Ministerstwo Finansów
Departament Prawny

Warszawa, dn. 05 lipca 2011 r.
PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
w II półroczu 2011 r.
dotyczący projektów rozporządzeń
MINISTRA FINANSÓW
sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

1.

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

2.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
i zgłoszeń aktualizacyjnych

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

Istota projektu rozporządzenia

I. Departament Administracji Podatkowej
Projektowane rozporządzenie ma Potrzeba dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia
na celu dostosowanie rozporządze- wynika z konieczności:
− dostosowania rozporządzenia do przepisów prawa nia Ministra Finansów z dnia
uwzględnienie zmian wynikających ze znowelizowa4 grudnia 2006 r. w sprawie formanego art. 82 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa;
tu i trybu przekazywania przez
banki i spółdzielcze kasy oszczęd− wyeliminowania wymogu podawania przez bank nunościowo-kredytowe comiesięczmeru REGON posiadacza rachunku związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwagi
nych informacji o założonych
na zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym
i zlikwidowanych
rachunkach
numeru REGON.
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1641)
do obowiązujących
przepisów
prawa.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 września 2009
r. w sprawie wzorów formularzy
zgłoszeń
identyfikacyjnych
(Dz. U. Nr 161, poz. 1282, z późn.
zm.) do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy
z
dnia
13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r.
Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.).

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia podyktowana jest koniecznością dostosowania wzorów formularzy
do nowelizowanych przepisów ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników, w tym w związku
z przyjęciem w projektowanych przepisach numeru PESEL
za identyfikator podatkowy dla osób objętych tym rejestrem,
z wyłączeniem:
− osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą
− osób fizycznych, które są podatnikami podatku
od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w tym korzystających ze zwolnienia od tego podatku.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Anna Piotrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Anna Piotrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Lp.

3.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

4.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych

5.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu
państwa

6.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowego sposobu klasyfikacji

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

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z art. 5 ust. 1d ustawy z dnia
21 czerwca 1996 r. o urzędach
i izbach
skarbowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267, z późn. zm.). Przepis
ten został wprowadzony ustawą
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 858) w zakresie kontroli sprawowanej przez
ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

Istota projektu rozporządzenia

Komisja
Finansów
Publicznych
zaproponowała,
aby ww. regulacja weszła w życie z dniem 1 września 2011 r.
Rozporządzenie zastępuje zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli w izbach i urzędach skarbowych, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.), które reguluje
tryb postępowania kontrolnego do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

II. Departament Budżetu Państwa
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowana celu uwzględnienie zmian prze- dzenie do klasyfikacji budżetowej podziałek, umożliwiających
pisów prawnych wpływających na ewidencjonowanie przepływów finansowych, zgodnie
kształt klasyfikacji budżetowej.
ze zmienionymi przepisami prawnymi.

Projektowana nowelizacja rozporządzenie
Ministra
Finansów
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu ma na celu doprecyzowanie
obowiązujących
przepisów oraz wprowadzenia
niezbędnych zmian.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi zmianę
przepisów w zakresie ustanawiania przez dysponentów części
budżetowych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia oraz
doprecyzowanie przepisów odnośnie przekazywania dotacji
oraz rozliczeń w okresie przejściowym.

III. Departament Długu Publicznego
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dokonama na celu wykonanie delegacji nie szczegółowego podziału tytułów dłużnych na: papiery
ustawowej wynikającej z art. 72 wartościowe, pożyczki i kredyty, przyjęte depozyty, zobowią-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Ewa Zwolińska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Kamila Markiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Justyna Adamczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Piotr Marczak
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

tytułów dłużnych zaliczanych do
państwowego długu publicznego, w tym rodzaje zobowiązań
zaliczanych do tytułów dłużnych, uwzględniając podstawowe kategorie przedmiotowe
i podmiotowe zadłużenia oraz
okresy zapadalności

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.).

zania wymagalne oraz określi rodzaje zobowiązań zaliczanych
do tytułów dłużnych.

7.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru
wpłat, prowadzonych przez
komitety wyborcze

8.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych
zasad prowadzenia gospodarki
finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

IV. Departament Finansów Resortu
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia zwiększy przejrzy- Przemysław Szelerma na celu wykonanie delegacji stość systemu finansowania kampanii wyborczej, zapewni
ski
ustawowej wynikającej z art. 140 możliwość pełnej i bieżącej kontroli społecznej źródeł finan- Zastępca Dyrektora
§ 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia sowania komitetu wyborczego za pośrednictwem strony interDepartamentu
2011 r. – Kodeks wyborczy netowej komitetu wyborczego oraz określi jasne procedury
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, w relacji komitet wyborczy – Państwowa Komisja Wyborcza
z późn. zm.).
eliminując przypadki arbitralnego oddziaływania przez organ
administracji na prawa i wolności obywateli.
V. Departament Finansowania Sfery Budżetowej
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia uzupełni treść nor- Anna Napiórkowska
na celu dostosowanie rozporządze- matywną aktu (uzupełni słowniczek o definicję ustawy Zastępca Dyrektora
Departamentu
nia Ministra Finansów do przepi- o refundacji) oraz wprowadzi zmianę do wzorów planu finansów ustawy z dnia 3 grudnia sowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do rocznego
2010 r. o zmianie ustawy o świad- sprawozdania z wykonania tego planu w następstwie nowych
czeniach opieki zdrowotnej finan- rozwiązań w zakresie refundacji przyjętych w ustawie o refunsowanych ze środków publicznych dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
oraz ustawy o zapobieganiu oraz żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 257,
poz. 1723) oraz do ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego
oraz wyrobów
medycznych
(Dz. U. Nr 122, poz. 696). Projekt
zastąpi rozporządzenie z dnia
31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego
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Planowany termin
wydania rozporządzenia

1 sierpnia
2011 r.

II półrocze 2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Artur Kawaler
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Andrzej Parafianowicz
Podsekretarz Stanu

II półrocze
2011 r.

Edward Komorowski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał
2011 r.

Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 104,
poz. 875, z późn. zm.).
9.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku
przysługującego
operatorowi
publicznego transportu zbiorowego

10.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu przekazywania informacji
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

11.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie urzędowego sprawdzenia

VI. Departament Gospodarki Narodowej
Przyczyną wprowadzenia rozwią- Projektowane rozporządzenie szczegółowo określi sposób
zań, które planuje się zawrzeć obliczania wysokości rozsądnego zysku przez operatorów
w projekcie przedmiotowego roz- publicznego transportu zbiorowego.
porządzenia jest delegacja usta- Jego celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego
wowa zawarta w art. 52 ust. 4 przepisów rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotycząo publicznym transporcie zbioro- cego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
wym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie
poz. 13).
Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1170/70 (Dz. Urz. UE L
315 z 3.12.2007 r., str. 1) - w zakresie zamieszczonej w Załączniku do niniejszej dyrektywy definicji „rozsądnego zysku”. Ponieważ niniejsza dyrektywa nie definiuje dokładnie
pojęcia „rozsądnego zysku”, jak również nie wskazuje zasad
określenia jego wysokości istnieje potrzeba doprecyzowania
i uszczegółowienia powyższego zagadnienia poprzez regulacje
krajowe.
VII. Departament Informacji Finansowej
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi: dostosoma na celu wykonanie delegacji wanie wzoru rejestru transakcji poprzez dodanie nowych inustawowej wynikającej z art. 13 formacji dotyczących danej operacji finansowej, jak i usunieustawy z dnia 16 listopada 2000 r. cie obowiązku wprowadzania danych, które nie są konieczne
o przeciwdziałaniu praniu pienię- do skutecznej analizy przeprowadzanych transakcji oraz rezydzy oraz finansowaniu terroryzmu gnację z trybu przekazywania informacji o transakcjach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, w formie papierowej i plikach tekstowych (TXT).
poz. 1505, z późn. zm.).
VIII. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier
Projektowane rozporządzenie jest Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowazwiązane ze zmianą rozporządze- dzenie rozwiązań zmierzających do doprecyzowania zakresu
nia Ministra Finansów z dnia podmiotowego urzędowego sprawdzenia, ułatwień dla pod14 grudnia 2009 r. w sprawie miotów przy dokonywaniu zgłoszenia działalności objętej
urzędowego
sprawdzenia urzędowym sprawdzeniem oraz określenia zakresu i sposobu
przeprowadzania ponownego urzędowego sprawdzenia
(Dz. U. Nr 222, poz. 1757).
w przypadku zmian stanu stwierdzonego w wyniku urzędowego sprawdzenia.
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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

Planowany termin
wydania rozporządzenia

12.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykonywania kontroli
przestrzegania przepisów prawa
celnego oraz innych przepisów
związanych z przywozem i wywozem towarów

Projektowane rozporządzenie jest
związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie
magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 89, poz. 847,
z późn. zm.).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dokonanie zmian w zakresie regulacji dotyczących obowiązku opracowania regulaminu prowadzenia magazynu czasowego składowania.

Wiesław Sieńko
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

13.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia
gier hazardowych

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejściem w życie
ustawy z dnia 26 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dokonanie zmiany w zakresie określenia wykazu dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w obszarze gier hazardowych.

Grzegorz Bysławski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

14.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych
warunków instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu
kontroli gier prowadzonych
w kasynie gry

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejściem w życie
ustawy z dnia 26 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie warunków instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli w kasynach gry.

Grzegorz Bysławski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

15.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu danych
dotyczących urządzania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet podlegających archiwizacji oraz sposobu ich archiwizacji

Projektowane rozporządzenie jest
związane z wejściem w życie
ustawy z dnia 26 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie zakresu i sposobu archiwizowania danych mających znaczenie dla kontroli zakładów wzajemnych urządzanych przez
sieć Internet.

Grzegorz Bysławski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

16.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych
oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym

Zawarcie porozumień pomiędzy
Unią Europejską a państwami
trzecimi w zakresie wzajemnego
uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) spowodowało konieczność opracowania
odpowiednich narzędzi w celu
realizacji tych porozumień.

Wzajemne uznawanie programów AEO pomiędzy UE i państwami trzecimi ma zapewnić korzyści upoważnionym przedsiębiorcom, którzy zapewniają bezpieczeństwo swoich międzynarodowych łańcuchów dostaw. Przyznawane ułatwienia
będą dotyczyły ograniczenia częstotliwości inspekcji oraz
liczby kontroli administracyjnych na obszarze celnym Wspólnoty oraz państw trzecich będących partnerami porozumień
o wzajemnym uznawaniu statusów AEO.

Edward Komorowski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

5

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

17.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej
w zakresie, w jakim właściwość
ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

Projektowane rozporządzenie jest
związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 października 2009 r. w sprawie
właściwości miejscowej organów
Służby Celnej w zakresie, w jakim
właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (Dz. U. Nr 182, poz. 1422,
z późn. zm.).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 75b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

Edward Komorowski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

18.

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

Edward Komorowski
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

19.

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

Projektowane rozporządzenie jest Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określezwiązane ze zmianą rozporządze- nie właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych w przynia Ministra Finansów z dnia padku, gdy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych
29 grudnia 2010 r. w sprawie wy- właściwy dyrektor izby celnej nie może zarządzić przeprowakonywania przez funkcjonariuszy dzenia czynności obserwowania zdarzeń w miejscach publiczcelnych czynności obserwowania i nych.
rejestrowania zdarzeń w miejscach
publicznych (Dz. U. Nr 10,
poz. 50).
IX. Departament Kontroli Skarbowej
Projektowane rozporządzenie jest Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określezwiązane z wejście w życie ustawy nie warunków, trybu i szczegółowego sposobu wykonywania
z dnia 25 czerwca 2010 r. czynności, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy o kontroli
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej przez inspektorów i pracowników kontroli skarboskarbowej oraz niektórych innych wej.
ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec 2011 r.
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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

19 A

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Projektowane
rozporządzenie
wynika z potrzeby odpowiedniego
dostosowania struktur kontroli
skarbowej
do
potencjału
gospodarczego
województwa
mazowieckiego
i świętokrzyskiego.

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia zakłada zmianę
terytorialnego zasięgu działania Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w Warszawie i Kielcach. Zmiana polega na rozszerzeniu terytorialnego zasięgu działania Dyrektora Urzędu
Kontroli Skarbowej w Kielcach o wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty lipski, przysuski, radomski,
szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu
Radom.

Jacek Skonieczny
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

*) Uwaga! Pozycja 19 A została dopisana do Harmonogramu prac legislacyjnych na II półrocze 2011 r. w dniu 26 października 2011 r.
20.

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

21.

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 wzorów rocznego obliczenia podatku
oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych

22.

23.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji
sporządzanej przez spółdzielnie

X. Departament Podatków Dochodowych
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określena celu dostosowanie wzorów nie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie
formularzy podatkowych (w tym przepisu upoważniającego zawartego w art. 45b pkt 1 i 5
w szczególności PIT-12, PIT-11) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
do nowych regulacji, które mogą od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,
być uchwalone w II połowie z późn. zm.).
2011 r. i mających wpływ na rozliczenie dochodów uzyskanych
w roku 2011 lub 2012.
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określena celu dostosowanie wzoru PIT- nie nowego wzoru formularza podatkowego na podstawie
40A/11A do nowych regulacji, przepisu upoważniającego zawartego w art. 45b pkt 3 ustawy
które mogą być uchwalone z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiw II połowie 2011 r. i mających zycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
wpływ na rozliczenie dochodów
uzyskanych w roku 2011.
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określena celu dostosowanie wzorów nie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie
formularzy podatkowych (w tym przepisu upoważniającego zawartego w art. 45b pkt 2 i 4
w szczególności PIT-40, PIT-37, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
PIT-36) do nowych regulacji, które osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn.
mogą być uchwalone w II połowie zm.).
2011 r. i mających wpływ na rozliczenie dochodów uzyskanych
w roku 2011.
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określena celu dostosowanie wzoru PIT- nie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie
14 do nowych regulacji, które przepisu upoważniającego zawartego w art. 7 ust. 4 ustawy

7

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

mogą być uchwalone w II połowie
2011 r. i mających wpływ na rozliczenie dochodów uzyskanych
w roku 2011.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie wzoru PIT2K do nowych regulacji, które
mogą być uchwalone w II połowie
2011 r. i mających wpływ na rozliczenie dochodów uzyskanych w
roku 2011.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie wzorów
formularzy podatkowych (w tym
w szczególności, PIT-16A, PIT28) do nowych regulacji, które
mogą być uchwalone w II połowie
2011 r. i mających wpływ na rozliczenie dochodów uzyskanych
w roku 2011.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie wzoru deklaracji PIT-23 do nowych regulacji,
które mogą być uchwalone
w II połowie 2011 r. i mających
wpływ na rozliczenie dochodów
uzyskanych w roku 2011.

z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.).
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie nowego wzoru formularza podatkowego na podstawie
przepisu upoważniającego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316).
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie
przepisu upoważniającego zawartego w art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4
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.).

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej do
nowych regulacji, które mogą być
uchwalone w II połowie 2011 r.
i mających wpływ na rozliczenie
dochodów uzyskanych w roku
2011 lub 2012.

24.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków
związanych z inwestycją służącą
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

25.

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

26.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru
deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku
od przychodów z odpłatnego
zbycia nieruchomości i praw
majątkowych

27.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru
wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie nowego wzoru formularza podatkowego na podstawie
przepisu upoważniającego zawartego w art. ust. 4 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316).

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.*)

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie nowego wzoru wniosku na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 52 ust. 3 pkt 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.).

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 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

Planowany termin
wydania rozporządzenia

*) Uwaga! Wydanie w IV kwartale 2011 r. przedmiotowego rozporządzenia uzależnione jest od przebiegu i efektów prac legislacyjnych nad projektami ustaw, które w sposób bezpośredni
lub pośredni wpływają na konstrukcję formularzy podatkowych składanych przez podatników lub płatników podatku dochodowego od osób fizycznych (np. nad rządowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników).
28.

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

29.

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

30.

31.

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

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej z 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.).
Projektowane rozporządzenie poprzez zaniechanie poboru podatku
wobec nierezydentów może ułatwić, w warunkach dużej konkurencji, uplasowanie obligacji na
rynkach zagranicznych i obniżyć
koszty ich emisji, pozwalając na
tańsze pozyskiwanie pieniądza.
Projektowane rozporządzenie poprzez zaniechanie poboru podatku
może umożliwić pozyskanie przez
polskich przedsiębiorców nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz
technologii, licencji, know-how,
co w konsekwencji stworzy korzystne warunki ich rozwoju ze
skutkiem w postaci wzrostu dochodów tych przedsiębiorców
i płaconego od tych dochodów
podatku dochodowego.
Projektowane rozporządzenie poprzez zaniechanie poboru podatku
może ułatwić uplasowanie dłużnych papierów wartościowych
w formie obligacji na rynkach
zagranicznych i obniżyć koszty ich
emisji, pozwalając na tańsze pozyskiwanie pieniądza. Usprawni to

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi ustalenie
na 2012 r. wysokości norm szacunkowych dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej.

Maria Kalinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi zaniechanie poboru podatku „u źródła” od dochodów nierezydentów
uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2011 r. przez m.st
Warszawa, a także z odpłatnego ich zbycia.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał 2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi rozszerzenie zakresu przedmiotowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. dotyczącego zaniechania
poboru podatku od dochodów z umów offsetowych obowiązujących w latach 2010-2011, w związku z zatwierdzeniem przez
Ministra Gospodarki umowy offsetowej zawartej pomiędzy
Skarbem Państwa a Honeywell Regelsysteme GmbH, na dostawę systemu nawigacji lądowej INS do kołowego transportera opancerzonego, w związku z dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał 2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi zaniechanie poboru podatku „u źródła” od dochodów nierezydentów
uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od dłużnych papierów wartościowych w formie obligacji, wyemitowanych na
rynkach zagranicznych w latach 2011-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z odpłatnego ich zbycia.

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

31 A

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji
o przychodach (dochodach)
wypłaconych lub postawionych
do dyspozycji faktycznemu albo
pośredniemu odbiorcę

31 B

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia wzorów
deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych

31 C

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub
siedzibie dla celów podatkowych
wydawanych przez organy podatkowe

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

realizację zadań obsługiwanych
przez Bank funduszy i programów
rządowych.
Konieczność dostosowania wzorów formularzy podatkowych
ze względu na uchwaloną w dniu
29 lipca 2011 r. ustawę o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 171, poz. 1016).
Konieczność dostosowania wzorów formularzy podatkowych
ze względu na uchwaloną w dniu
29 lipca 2011 r. ustawę o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 171, poz. 1016).
Konieczność dostosowania wzorów formularzy podatkowych
ze względu na uchwaloną w dniu
29 lipca 2011 r. ustawę o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 171, poz. 1016).

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Określenie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 42c ust. 9
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,
z późn. zm.).

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Określenie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 28a ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Określenie nowych wzorów formularzy podatkowych na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Monika Laskowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

*) Uwaga! Pozycje 31A, 31 B, 31 C zostały dopisane do Harmonogramu prac legislacyjnych na II półrocze 2011 r. w dniu 19 września 2011 r.
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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

31 D

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

Zaniechanie poboru podatku wobec nierezydentów, może umożliwić pozyskanie przez PKP S.A.,
w ramach realizacji zobowiązań
objętych gwarancją Skarbu Państwa, środków pieniężnych na
refinansowanie
historycznego
zadłużenia przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, w wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą.

Zaniechanie poboru podatku „u źródła” od dochodów nierezydentów uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji,
a także z odpłatnego zbycia tych obligacji, wyemitowanych na
rynkach zagranicznych w 2011 r. przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, w celu refinansowania zobowiązań
objętych gwarancją Skarbu Państwa, powstałych w wyniku
realizacji ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948,
z późn. zm.).

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

31 E

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego
od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych i podatku
dochodowego od osób prawnych

Zaniechanie poboru podatku może
umożliwić nieodpłatne pozyskanie
przez polskich przedsiębiorców
nowoczesnych maszyn i urządzeń
oraz technologii, licencji, knowhow, co w konsekwencji stworzy
korzystne warunki ich rozwoju ze
skutkiem w postaci wzrostu dochodów tych przedsiębiorców
i płaconego od tych dochodów
podatku dochodowego.

Kontynuacja zaniechania poboru podatku w odniesieniu do
większości umów offsetowych wskazanych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
(Dz. U. Nr 57, poz. 363) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1186).

Jarosław Szatański
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

*) Uwaga! Pozycje 31D, 31 E zostały dopisane do Harmonogramu prac legislacyjnych na II półrocze 2011 r. w dniu 24 października 2011 r.
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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

XI. Departament Podatków Lokalnych
32.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzoru zgłoszenia
o nabyciu własności rzeczy lub
praw majątkowych

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją zmian
w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn
(Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768,
z późn. zm.), wprowadzonych
ustawą z dnia 18 marca 2011 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 85, poz. 458), polegających na wprowadzeniu nowego
przedmiotu opodatkowania - nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zapisu windykacyjnego.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie treści formularza zgłoszenia SD-Z2 do zmienionych
przepisów prawa.

Monika DerejkoKotowska,
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał
2011 r.

33.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zeznań podatkowych
składanych przez podatników
podatku od spadków i darowizn

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją zmian
w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn
(Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768,
z późn. zm.), wprowadzonych
ustawą z dnia 18 marca 2011 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. Nr 85, poz. 458) polegających na wprowadzeniu nowego
przedmiotu opodatkowania - nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zapisu windykacyjnego.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie treści formularza zeznania SD-3 do zmienionych przepisów prawa.

Monika DerejkoKotowska,
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał
2011 r.

34.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzoru zgłoszenia
o nabyciu własności rzeczy
lub praw majątkowych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie treści formularza zgłoszenia SD-Z2 do zmienianych
przepisów prawa.

Monika DerejkoKotowska,
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

35.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków
i darowizn

36.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu pobierania
i zwrotu podatku od czynności
cywilnoprawnych

37.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od środków transportowych

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

i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.), które
przewidują nowelizację ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od
spadków
i
darowizn
(Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768,
z późn. zm.) w zakresie zmiany
upoważnienia dla Ministra Finansów do określania w drodze rozporządzenia wzoru deklaracji.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.), które
przewidują nowelizację ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i
opłatach
lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613,

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie treści formularza zeznania SD-3 do zmienianych przepisów prawa.

Monika DerejkoKotowska,
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie wzoru deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3 do zmienianych przepisów prawa.

Monika DerejkoKotowska,
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych do zmienianych przepisów prawa.

Justyna Przekopiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

38.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie deklaracji na podatek
od środków transportowych
składanych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej –
w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji.

39.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzoru deklaracji
uproszczonej dla podatku akcyzowego

40.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów deklaracji
podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie
przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych
w składzie podatkowym

41.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwolnień od akcyzy

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

z późn. zm.) w zakresie zmiany
upoważnienia dla Ministra Finansów do określania w drodze rozporządzenia wzoru deklaracji na
podatek od środków transportowych.
Zmiana rozporządzenia jest konsekwencją wydania nowego rozporządzenia, o którym mowa
w pkt 37.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zmienianych przepisów prawa.

Justyna Przekopiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

XII. Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego
Potrzeba podjęcia prac legislacyj- Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosonych jest konsekwencją wejścia wanie wzoru deklaracji uproszczonej w związku z opodatkow życie zmiany do ustawy z dnia waniem podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych.
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.
Potrzeba podjęcia prac legislacyj- Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenych jest konsekwencją wejścia nie nowego wzoru deklaracji dla podatku akcyzowego
w życie zmiany do ustawy z dnia na wyroby węglowe.
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.
Projektowane rozporządzenie powstało na wniosek Ministra Obrony Narodowej w związku z restrukturyzacją resortu.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi zmianę
słowniczka oraz wyznaczenie organów właściwych dla zwrotu
akcyzy.
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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

42.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwolnień od akcyzy

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją wejścia
w życie zmiany do ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie zwolnienia dla węgla i koksu.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

43.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją wejścia
w życie zmiany do ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie zabezpieczeń akcyzowych w związku z opodatkowaniem
akcyzą węgla i koksu, w tym zwolnienia od akcyzy tych wyrobów.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

44.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się dla
niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom zabezpieczenia ryczałtowego

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją wejścia
w życie zmiany do ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie przypadków, w których stosuje się dla węgla i koksu niższy poziom zabezpieczenia ryczałtowego.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

45.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie dokumentu dostawy
wyrobów objętych zwolnieniem
od akcyzy oraz sposobu prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem
o akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją wejścia
w życie zmiany do ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie sposobu dokumentowania i ewidencji węgla i koksu zwolnionego od akcyzy.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

15

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

46.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów dokumentów
związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest konsekwencją wejścia
w życie zmiany do ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z późn. zm.) w związku
z opodatkowaniem węgla i koksu.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku
akcyzowego dla podmiotów węglowych.

Wojciech Bronicki
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011

47.

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

Beata Rogowska Rajda
Zastępca Dyrektora
Departamentu

grudzień 2011 r.

48.

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

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

49.

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

Jolanta Gumienna
Zastępca Dyrektora
Departamentu

grudzień 2011 r.

XIII. Departament Podatku od Towaru i Usług
Istnieje potrzeba określenia przy- Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi przyznapadków, w których podatnicy mają nie podatnikom świadczącym usługi w ramach tzw. pakietów
prawo uznać, że obliczona przez medycznych oraz sms-ów charytatywnych uprawnienia
nich proporcja, która przekroczyła do odliczania podatku naliczonego w całości, pomimo prze98 %, a kwota podatku naliczone- kroczenia kwoty granicznej 500 zł, z uwagi na uwarunkowania
go niepodlegająca odliczeniu, obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynnowynikająca z zastosowania tej ści.
proporcji w skali roku była równa
lub wyższa niż 500 zł, wynosi 100 %.
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowana celu dostosowanie przepisów do dzenie zmian w związku ze zmianami organizacyjnymi
zmian wynikających ze zmian w ramach Sił Zbrojnych.
organizacyjnych w ramach Sił
Zbrojnych.

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

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian wynikających ze zmian rozporządzenia Komisji (WE).
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Tytuł projektu rozporządzenia

50.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach
celnych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie magazynów
czasowego składowania

51.

52.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze
celnym lub składzie wolnocłowym

53.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przyznawania
uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi Służby Celnej w czasie
oddelegowania do pełnienia
służby w instytucjach zagranicznych, zmiany warunków oddelegowania oraz odwołania z oddelegowania

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi uproszczenia dla podmiotów prowadzących działalność w wolnym
obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. Projekt rozporządzenia wykonuje art. 28 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. —
Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) i będzie kierowany do prac legislacyjnych w pakiecie rozporządzeń wykonawczych związanych z ww. ustawą.

Magdalena Rzeczkowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie warunków i trybu przyznawania uposażenia oraz innych
świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi Służby Celnej
w czasie oddelegowania do pełnienia służby w instytucjach
zagranicznych, trybu postępowania w przypadku zmiany warunków oddelegowania oraz warunków i trybu odwołania
z oddelegowania.

Tomasz Michalak
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011 r.

XIV. Departament Polityki Celnej
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi uproszna celu dostosowanie do prawa czenia dla podmiotów, ujednolicenie wzorów, uwzględnienie
Unii Europejskiej.
preferencji AEO.
Projektowane
rozporządzenie
upraszcza procedurę tworzenia
magazynu czasowego składowania. Powoduje odformalizowanie
toku postępowania, zwłaszcza
przez wyeliminowanie zbędnych
dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.
Projektowane rozporządzenie jest
następstwem wprowadzenia ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która zmienia delegację w ustawie Prawo celne.

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

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi uproszczenia dla podmiotów wnioskujących o udzielenie pozwolenia
na prowadzenie magazynów czasowego składowania oraz
osób prowadzących magazyny.
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2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

54.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie ryczałtowych stawek
opłat za badania lub analizy
przeprowadzane przez laboratoria celne

Projektowane
rozporządzenie
zmieni rozporządzenie wydane na
podstawie
delegacji
zawartej
w art. 92 ust. 4 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. – Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 622,
z późn. zm.). Celem zmiany rozporządzenia jest przede wszystkim
uzupełnienie wykazu badań lub
analiz stanowiącego załącznik do
obecnie obowiązującego rozporządzenia o nie ujęte w nim badania
wykonywane przez laboratoria
celne w ramach kontroli celnej
oraz uaktualnienie cennika przewidzianego za wykonanie.

Nowelizacja rozporządzenia pozwoli:
- prawidłowo określać stawki za przeprowadzone badania w trybie odpłatnym,
- po drugie, uniknąć strat poprzez określenie stawek dla
faktycznie wykonywanych badań, nie ujętych dotąd
w wykazie,
- usprawnić wykonywanie czynności organów celnych.

Tomasz Michalak
Dyrektor Departamentu

II półrocze
2011 r.

55.

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

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

56.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz
rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

57.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania
deklaracji składanej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomie-

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

XV. Departament Polityki Podatkowej
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi rozszena celu umożliwienie składania za rzenie wykazu deklaracji podatkowych, które mogą być przepomocą środków komunikacji syłane w formie elektronicznej.
elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji
dla podatku od gier.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatni-

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, którymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, któ-
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58.

59.

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

nia o odwołaniu tego pełnomocnictwa
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz
prawach majątkowych, które
mogą być przedmiotem hipoteki
przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach
majątkowych, które mogą być
przedmiotem zastawu skarbowego
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

ków (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).

rymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, którymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, którymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

60.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, którymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

61.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
kontroli podatkowej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie się do przepisów obecnie nowelizowanej
ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269,
poz. 2681, z późn. zm.).

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, którymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej.

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

62.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń
wydawanych przez organy podatkowe

63.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

64.

65.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy
emerytalnych

66.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jedno-

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Cezary Krysiak
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Dorota Będziak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi zastosowanie terminologii zgodnej z ustawą – Prawo bankowe i związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych banku przy użyciu
komputera, jak również przyjęcie zasad ujmowania operacji
i zasad inwentaryzacji w wyodrębnionym organizacyjnie biurze maklerskim oraz przyjęcie niektórych rozwiązań stosowanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określenie m.in. zasad przeliczania składek na jednostki rozrachunkowe w przypadku nowopowstałych funduszy dobrowolnych
prowadzonych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Dorota Będziak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Dorota Będziak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosowanie m.in. zasad ewidencji obejmowania udziałów lub akcji
przez organy założycielskie sp zoz - przekształcanych w spółki
kapitałowe.

Agnieszka Stachniak
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze
2011 r.

Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowana celu dostosowanie się do prze- dzenie zmian dostosowawczych wynikających z ograniczenia
pisów obecnie nowelizowanej liczby identyfikatorów podatkowych. W rządowym projekcie
ustawy z dnia 13 października ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw (druk
i identyfikacji podatników i płatni- sejmowy nr 4159) ogranicza się liczbę identyfikatorów, któków (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, rymi posługują się podatnicy: PESEL dla osób fizycznych
poz. 2681, z późn. zm.).
nieprowadzących działalności gospodarczej.
XVI. Departament Rachunkowości
Wydanie przedmiotowego rozpo- Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określerządzenia wynika ze zmiany usta- nie szczególnych zasady rachunkowości SKOK w zakresie
wy o spółdzielczych kasach zmian wynikających ze zmian ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych.
oszczędnościowo-kredytowych.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości banków.

Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do przepisów
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy
emerytalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189,
ze zm.), zmienionej ustawą z dnia
25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 75,
poz. 398).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu dostosowanie do przepisów
art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
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Tytuł projektu rozporządzenia

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

stek budżetowych, państwowych
funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654).

67.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe,
dysponentów
państwowych
funduszy celowych, agencje
wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, o których
mowa w art. 9 pkt 14 ustawy
o finansach publicznych, sprawozdań z wykonania planów
finansowych w układzie zadaniowym

68.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
Ministra Finansów w sprawie
nadania statutu Bankowemu
Funduszowi Gwarancyjnemu

69.

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 wyso-

Istota projektu rozporządzenia

XVII. Departament Reformy Finansów Publicznych
Projektowane rozporządzenie ma Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi określena celu wykonanie upoważnienia nie przez Ministra Finansów rodzajów, form, terminów i spoustawowego z art. 41 ust. 4 ustawy sobów sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe,
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- dysponentów państwowych funduszy celowych, agencje wysach publicznych (Dz. U. Nr 157, konawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe
poz. 1240, z późn. zm.).
osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym

XVIII. Departament Rozwoju Rynku Finansowego
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi dostosoma na celu dostosowanie przepi- wanie przepisów statutu BFG do znowelizowanej ustawy
sów statutu Bankowego Funduszu o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która była konseGwarancyjnego (BFG) do znowe- kwencją implementacji dyrektywy 94/19/WE w sprawie syslizowanej ustawy z dnia 14 grudnia temów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwa1994 r. o Bankowym Funduszu rancji oraz terminu wypłaty.
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 9, poz. 131, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie bę- Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzie implementować:
dzenie zmiany w obliczaniu całkowitego wymogu kapitałowe− dyrektywę
Komisji go w zakresie określonym przez wymienione dyrektywy,
2009/27/WE z dnia 7 kwietnia w szczególności zmiany będą dotyczyć funduszy własnych,
2009 r. zmieniającej niektóre ryzyka płynności, sekurytyzacji.
załączniki
do
dyrektywy
2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Marta Postuła
Dyrektor
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

Sebastian Skuza
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec/sierpień
2011 r.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec 2011 r.

Lp.

70.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

kości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych
w
stosunku
do kapitałów

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

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian w zakresie procedur wykorzystywanych do szacowania kapitału wewnętrznego.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec 2011 r.
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71.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału
wewnętrznego

2009 r. zmieniającej niektóre załączniki
do
dyrektywy
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz
dyrektywy
PE
i
Rady
2009/111/WE z dnia 16 września
2009 r. zmieniającej dyrektywy
2006/48/WE,
2006/49/WE
i 2007/64/WE w odniesieniu do
banków
powiązanych
z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych,
dużych ekspozycji, uzgodnień
w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie upowszechniania
informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie wybranych
przepisów dyrektywy Komisji
2009/83/WE z dnia 27 lipca
2009 r. zmieniającej niektóre załączniki
do
dyrektywy
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem, oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia
15 września 2009 r. zmieniającej
dyrektywy
2006/48/WE,
2006/49/WE
i
2007/64/WE
w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami,
niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian w zakresie informacji związanych z adekwatnością kapitałową, które powinny być upowszechniane przez
domy maklerskie.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec 2011 r.
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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

72.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie ocen wiarygodności
kredytowej opracowanych przez
zewnętrzne instytucje oceny
wiarygodności kredytowej

Planowana zmiana w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384, z późn. zm.) wskazuje warunki uznawania przez
Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) zewnętrznych
instytucji oceny wiarygodności kredytowej (tzw. ECAI). Dlatego też w przypadku wejścia w życie ww. zmian obecnie
obowiązujący § 3 w zmienianym rozporządzeniu powinien
zostać uchylony.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał 2011 r.

73.

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

Projektowane rozporządzenie jest
konsekwencją
wprowadzenia
zmiany w art. 105b ust. 3
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384, z późn. zm.), która to
zmiana stanowi implementację
art. 81 ust. 2 tzw. dyrektywy CRD,
tj. dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe
(Dz. U. UE L 177 z dnia 30 czerwca 2006 r., str. 1, z późn. zm.),
zmienionego przez art. 1 pkt 15
dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 września 2009 r. zmieniającej
dyrektywy
2006/48/WE,
2006/49/WE
i
2007/64/WE
w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami,
niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej
(Dz. Urz. UE L 302 z 17 listopada
2009 r., str. 97).
Projektowane rozporządzenie jest
konsekwencją
wprowadzenia
zmiany w ust. 1 w art. 105 w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384, z późn. zm.), które to
zmiana stanowi implementację art.
57 lit. ca oraz art. 63a dyrektywy

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowadzenie zmian określających kompetencje Komisji Nadzoru
Finansowego w zakresie wstrzymania umorzenia lub wykupu
instrumentów hybrydowych, wstrzymania wypłaty odsetek lub
udziały w zysku z instrumentów hybrydowych zaliczanych do
kapitałów, w celu zwiększenia stabilności finansowej domów
maklerskich.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec 2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

74.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu, trybu i formy
oraz terminów przekazywania
informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w
art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami
finansowymi,
i banki powiernicze

75.

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, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych w stosunku do
kapitałów

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

CRD zmienianych m.in. przez
art. 1 pkt 7 i 10 dyrektywy CRD II
oraz ma na celu odpowiednie realizowanie celu, o którym mowa
w art. 13 ust. 2 dyrektywy CAD.
Projektowane rozporządzenie jest
konsekwencją
wprowadzenia
zmiany w art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 211,
poz. 1384, z późn. zm.), który
implementuje wybrane zapisy
dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 września 2009 r. zmieniającej
dyrektywy
2006/48/WE,
2006/49/WE
i
2007/64/WE
w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami,
niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej
(Dz. Urz. UE L 302 z 17 listopada
2009 r., str. 97).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie wybranych
przepisów dyrektywy 2010/76/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących
portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego
polityki wynagrodzeń.

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Wskutek zmian spowodowanych implementacją nowych standardów w ramach dyrektywy CRD II, zostanie określony zakres oraz tryb przekazywania wymaganych informacji do
Komisji Nadzoru Finansowego.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

lipiec 2011 r.

Wskutek zmian zostaną określone nowe wagi ryzyka oraz
sposób oceny pozycji sekuratyzacyjnych, resekuratyzacyjnych
oraz portfela handlowego domów maklerskich.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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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

76.

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania
przez dom maklerski polityki
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze

Wskutek zmian zostaną określone zasady prowadzenia polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Zostaną określone
części zmienne wynagrodzenia oraz sposób i warunki ich
wypłaty. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uzyska nowe
prawa i obowiązki w zakresie nadzoru polityki wynagrodzeń
w domach maklerskich.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał 2011 r.

77.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie upowszechniania
informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Wskutek zmian zostaną określone obowiązki domów maklerskich w zakresie ujawniania informacji odnośnie prowadzonej
polityki wynagrodzeń oraz posiadanych pozycji sekurytycyjnych i resekurytyzacyjnych oraz o wybranych elementach
portfela handlowego.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

78.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu, trybu i formy
oraz terminów przekazywania
informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami
finansowymi
i banki powiernicze

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie wybranych
przepisów dyrektywy 2010/76/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących
portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego
polityki wynagrodzeń.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie wybranych
przepisów dyrektywy 2010/76/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących
portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego
polityki wynagrodzeń.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie wybranych
przepisów dyrektywy 2010/76/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE
oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących
portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego
polityki wynagrodzeń. Ponadto
będzie
uwzględniało
zmiany
wprowadzone w rozporządzeniach
o całkowitym wymogu kapitałowym oraz w sprawie polityki wynagrodzeń.

Wskutek zmian zostaną określone obowiązki domów maklerskich w zakresie trybu przekazywania informacji. Ponadto
zostanie doprecyzowany zakres informacji, które mają być
przekazane oraz sposób ich przekazywania.

Piotr Koziński
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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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

79.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego
zakresu informacji oraz rodzaju
i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie
zezwolenia na prowadzenie
działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

80.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metody obliczania funduszu obrotowego krajowej instytucji płatniczej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

81.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metody obliczania funduszu ryzyka kredytowego krajowej instytucji płatniczej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 61 ust. 3 ustawy
o usługach płatniczych (projekt) określony w projektowanym
rozporządzeniu zakres informacji oraz rodzaj i forma dokumentów zapewniać ma kompletność i wiarygodność dokumentacji dołączanej do wniosku na świadczenie usług płatniczych
w charakterze krajowej instytucji płatniczej, a w konsekwencji
pozwalać na weryfikację spełniania przez wnioskodawcę warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia. Informacje
przedstawione przez wnioskodawcę stanowią podstawę oceny
dokonywanej przez KNF w postępowaniu w sprawie wydania
zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze
krajowej instytucji płatniczej.
Ustawa o usługach płatniczych (projekt) nakłada na instytucje
płatnicze wymogi kapitałowe, w tym posiadanie funduszy
własnych w określonej wysokości uzależnionej od zakresu
świadczonych usług oraz skali prowadzonej działalności (art.
76 ust.1). Składnikiem funduszy własnych dla krajowej instytucji płatniczej jest fundusz obrotowy (art. 76 ust. 2 pkt 2).
Przepisy ustawy określają wysokość tego funduszu jako wartość nie mniejszą niż 0,02% całkowitej wartości transakcji
płatniczych wykonanych przez instytucję płatniczą w ciągu
ostatniego roku obrotowego.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym przepisy wykonawcze
mają określić metodę obliczania tego funduszu, przy czym
metoda ta ma uwzględniać łączną wartość transakcji płatniczych wykonanych w ciągu ostatniego roku obrotowego przez
krajową instytucją płatniczą i rodzaj usług płatniczych, jakie
krajowa instytucja płatnicza może świadczyć na podstawie
posiadanego zezwolenia.
Ustawa o usługach płatniczych (projekt) nakłada na instytucje
płatnicze wymogi kapitałowe, w tym posiadanie funduszy
własnych w określonej wysokości uzależnionej od zakresu
świadczonych usług oraz skali prowadzonej działalności (art.
76 ust.1). Składnikiem funduszy własnych dla instytucji płatniczej udzielającej kredytów płatniczych jest fundusz ryzyka
kredytowego (art. 76 ust. 2). Przepisy ustawy określają wysokość tego funduszu jako wartość nie mniejszą niż 5% całkowitej wartości kredytów płatniczych udzielonych przez instytucję
płatniczą w ciągu ostatniego roku obrotowego.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.
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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

82.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwartalnych
i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji
płatniczej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

83.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wpłat na pokrycie
kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

84.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wymaganej
w związku z działalnością biur
usług płatniczych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

85.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ubezpieczenia
wymaganego w związku z dzia-

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych

Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienia KNF
sprawującej nadzór nad działalnością instytucji płatniczych,
dostępu do informacji mających wpływ na ocenę sytuacji
finansowej krajowej instytucji płatniczej. Nadzór nad instytucjami płatniczymi jest przede wszystkim nadzorem ostrożnościowym, skoncentrowanym na analizie sytuacji finansowej
podmiotu nadzorowanego i ocenie poziomu ryzyka. Taki model nadzoru – wprowadzony wobec dostawców usług płatniczych mających status instytucji płatniczych przez ustawę
o usługach płatniczych (projekt) – sprawowany jest w dużej
mierze metodami analitycznymi w formach zdalnych. Podstawą prowadzonych analiz nadzorczych są dane sprawozdawane
przez podmioty nadzorowane. Właściwe określenie zakresu
sprawozdawczości i jej częstotliwości oraz terminów przekazywania sprawozdań warunkuje prawidłową realizację funkcji
nadzorczych, a w konsekwencji także celów ustawy.
Rozporządzenie stanowi wykonanie przewidzianego w art. 115
projektowanej ustawy o usługach płatniczych upoważnienia
dla Prezesa Rady Ministrów do określenia terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania wpłat z tytułu nadzoru nad
instytucjami płatniczymi, a także sposobów i terminy rozliczenia tych wpłat oraz wysokości, warunków i terminów uiszczania opłat z tytułu wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w charakterze instytucji płatniczej
oraz z tytułu dokonania wpisu do rejestru (z wyłączeniem
wpisów wynikających z wydania bądź zmiany zezwolenia).
Zgodnie z projektem ustawy, w ramach prowadzonej działalności biuro usług płatniczych zobowiązane jest do ochrony
środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym
za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ochrony środków
realizowany jest poprzez zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z bankiem krajowym, instytucją
kredytową, z oddziałem banku zagranicznego albo zakładem
ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy, co dane
biuro usług płatniczych.
Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia, która przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku niemożności wypełnienia

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

przez biuro usług płatniczych zobowiązań wynikających ze
świadczenia usług płatniczych, w szczególności obowiązku
zwrotu wpłat wniesionych przez klientów biura w przypadku
niewykonania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wobec klientów.
Wytyczne zawarte w art. 130 ust. 3 projektowanej ustawy
upoważniającej nakazują wydać przepisy wykonawcze mające
zapewnić skuteczność sprawowanego nadzoru oraz uwzględnić, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru i opłat
nie wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia.
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie przewidzianego
w art. 79 projektowanej ustawy o usługach płatniczych upoważnienia dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia kategorie bezpiecznych, płynnych aktywów o niskim ryzyku, w które mogą być inwestowane środki
pieniężne przyjmowane przez krajowe instytucje płatnicze w
celu wykonania transakcji płatniczych i które nie zostały przekazane odbiorcy lub innemu dostawcy do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków oraz limitów ich nabywania. Upoważnienie ma charakter obligatoryjny
a przepisy wykonawcze, które mają być wydane na jego podstawie, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

łalnością biur usług płatniczych

(druk sejmowy nr 4217).

86.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wpłat na pokrycie
kosztów nadzoru nad biurami
usług płatniczych

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

87.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów o niskim ryzyku i limitów
ich nabywania przez krajowe
instytucje płatnicze

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji
z ustawy o usługach płatniczych
(druk sejmowy nr 4217).

88.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 25 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o
działalności
leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Określenie minimalnej sumy gwarancyjnej oraz szczegółowego zakresu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
do której zawarcia zobowiązany będzie podmiot leczniczy.

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.

89.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 136b ust. 2
znowelizowanej ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Określenie minimalnej sumy gwarancyjnej oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, do której zawarcia zobowiązany będzie świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej.

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.
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90.

91.

Tytuł projektu rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy
gwarancyjnej obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe za wyrządzoną szkodę jądrową oraz
szkodę jądrową wyrządzoną
w czasie transportu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej usługi transgraniczne

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

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 103 ust. 10
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja
2011 r. o zmianie ustawy- Prawo
atomowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766).

92.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej

Z uwagi na zmianę przepisów
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o
rzecznikach
patentowych
(Dz. U. Nr 49, poz. 509,
z późn. zm.) powstała konieczność
wydania nowego rozporządzenia
w tej sprawie. Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 220, poz. 2175).
Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ust. 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej.

93.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru
informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego
na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym
koncie zabezpieczenia emerytal-

Projektowane rozporządzenie ma
na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 5
ustawy o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego, rozszerzoną - w związku

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Określenie minimalnej sumy gwarancyjnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, do której zawarcia zobowiązana
jest osoba eksploatująca urządzenie jądrowe.

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.

Określenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne, za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy
w sprawach własności przemysłowej, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.

Określenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej, za
szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Uzupełnienie zakresu informacji, jakie instytucje finansowe
zobowiązane są przekazywać, o informację o środkach zgromadzonych na IKZE. Wprowadzenie dodatkowych załączników zawierających informacje odpowiednio o środkach zgromadzonych na IKZE, o wpłatach na IKZE w podziale na poszczególne lata, o przyjętych oraz dokonanych wypłatach
transferowych.

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.
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Tytuł projektu rozporządzenia

nego oraz terminu i trybu jej
przekazywania

94.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru
i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty
z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta
zabezpieczenia emerytalnego

95.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości
opłat

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

Istota projektu rozporządzenia

z wejściem w życie ustawy z dnia
25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 75,
poz. 398) - o informacje o gromadzeniu od 2012 r. oszczędności na
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Rozporządzenie realizuje delegację Uzupełnienie zakresu informacji, jakie instytucja finansowa
zawartą w art. 22 ust. 5 ustawy lub syndyk, dokonując wypłaty zgromadzonych środków,
o indywidualnych kontach emery- zobowiązane są przekazać do naczelnika urzędu skarbowego
talnych oraz indywidualnych kon- właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania
tach zabezpieczenia emerytalnego, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o informacje
rozszerzoną - w związku z wej- o wypłatach z IKZE. Wprowadzenie dodatkowych załączniściem w życie ustawy z dnia ków zawierających informacje odpowiednio o dokonaniu
25 marca 2011 r. o zmianie niektó- wypłaty środków zgromadzonych na IKZE, o wpłatach
rych ustaw związanych z funkcjo- na IKZE w rozbiciu na poszczególne lata, o przyjętych wypłanowaniem systemu ubezpieczeń tach transferowych.
społecznych (Dz. U. Nr 75,
poz. 398) - o informacje o wypłatach z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
od 2012 r.
XIX. Departament Służby Celnej
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi opracoma na celu wykonanie delegacji wanie trybu udostępniania danych, wysokości opłat oraz wzozawartej w art. 8 ust. 11 ustawy ru wniosku o udostępnienie danych.
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie
Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,
z późn. zm.) - konieczność opracowania szczegółów umożliwiających naliczanie i pobieranie opłat,
o których mowa w ustawie o Służbie Celnej.
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Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Katarzyna Przewalska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

II półrocze 2011r.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

Lp.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

96.

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

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy
celnych, trybu awansowania oraz
dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 87,
poz. 559) - modyfikuje zasady
awansowania w Służbie Celnej.

Przy awansie do kategorii stanowisk kierowniczych - rozszerzenie kręgu funkcjonariuszy mogących brać udział w rekrutacji na stanowisko służbowe kierownika zmiany albo dowódcy
jednostki pływającej.
W przypadku awansu z kategorii stanowisk eksperckich do
kategorii stanowisk kierowniczych - rozszerzono katalog stanowisk kierowniczych, na które może nastąpić awans ze stanowiska nie niższego niż stanowisko młodszego eksperta
Służby Celnej o stanowiska: zastępcy kierownika oddziału
celnego, kierownika oddziału celnego oraz zastępcy naczelnika wydziału.
Wprowadzenie nowej regulacji zgodnie z którą, jeżeli w wyniku rekrutacji w innych jednostkach organizacyjnych Służby
Celnej, kierownik urzędu nie dokona awansu, to może skierować ogłoszenie o rekrutacji do funkcjonariuszy pełniących
służbę w podległym mu urzędzie na stanowiskach służbowych
niższych niż stanowisko określone we wcześniejszym ogłoszeniu.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

97.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie rozkładu czasu służby
funkcjonariuszy celnych

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wykreślenie przepisu § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, stanowiącego,
że norma godzin czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu
niż niedziela.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.

98.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
23 października 2009 r. w sprawie
rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 180,
poz. 1405) – dostosowanie przepisów dotyczących czasu służby
funkcjonariuszy celnych do regulacji dotyczących czasu pracy
pracowników cywilnych.
Projektowane
rozporządzenie
ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych
(Dz. U. Nr 22, poz. 113) - doprecyzowanie zapisów w sprawie
sposobu obliczania nagrody rocznej.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi doprecyzowanie przepisów § 2 rozporządzenia.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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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

99.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
postępowania
w sprawach oświadczeń o stanie
majątkowym
funkcjonariuszy
celnych

W projekcie zrezygnowano z przepisu nakazującego składać
oświadczenia o stanie majątkowym funkcjonariuszy w kancelarii tajnej i określono na nowo miejsce przechowywania
oświadczeń.
Projekt przewiduje zmianę wzoru oświadczenia poprzez rezygnację ze sformułowania „zastrzeżone po wypełnieniu”.

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu

III kwartał 2011 r.

100.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń
o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 88,
poz. 573). Potrzeba nowelizacji
wynika z faktu, iż z dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,
poz. 1228) oświadczenia o stanie
majątkowym składane przez funkcjonariuszy celnych utraciły status
dokumentu zawierającego tajemnicę służbową i ich treść zakwalifikowana została jako tajemnica
prawnie chroniona, podlegająca
ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w
przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 32 ust. 8 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540, z późn. zm.). Przepis
ten został wprowadzony ustawą
z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie
ustawy o grach hazardowych oraz
niektórych
innych
ustaw
(Dz. U. Nr 134, poz. 779).

Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika
z wprowadzonego przez ustawę z dnia 26 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw uproszczenia polegającego na zastąpieniu obowiązku
uzyskania zezwolenia obowiązkiem dokonywania zgłoszenia
loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli
wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa
w art. 70 ustawy o grach hazardowych (tj. w 2011 r. 3394,58 zł).

Jolanta Dąbrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.
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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

101.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia
naczelników urzędów celnych
właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów
i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości
miejscowej

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w art. 23e ust. 3 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540, z późn. zm.). Przepis
ten został wprowadzony ustawą
z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie
ustawy o grach hazardowych oraz
niektórych
innych
ustaw
(Dz. U. Nr 134, poz. 779).

Jolanta Dąbrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

102.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu
i
świadectwa
zawodowego
(Dz. U. Nr 118, poz. 794) celem
doprecyzowania obowiązujących
przepisów oraz wprowadzenia
zmiany w zakresie określenia miejsca przeprowadzania egzaminu
zawodowego.

Obecnie przedmiotowa materia jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 180, poz. 1397), wydanym na
podstawie art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z późn. zm.).
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 26 maja
2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15d ust. 1, art. 16 pkt 2 i 3 oraz art. 22
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 15b ust. 5, art. 17
ust. 6, art. 23d oraz art. 23e ust. 3 zmienianej ustawy, jednak
nie dłużej niż przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.
Projekt zakłada:
- zmianę przepisu określającego miejsce przeprowadzania egzaminu zawodowego,
- doprecyzowanie obowiązku dołączania do wystąpienia o wydanie świadectwa zawodowego zaświadczenia o niekaralności poprzez wskazanie, iż powinien
to być oryginał zaświadczenia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata albo radcę prawnego.

Jolanta Dąbrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał
2011 r.

103.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na
prowadzenie kasyna gry lub

Projektowane
rozporządzenie
ma na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 sierpnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udziele-

Jolanta Dąbrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

III kwartał 2011 r.

Zmiana przyjętej punktacji w zakresie planowanego terminu
rozpoczęcia działalności kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne.

34

Lp.

104.

Tytuł projektu rozporządzenia

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

zezwolenia
na prowadzenie
salonu gry bingo pieniężne

nie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne
(Dz. U. Nr 161, poz. 1085) celem
urealnienia podawanych przez
podmioty przystępujące do przetargów terminów uruchomienia
ośrodka gier, poprzez przyjęcie
innego sposobu przyznawania
punktów w tym zakresie.
Projektowane rozporządzenie ma
na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez
podmioty prowadzące działalność
w zakresie gier hazardowych
(Dz. U. Nr 8, poz. 57), w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia
26 maja 2011 r. o zmianie ustawy
o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134,
poz. 779).
Zmiana ma na celu dostosowanie
zapisu występującego w rozporządzeniu do terminologii, która występuje w ustawie.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier
hazardowych

Istota projektu rozporządzenia

Osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu

Planowany termin
wydania rozporządzenia

Podmiot urządzający gry hazardowe w księdze eksploatacji
automatu do gier będzie obowiązany zamieszczać zamiast
informacji o zmianie wskaźnika wypłacalności wygranych
informację o zmianie zaprogramowanej wartości wygranych,
o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.

Jolanta Dąbrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał 2011 r.
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104 A

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na
prowadzenie kasyna gry lub
zezwolenia na prowadzenie
salonu gry bingo pieniężne

Projektowane rozporządzenie ma
na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 sierpnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne
(Dz. U. Nr 161, poz. 1085 oraz
z 2011 r. Nr 168, poz. 1008 ).
Stosowanie obowiązujących regulacji w zakresie warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie
kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne i ponowna analiza ustalonych kryteriów oceny ofert prowadzi do wniosku, iż zasadnym będzie dodanie nowych kryteriów
oceny ofert, odnoszących się do
deklarowanej
wielkości
powierzchni kasyna gry przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie
gier hazardowych oraz zweryfikowania rzetelności wywiązywania
się przez podmioty przystępujące
do przetargu z deklaracji zawartych w ofertach.

Projekt zakłada dodanie w § 2 ust. 1 rozporządzenia następujących kryteriów oceny ofert przetargowych:
1. powierzchnia kasyna przeznaczona bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych,
2. stwierdzone niedotrzymanie warunków deklarowanych
w ofercie przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, w okresie trzech lat od uzyskania koncesji lub zezwolenia; stwierdzone niedotrzymanie warunków deklarowanych w ofercie bierze się pod
uwagę w przetargach ogłoszonych w okresie obowiązywania danej koncesji lub zezwolenia.
Ponadto w załączniku do rozporządzenia zawarto propozycję
punktacji w ramach proponowanych kryteriów oceny ofert.

Jolanta Dąbrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu

IV kwartał 2011 r.

104 B

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie umundurowania
funkcjonariuszy celnych

Opracowanie nowego rozporzą- W projekcie m.in.:
dzenia, w miejsce rozporządzenia 1) wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie trybu przyMinistra Finansów z dnia 23 listodziału umundurowania (funkcjonariuszowi przyznawana
pada 2009 r. w sprawie umundubędzie roczna wartość punktów przeliczeniowych ubioru,
rowania funkcjonariuszy celnych
która systematycznie wykorzystywana przez funkcjonariu(Dz. U. Nr 197, poz. 1521), jest
sza pozwoli na pełną wymianę umundurowania),

Grzegorz Smogorzewski
Dyrektor Departamentu
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Piotr Perkins
Dyrektor Departamentu

październik
2011 r.

związane z wdrażaniem założeń 2) wprowadzono podział oznaczeń stopni służbowych na
nowego systemu zaopatrywania
dystynkcje i odznakę korpusu oficerów Służby Celnej,
funkcjonariuszy celnych w umun- 3) wprowadzono nowy składnik ubioru służbowego funkcjonariusza mianowanego do korpusu generałów Służby Celdurowanie służbowe, tj. funkcjonowaniem Centralnego Magazynu
nej, tj. kordzik honorowy Służby Celnej,
4) zrezygnowano z określenia charakterystyki tkanin i gramaMundurowego Służby Celnej.
tury składników poszczególnych rodzajów umundurowania, analogicznie do rozwiązań dotyczących innych służb
mundurowych,
5) odmiennie uregulowano wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania (równoważnik będzie przysługiwał wyłącznie za rzeczy osobiste
(np. podkoszulki) oraz za okresowe czyszczenie każdego
przysługującego rodzaju umundurowania.
*) Uwaga! Pozycje 104 A, 104 B zostały dopisane do Harmonogramu prac legislacyjnych na II półrocze 2011 r. w dniu 26 października 2011 r.
105.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentowania
kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy

XX. Departament Wywiadu Skarbowego
Projektowane
rozporządzenie Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi wprowama na celu dostosowanie przepi- dzenie zmian w materiałach dokumentujących stosowanie
sów dotychczas obowiązującego kontroli operacyjnej w związku z wprowadzeniem instytucji
rozporządzenia do nowych rozwią- tzw. „zgody następczej”.
zań, które zostały wprowadzone do
ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o
kontroli
skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214
i Nr 53, poz. 273), w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273).

Wymienione wyżej projekty rozporządzeń zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz stronach Rządowego Centrum Legislacji
w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego.
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