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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

PIT

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców 
Warszawskich albo ich małżonków

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 
nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich 
małżonków.

16 września 2022 r. 

Weszło w życie

7 października 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1986

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1986
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i 
praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i 
niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według 
których oblicza się ten podatek

Nowe kwoty wolne od podatku i nowe skale podatkowe w podatku od 
spadków i darowizn. 

10 października 2022 r.

Weszło w życie

13 października 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2084

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2084
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe
Obwieszczenie MF w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w 
unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych 
przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i 
terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę UE.

Lista krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez 
Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i 
terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym 
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

14 października 2022 r.

Opublikowano w Monitorze Polskim

18 października 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/992

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/992
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

CIT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw

Nowelizacja tzw. Polskiego Ładu w zakresie CIT. Do najważniejszych 
zmian należy odroczenie wejścia w życie tzw. minimalnego podatku 
dochodowego o dwa lata, uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, 
zmiany w zakresie podatku źródła, zmiany w przepisach o cenach 
transferowych, przedłużenie działania tarczy antyinflacyjnej do końca 
roku oraz przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT  i ich 
związanie z wysokością wydatków na obronność. 

(7 października 2022 r.) 

Czeka na wejście w życie

(1 stycznia 2023 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2180

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2180
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw

Projekt ustawy zakłada przede wszystkim wydłużenie do dnia 31 
grudnia 2029 r. dotychczas obowiązującego zwolnienia od akcyzy dla 
samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane 
energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego 
nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”) oraz szereg 
zmian technicznych.

(22 sierpnia 2022 r.)

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów 25 października 2022 r.

(1 stycznia 2023 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363263/

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363263/
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w dotychczasowych 
przepisach regulujących opłatę cukrową oraz opłatę od tzw. „małpek”, 
w tym m.in. doprecyzowuje moment powstania obowiązku zapłaty, 
wprowadza mechanizm weryfikujący uiszczenie opłaty za tzw. “małpki” 
przez hurtownika na początkowym etapie łańcucha dostaw, czy też 
przenosi obowiązek zapłaty opłaty z podmiotów dokonujących 
sprzedaży detalicznej lub sprzedających napoje do punktów 
sprzedaży detalicznej – na producentów i importerów.

(18 października 2022 r.)

Opiniowanie

(1 lipca 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365351

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365351
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Zmiany dotyczą w szczególności Kodeksu postępowania 
administracyjnego – zgodnie z nowymi przepisami ponaglenie 
wniesione przed upływem ustawowego terminu do rozpoznania 
sprawy będzie pozostawiane bez rozpoznania. Ponadto zmiany 
obejmą ustawę o ubezpieczeniach społecznych – poprzez 
umożliwienie płatnikom zawiadamiania ZUS o zmianach tytułu 
ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania z 
wykorzystaniem formularza elektronicznego na podstawie przepisów 
ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. (7 października 2022 r.)

Czeka na wejście w życie

(10 listopada 2022 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2185

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2185
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Ustawa dotyczy poprawy efektywności postępowań dot. nadmiernego 
opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych poprzez:

• skrócenie maksymalnych terminów zapłaty;

• podwyższenie odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych;

• wprowadzenie obowiązku składania przez największych 
podatników CIT rocznych sprawozdań o stosowanych terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych; 

• wprowadzenie kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa 
UOKiK za nadmierne opóźnianie się ze spełnieniem świadczeń 
pieniężnych; 

• ustalenie programów rekompensaty jako zryczałtowanej kwoty za 
koszty odzyskiwania należności, zależnych od kwoty należności 
głównej.

(29 września 2022 r.)

Ustawa wróciła z Senatu

(z upływem 14 dnia od ogłoszenia) https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2620

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2620
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 
rejestrujących

Zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku 
stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla 
kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 

(25 października 2022 r.)

Opiniowanie

(dzień ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2022 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365613

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365613
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i 
usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Dostosowanie rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT do 
przedłużenia tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. 

(14 października 2022 r.)

Opiniowanie

(31 października 2022 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365250

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365250
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany obszaru wolnego 
obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

Określenie granic i obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie.

Zmiana obszaru jest następstwem rozwoju koncepcji biznesowej 
dotyczącej wykorzystania infrastruktury składowej. Zgodnie z 
projektowanymi zamierzeniami planowane są prace inwestycyjne 
zmierzające do wybudowania nowej hali magazynowej wysokiego 
składowania oraz włączenie do wolnego obszaru celnego placu 
parkingowo-składowego wraz z istniejąca halą magazynową.

(3 października 2022 r.)

Opiniowanie

(z upływem 14 dnia od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364750

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364750
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny 
okres rozliczeniowy

Ujednolicenie symbolu deklaracji dotyczącej wyrobów węglowych -
oznaczenie „AKC-WW” zastąpione zostanie oznaczeniem 
„AKCWW/AKC-WWn”.

(11 października 2022 r.)

Opiniowanie

(1 stycznia 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365102

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365102
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia 
rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Rozszerzenie uprawnień Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym z tytułu podatku od 
wydobycia niektórych kopalin.

(25 października 2022 r.)

Opiniowanie

(1 stycznia 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365607/

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365607/
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku 
od wydobycia niektórych kopalin

Zmiana urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy będzie 
wpływał podatek od wydobycia niektórych kopalin na Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Bydgoszczy.

(10 października 2022 r.)

Opiniowanie

(1 stycznia 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365055

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365055
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu (tzw. 
kilometrówka).

(13 października 2022 r.)

Opiniowanie

(pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia) https://legislacja.gov.pl/projekt/12365200

https://legislacja.gov.pl/projekt/12365200
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) 
otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym 
zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa

Zaniechanie poboru PIT od środków otrzymanych przez osoby 
fizyczne, które zostały przeznaczone z funduszu leśnego, o którym 
mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o lasach, na łagodzenie zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w 
zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
znajdujących się na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania 
żywiołu w sierpniu 2017 r.,

(18 października 2022 r.)

Opiniowanie

(po upływie 14 dni od ogłoszenia) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365352

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365352
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Istota

Data aktu (projektu)

Link

Akt prawny

Etap legislacyjny

Data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2023 r. 

(12 października 2022 r.) 

Opubliowano w Monitorze Polskim

(1 stycznia 2023 r.) https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/1001

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/1001
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