyjnej
oraz sprawdzianu umiejętności

Wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 128 ust. 11 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.).

Określenie wymogów, jakim powinny
odpowiadać wnioski domów maklerskich o
udzielenie zgody na:
a. stosowanie przez dom maklerski
metody modeli wewnętrznych
wyznaczania wartości ekspozycji dla
zawieranych transakcji do obliczania
wysokości wymogów kapitałowych z
tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta;
b. stosowanie przez dom maklerski
metody wyceny rynkowej lub metody
standardowej, w przypadku, gdy uzyskał
on uprzednio zgodę, o której mowa w
pkt 1, do obliczania wysokości
wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
kredytowego kontrahenta.
Określenie:
1) wysokości opłat za egzaminy na maklera
papierów wartościowych, doradcę
inwestycyjnego i agenta firmy
inwestycyjnej oraz za przeprowadzenie
sprawdzianu umiejętności, o którym
mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

finansowymi oraz tryb i warunki
dokonywania zwrotu wniesionych opłat;
2) regulamin przeprowadzania tych
egzaminów oraz regulamin
przeprowadzenia sprawdzianu
umiejętności;
3) sposób ustalania i wysokość
wynagrodzeń członków komisji
egzaminacyjnych za udział w
posiedzeniach, przeprowadzanie
egzaminów lub sprawdzianu umiejętności
oraz przygotowanie projektów pytań i
zadań na egzaminy lub sprawdzian
umiejętności.
50.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie egzaminu
uzupełniającego dla maklerów
papierów wartościowych
uprawniającego do
wykonywania czynności
doradztwa inwestycyjnego

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz.1538, z późn. zm.) –
druk sejmowy nr 64.

51.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie sposobu
prowadzenia przez Komisję
Nadzoru Finansowego
ewidencji instrumentów

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego

Określenie:
1) wysokości opłat za egzamin
uzupełniający oraz tryb i warunki
dokonywania zwrotu wniesionych opłat;
2) regulaminu przeprowadzania egzaminu
uzupełniającego;
3) sposobu ustalania i wysokość
wynagrodzeń członków komisji
egzaminacyjnej za udział w
posiedzeniach, przeprowadzenie
egzaminu uzupełniającego oraz
przygotowanie projektów pytań na
egzamin uzupełniający.
Określenie:
1)sposobu uprowadzenia ewidencji:
a) papierów wartościowych będących
przedmiotem oferty publicznej,
b) papierów wartościowych oraz
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

finansowych

systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539, z późn. zm.) - druk sejmowy nr
63.

instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi, dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzonych do alternatywnego systemu
obrotu
- z wyłączeniem papierów wartościowych
emitowanych przez Skarb Państwa i
Narodowy Bank Polski, zwanej dalej
„ewidencją”;
2)
wzoru zawiadomienia, o którym
mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia o
ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, na podstawie
którego Komisja Nadzoru Finansowego,
dokonuje wpisu do ewidencji;
3)
tryb udostępniania ewidencji, w
tym udostępniania jej na stronie
internetowej Komisji.

52.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia kryteriów jakie
muszą spełniać podmioty
ubiegające się o status agencji
informacyjnej

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539, z późn. zm.) - druk sejmowy nr
63.

Określenie kryteriów, jakie muszą spełniać
podmioty ubiegające się
o status agencji informacyjnej, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

53.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie

Wynika z planowanej zmiany ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Określenie rodzaju, zakresu i formy
informacji bieŜących i okresowych

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.
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Lp.

54.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

informacji bieŜących i
okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów
wartościowych
dopuszczonych do obrotu na
rynku oficjalnych notowań
giełdowych lub na rynku
regulowanym innego niŜ
Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego, dla
których Rzeczpospolita Polska
jest państwem macierzystym
oraz zasad uznawania za
równowaŜne informacji
wymaganych przepisami
prawa państw niebędących
państwami członkowskimi
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
odbywania staŜu
adaptacyjnego oraz
przeprowadzania testu
umiejętności stanowiących
podstawę uznania kwalifikacji
do wykonywania zawodu
maklera papierów
wartościowych, maklera giełd
towarowych oraz doradcy
inwestycyjnego.

publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539, z późn. zm.) - druk sejmowy nr
63.

przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na
rynku oficjalnych notowań giełdowych w
rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi lub na rynku regulowanym
innego niŜ Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego, dla których
Rzeczpospolita Polska jest państwem
macierzystym, terminy i częstotliwość ich
przekazywania oraz zasady uznawania za
równowaŜne informacji wymaganych
przepisami prawa państw niebędących
państwami członkowskimi.

Wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 18 ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394).

Określenie:
1) warunków, sposobu i trybu odbywania
staŜu adaptacyjnego zwanego dalej
"staŜem", stanowiącego podstawę do
uznania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym kwalifikacji do
wykonywania zawodu maklera papierów
wartościowych, maklera giełd towarowych
oraz doradcy inwestycyjnego;
2) sposobu i trybu wykonywania nadzoru
nad odbywaniem staŜu oraz oceny nabytych
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Piotr Koziński
- Zastępca Dyrektora
Departamentu
Rozwoju Rynku
Finansowego

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał
2008 r.

Lp.

55.

Tytuł projektu
rozporządzenia

Projekt rozporządzenia
Ministra Finansów
zmieniającego rozporządzenie
z dnia 1 lipca 2002 r. w
sprawie komórek
organizacyjnych kontroli
skarbowej, w których
zatrudnionym inspektorom i
pracownikom przysługuje

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

Rozszerzenie katalogu podmiotów
ubiegających się o przyjęcie do
pracy w komórkach realizacyjnych,
w stosunku do których istniałaby
moŜliwość odstąpienia od
prowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w określonym w
rozporządzeniu zakresie (na
podstawie art. 11g ustawy z dnia 28

Istota projektu rozporządzenia

przez wnioskodawcę umiejętności;
3) sposobu ustalania kosztów odbywania
staŜu oraz tryb ponoszenia, pobierania i
zwrotu opłaty za odbycie staŜu;
4) warunków, sposobu i trybu
przeprowadzania przez Komisję Nadzoru
Finansowego testu umiejętności oraz oceny
wykazanych przez wnioskodawcę
umiejętności, stanowiących podstawę do
uznania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym kwalifikacji do
wykonywania zawodu maklera papierów
wartościowych, maklera giełd towarowych
oraz doradcy inwestycyjnego;
5) sposobu ustalania przez Komisję
Nadzoru Finansowego kosztów
przeprowadzania testu umiejętności oraz
tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty
za przeprowadzenie testu umiejętności.
UmoŜliwienie prowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w ograniczonym zakresie
w stosunku do byłych pracowników
zatrudnionych uprzednio w komórkach
realizacyjnych lub komórkach wywiadu
skarbowego, ubiegających się o przyjęcie
do pracy w komórkach realizacyjnych.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Andrzej Kosnarewicz
- Dyrektor
Departamentu
Kontroli Resortowej

http://bip.
mf.gov.pl

IV kwartał 2008
r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

umundurowanie słuŜbowe i
broń słuŜbowa, a takŜe naboru
do tych komórek (Dz. U. Nr
100, poz. 911, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwolnień
z obowiązku złoŜenia
zabezpieczenia akcyzowego

września 1991 r. o kontroli
skarbowej – Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, z późn. zm.).
Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie przypadków, wymagań i
szczegółowego sposobu udzielania,
przedłuŜania i cofania zwolnienia z
obowiązku złoŜenia zabezpieczenia
akcyzowego.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

http://bip.
mf.gov.pl

57.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
zabezpieczeń akcyzowych

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie przypadków, w których stosuje
się zabezpieczenie generalne i ryczałtowe,
sposób ustalania ich wysokości, sposób ich
składania, stosowania i zwracania, w ty
wzory dokumentów.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

http://bip.
mf.gov.pl

58.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia przypadków, w
których stosuje się dla
niektórych wyrobów
akcyzowych niŜszy poziom
zabezpieczenia ryczałtowego
oraz przypadków, w których
naczelnik urzędu celnego nie
ustala stanu wykorzystania
zabezpieczenia generalnego
przed jego zastosowaniem
Rozporządzenie Ministra

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie przypadków, w których stosuje
się dla niektórych wyrobów akcyzowych
niŜszy poziom zabezpieczenia ryczałtowego
oraz przypadków, w których naczelnik
urzędu celnego nie ustala stanu
wykorzystania zabezpieczenia generalnego
przed jego zastosowaniem w związku ze
stosowaniem systemów informatycznych.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

http://bip.
mf.gov.pl

Akt wykonawczy do nowej ustawy o

Wprowadzenie dodatkowych zwolnień od

Wojciech Bronicki

http://bip.

56.

59.
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Przed wejściem

Lp.

60.

61.

62.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Finansów w sprawie zwolnień
od podatku akcyzowego

podatku akcyzowym.

podatku akcyzowego oraz określenie
szczegółowego zakresu oraz warunków i
trybu stosowania zwolnień od podatku
akcyzowego.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
dokumentu dostawy wyrobów
objętych zwolnieniem od
akcyzy oraz sposobu
prowadzenia ewidencji
wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwrotu
akcyzy w przypadku dostawy
wewnątrzwspólnotowej albo
eksportu samochodów
osobowych.

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzoru dokumentu dostawy
wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy
oraz sposobu prowadzenia ewidencji
wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy
ze względu na ich przeznaczenie.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Określenie warunków zwrotu podatku
akcyzowego w przypadku dostawy albo
eksportu samochodów osobowych
niezarejestrowanych wcześniej na
terytorium kraju zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym, od których akcyza została
zapłacona.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
prowadzenia ewidencji energii

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie zasady prowadzenia ewidencji
ilościowej energii elektrycznej.
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Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

mf.gov.pl

w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

www.mof
net.gov.pl

www.mof
net.gov.pl

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

63.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
wysokości maksymalnych
norm dopuszczalnych
ubytków niektórych wyrobów
akcyzowych

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytków, zakresu, sposobu
ustalania i rozliczania norm dopuszczalnych
ubytków.

64.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie metod
ustalania parametrów
słuŜących do określenia
podstawy opodatkowania piwa

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie szczegółowych metod ustalania
parametrów słuŜących do określenia
podstawy opodatkowania piwa, w
szczególności wyznaczania liczby stopni
Plato w piwie gotowym.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

65.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie środków
skaŜających do skaŜania
alkoholu etylowego
zwolnionego od akcyzy ze
względu na przeznaczenie do
produkcji wyrobów
nieprzeznaczonych do
spoŜycia przez ludzi

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie listy środków skaŜających do
alkoholu etylowego korzystającego ze
zwolnienia z akcyzy.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

66.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
przekazywania informacji o
wielkości sprzedaŜy
papierosów oznaczonych
maksymalną ceną detaliczną

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

W celu ustalenia najpopularniejszej
kategorii cenowej papierosów zachodzi
konieczność określenia terminu, formy oraz
zakresu przekazywanych, ministrowi
finansów, informacji o wielkości sprzedaŜy
papierosów oznaczonych maksymalną ceną
detaliczną.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Określenie wzorów deklaracji akcyzowych i
informacji o wyrobach w składzie
uwzględniając terminy i miejsce składania
deklaracji, pouczenie, Ŝe deklaracje
podatkowe stanowią podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego oraz
zapewniając moŜliwość prawidłowego
obliczenia wysokości akcyzy
Określenie wzoru deklaracji uwzględniając
konieczność zapewnienia informacji dot.
ilości nabywanych wyrobów akcyzowych
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
lub z zapłaconą akcyzą oraz kwoty
przypadającej do zapłaty.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

67.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzorów
deklaracji podatkowych dla
podatku akcyzowego i
informacji o wyrobach
akcyzowych znajdujących się
w składzie podatkowym

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

68.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
deklaracji uproszczonej

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

69.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
informacji podsumowującej o
dokonanych nabyciach i
dostawach
wewnątrzwspólnotowych
samochodów osobowych

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzoru informacji
podsumowujących w celu zapewnienia
informacji np. o ilości nabywanych
samochodów osobowych, danych dot.
samochodu i podmiotu nabywającego.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

70.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie postaci i wzorów znaków
akcyzy, sposobu nanoszenia znaków akcyzy
- na typowe opakowania jednostkowe
wyrobów akcyzowych, kwot wpłacanych w
celu otrzymania znaków akcyzy oraz
zwolnień z obowiązku oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami akcyzy.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

30

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

71.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wykazu i
terytorialnego zasięgu
działania urzędów celnych i
izb celnych, których
odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy są właściwi
w zakresie spraw dotyczących
znaków akcyzy

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie naczelników urzędów celnych i
dyrektorów izb celnych właściwych w
sprawach znaków akcyzy.

72.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zwrotu
akcyzy od wyrobów
akcyzowych

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie trybu zwrotu akcyzy,
terminów zwrotu akcyzy, minimalnej kwoty
zwrotu akcyzy,
wzóru wniosku o zwrot akcyzy w
odniesieniu do dostaw
wewnątrzwspólnotowych lub eksportu
wyrobów akcyzowych.

73.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wykazu i
terytorialnego zasięgu
działania urzędów celnych i
izb celnych, których
odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy są właściwi do
wykonywania zadań w
zakresie akcyzy na terytorium
kraju
Rozporządzenie Ministra
Finansów
w sprawie sytuacji, w których

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

74.

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Określenie wykazu oraz terytorialnego
zasięgu działania urzędów celnych i izb
celnych, których odpowiednio naczelnicy i
dyrektorzy są właściwi do wykonywania
zadań w zakresie akcyzy na terytorium
kraju.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Określenie sytuacji, w których podmioty
magazynujące lub dokonujące przeładunku
wyrobów akcyzowych wyprodukowanych

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Lp.

75.

76.

Tytuł projektu
rozporządzenia

podmioty nie muszą spełniać
dodatkowych warunków
uzyskiwania zezwolenia na
prowadzenie składu
podatkowego
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
warunków dotyczących
miejsca odbioru wyrobów
akcyzowych oraz zasad
prowadzenia ewidencji przez
zarejestrowanego handlowca i
przez podatnika nabywającego
wyroby akcyzowe z zapłaconą
akcyzą

Rozporządzenie
w sprawie zezwoleń na
prowadzenie składu
podatkowego, nabywanie
wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany handlowiec
oraz niezarejestrowany
handlowiec, na wykonywanie
czynności w charakterze
przedstawiciela podatkowego,
a takŜe na prowadzenie
działalności jako podmiot
pośredniczący

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

Istota projektu rozporządzenia

przez inny podmiot, nie muszą spełnić
warunków, o których mowa w art. 44 ust. 3
pkt 1-5 ustawy o podatku akcyzowym.

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie warunków dotyczących miejsca
odbioru wyrobów akcyzowych,
nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez
zarejestrowanego handlowca,
zasad prowadzenia przez niego ewidencji
nabytych wyrobów akcyzowych oraz zasad
prowadzenia ewidencji wyrobów
akcyzowych z akcyzą zapłaconą na
terytorium państwa członkowskiego
nabywanych na potrzeby wykonywanej
działalności gospodarczej na terytorium
kraju, przez podatnika o którym mowa w
art. 69 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
Określenie szczegółowego sposobu
wydawania oraz cofania zezwoleń na:
prowadzenie składu podatkowego,
nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany handlowiec,
nabycie wyrobów akcyzowych jako
niezarejestrowany handlowiec,
wykonywanie czynności w charakterze
przedstawiciela podatkowego,
prowadzenie działalności jako podmiot
pośredniczący
oraz wzorów wniosków o wydanie tych
zezwoleń, a takŜe rodzajów dokumentów,
które powinny być dołączone do tych
wniosków.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

77.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
procedury zawieszenia poboru
akcyzy i procedury
przemieszczania wyrobów
akcyzowych z zapłacona
akcyzą oraz ich
dokumentowania

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzoru formularza ADT i UDT,
warunków, na jakich dokument handlowy
moŜe zastąpić ADT i UDT, szczegółowego
sposobu stosowania i dokumentowania
procedury zawieszenia poboru akcyzy,
szczegółowych warunków dokonywania
przeładunku wyrobów akcyzowych w
procedurze zawieszenia poboru akcyzy
poza składem podatkowym,
inne przypadki, w których następuje
zakończenie procedury zawieszenia poboru
akcyzy.

78.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
szczegółowych warunków
prowadzenia składów
podatkowych oraz zasad
prowadzenia ewidencji
ilościowej lub ilościowowartościowej wyrobów
akcyzowych przez
prowadzącego skład
podatkowy
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
dokumentowania
przemieszczania wyrobów
akcyzowych
w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy z
zastosowaniem
informatycznego systemu

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie szczegółowych warunków
dotyczących prowadzenia składów
podatkowych, miejsca, w którym wyroby
akcyzowe będą magazynowane oraz
zasad prowadzenia ewidencji ilościowej lub
ilościowo-wartościowej wyrobów
akcyzowych przez prowadzącego skład
podatkowy.

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie sposobu funkcjonowania
Informatycznego Systemu Przemieszczania
Wyrobów Akcyzowych, wymogów, jakie
powinien spełniać elektroniczny
administracyjny dokument towarzyszący,
sposobu dokumentowania przemieszczania
wyrobów akcyzowych w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy z
zastosowaniem elektronicznego

79.
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Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia
Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.

Lp.

80.

Tytuł projektu
rozporządzenia

przemieszczania wyrobów
akcyzowych
Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie zakresu
danych, które powinny
znajdować się w ewidencji
nabywanych wyrobów
akcyzowych

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

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Istota projektu rozporządzenia

administracyjnego dokumentu
towarzyszącego.
Określenie zakresu danych w ewidencji w
celu zapewnienia właściwym organom
pełnej kontroli nabywanych wyrobów
akcyzowych z zapłacona akcyzą.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia

81.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzorów
zgłoszeń rejestracyjnych w
zakresie podatku akcyzowego

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzorów: zgłoszeń
rejestracyjnych w zakresie podatku
akcyzowego, potwierdzenia zgłoszenia
rejestracyjnego oraz o zaprzestaniu
wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu lub prowadzenia
działalności gospodarczej

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

82.

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

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzoru potwierdzenia złoŜenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty
akcyzy na terytorium kraju w celu
zapewnienia informacji o złoŜonym
zabezpieczeniu akcyzowym lub o
zapłaconej kwocie akcyzy.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

83.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości akcyzy
wpłacanej przez płatnika

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzoru deklaracji akcyzowej o
wysokości akcyzy wpłacanej przez płatnika
uwzględniając terminy i miejsce składania
deklaracji, pouczenie, Ŝe deklaracje
podatkowe stanowią podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego oraz
zapewniając moŜliwość prawidłowego

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl
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Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

obliczenia wysokości akcyzy.
Określenie wzoru zgłoszenia o planowanym
nabyciu wewnątrzwspólnotowym
w celu zapewnienia informacji o ilości
nabywanych wyrobów akcyzowych oraz
kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

http://bip.
mf.gov.pl

84.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
zgłoszenia o planowanym
nabyciu
wewnątrzwspólnotowym

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

85.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
znakowania i barwienia
wyrobów energetycznych do
celów stosowania zwolnień
od akcyzy lub kontroli obrotu
tymi wyrobami

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Zapewnienie skutecznej kontroli olejów
napędowych i olejów opałowych –
wykorzystywanych do celów opałowych
lub do celów Ŝeglugi, korzystających ze
zwolnienia i preferencyjnych stawek
akcyzy.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

www.mof
net.gov.pl

86.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie wzoru
dokumentu potwierdzającego
zapłatę akcyzy na terytorium
kraju w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego
samochodu osobowego

Akt wykonawczy do nowej ustawy o
podatku akcyzowym.

Określenie wzoru dokumentu
potwierdzającego zapłatę akcyzy na
terytorium kraju w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego samochodu
osobowego niezarejestrowanego wcześniej
na terytorium kraju zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym.

Wojciech Bronicki
- Dyrektor
Departamentu
Podatku Akcyzowego
i Ekologicznego

http://bip.
mf.gov.pl

87.

Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie
określenia wzoru wniosku o
umorzenie zaległości oraz o
zwrot kwoty za rok
podatkowy

Zgodnie z projektem ustawy
o szczególnych rozwiązaniach dla
podatników uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium RP
umorzenie zaległości lub zwrot
kwoty następuje na wniosek
podatnika sporządzony według

Określenie wzoru wniosku o umorzenie
zaległości oraz o zwrot kwoty za rok
podatkowy.

Maria Kalinowska
– Zastępca Dyrektora
Departamentu
Podatków
Dochodowych

http://bip.
mf.gov.pl
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Planowany
termin wydania
rozporządzenia

2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Przed wejściem
w Ŝycie nowej
ustawy o
podatku
akcyzowym,
które planowane
jest na 1 stycznia
2009 r.
Po wejściu w
Ŝycie ustawy o
szczególnych
rozwiązaniach
dla podatników
uzyskujących
niektóre

Lp.

Tytuł projektu
rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

ustalonego wzoru; stąd w projekcie
ustawy zawarto stosowne
upowaŜnienie dla Ministra Finansów
do określenia wzoru przedmiotowego
wniosku.

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

Adres
BIP

Planowany
termin wydania
rozporządzenia

przychody poza
terytorium RP.
W dniu
12.06.2008 r.
miało miejsce
pierwsze
czytanie projektu
ww. ustawy
(druk nr 550)
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