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Małgorzata Kozicka-Ochal

maj 2017 r.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519)
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 881, ze zm.)
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2255)
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Formularze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
(Dz. U. z 2014 r. poz. 274)
Stawki na 2016 rok
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1875)
Stawki na 2017 rok
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
na rok 2017
(M.P. z 2016 r. poz. 718)
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ustawa

Jesteś przedsiębiorcą? Zajmujesz się eksploatacją instalacji chłodniczych?
Użytkujesz urządzenia klimatyzacyjne?
Jesteś podmiotem korzystającym ze środowiska! – zgodnie z art. 3 pkt 20
POŚ.
Przedsiębiorco! - Emitujesz gazy cieplarniane do atmosfery? Gazy
fluorowane (f-gazy) czy substancje zubażające warstwę ozonową (szwo)?
Wprowadzasz gazy i pyły do powietrza! – podlegasz obowiązkom
sprawozdawczym i opłatowym wobec marszałka województwa (art. 285287 POŚ).
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art. 3 ust. 20 POŚ - podmiot korzystający ze środowiska to:
przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 USDG oraz przedsiębiorca
zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 USDG, a także osoby prowadzące
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu
lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego
jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu USDG
np. użyteczności publicznej
osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia
USDG - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)
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art. 287 ust. 1 POŚ
Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną
co roku, ewidencję zawierającą m. in.:
-

informację o gazach i pyłach wprowadzanych do powietrza

(uchylenie przepisu odsunięte w czasie do 2019 roku w myśl art. 60a ustawy
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz. U. z 2015 r. poz. 2273).
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Prowadzenie aktualizowanej co roku ewidencji o korzystaniu ze
środowiska
Samodzielne wypełnienie wykazu informacji i naliczenie opłaty
Zaokrąglenie całkowitej opłaty za dany komponent środowiska do
pełnych złotych zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji Podatkowej
Wniesienie opłaty bez wezwania na rachunek redystrybucyjny urzędu
marszałkowskiego
Przedłożenie marszałkowi województwa rocznego wykazu informacji
o zakresie korzystania ze środowiska z naliczoną opłatą, do 31 marca
roku następnego
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art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342)
Zmiany do POŚ
Po raz pierwszy za rok 2013:
1.
2.
3.
4.

wykaz do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy
otrzymany wykaz marszałek województwa przekazuje do WIOŚ
prowadzona ewidencja aktualizowana co roku
kwota zwolniona - 800 zł na rok
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art. 13 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255)
Zmiany do POŚ
Po raz pierwszy za rok 2016:
w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów
korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł,
nie przedkłada się wykazu informacji z tytułu wprowadzania gazów lub
pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi i składowania odpadów,
(nadal kwota zwolniona - 800 zł)
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Wykazy informacji można wysłać drogą listowną bądź elektroniczną
droga elektroniczna
ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
woj.maz.
http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
portal e-PUAP z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
kwalifikowanego bądź zaufanego.
Uwaga:
W celu przesłania drogą elektroniczną załóż profil zaufany na stronie internetowej
http://epuap.gov.pl/wps/portal
Wejdź na stronę ePUAP i załóż konto. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
10

Nowo założone konto na portalu e-PUAP wystarczy potwierdzić
w dowolnym punkcie potwierdzeń profilu zaufanego - lista punktów
potwierdzających profil zaufany:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz
Można również potwierdzić samodzielnie (bez konieczności wizyty
w punkcie potwierdzeń) za pomocą podpisu elektronicznego lub
potwierdzić samodzielnie (bez konieczności wizyty w punkcie
potwierdzeń) za pomocą konta internetowego w banku (aby dowiedzieć
się czy bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, najlepiej
zadzwonić na infolinię banku).
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Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
lub pełnomocnictwo i potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), opłacie
skarbowej podlega „złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii”, w wysokości
17 zł zgodnie z częścią IV Załącznika do ustawy.
Organem podatkowym właściwym miejscowo do wniesienia opłaty skarbowej
jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu,
(dla UMWM w W-wie jest to Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Warszawa
Praga Północ).
Dla Mazowsza opłatę skarbową w wysokości 17 zł, na mocy art. 1 ust. 1 pkt 2 i
art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wnosi się na konto:
Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
Nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.
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Wymagane okresy rozliczeniowe na dzień dzisiejszy to:
II półrocze 2011r. – II półrocze 2012r.
lata 2013 - 2016
Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zobowiązanie
podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Z dniem 01.01.2017r. - przedawnieniu uległy okresy
II półrocza 2010 r. i I półrocza 2011 r.
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art. 2 ust.2 pkt. 2 POŚ – przepisów ustawy nie stosuje się w razie
prowadzenia działań ratowniczych.
art. 289 ust.1 POŚ - nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów
korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1,
których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu
marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
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art. 277 ust. 1 POŚ - opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są
na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na
miejsce korzystania ze środowiska
art. 277 ust. 2 POŚ - opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek
urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji
podmiotu korzystającego ze środowiska
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Przykład 1.
Firma zarejestrowana w Warszawie posiada oddział w Łodzi. Siedziba jak
i oddział użytkuje pojazdy na terenie całego kraju. Dodatkowo oddział w Łodzi
posiada urządzenia klimatyzacyjne.
Firma powinna składać wykazy oraz wnosić należne opłaty do:
Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie spalania paliw we
wszystkich silnikach spalinowych
oraz
Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie eksploatacji klimatyzacji
Uwaga: zwolnienie 800 zł na rok dotyczy każdego województwa oddzielnie.
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„Zanieczyszczający płaci”
„Podmiotem obowiązanym do poniesienia opłat z tytułu emisji jest prowadzący
instalację, uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania
instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, np.
poprzez prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone
prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy”
„Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia…”
„Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić ewidencję o ilości
i rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza”
„Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ponosi się za wszystkie
substancje emitowane do powietrza”
„Opłatę podwyższoną należy naliczyć za okres funkcjonowania instalacji bez
wymaganego pozwolenia, za wszystkie normowane substancje wprowadzone
w tym okresie do powietrza”
„Opłat podwyższonych nie nalicza się dla emisji niezorganizowanej”
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Ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów powietrza wyróżniamy:
emisję zorganizowaną – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do
powietrza za pośrednictwem urządzeń technicznych – emitorów (np.
emisja z kotłowni, z procesów technologicznych prowadzonych przy
użyciu wentylacji mechanicznej),
emisję niezorganizowaną – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane
do powietrza bez pośrednictwa emitorów (np. emisja z procesów
prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania
paliw w silnikach spalinowych, ubytki czynnika chłodniczego w
klimatyzacji),
Uwaga: Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza
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Uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery np. w wyniku awarii czy
nieszczelności systemu, ponowne uzupełnianie instalacji brakującym
czynnikiem chłodniczym stanowi wprowadzanie gazów do powietrza.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015
r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz.
1875), substancjami opłatowymi są:
1. Fluorowane gazy cieplarniane:
– WODOROFLUOROWĘGLOWODORY – HFC – 30,19 zł/kg
- PERFLUOROWĘGLOWODORY – PFC – 30,19 zł/kg
- HEKSAFLUOREK SIARKI – SF6 - 30,19 zł/kg
2. SZWO:
- Związki typu HCFC – 60,37 zł/kg
- chlorowcopochodne węglowodorów - CFC – 190,68 zł/kg
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Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 12 października
2015r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1875), substancjami opłatowymi są również:
1. Naturalne czynniki chłodnicze:
– PROPAN R290 – kategoria cenowa 62 – 0,11 zł/kg
I jego mieszaniny z izobutanem R600a – 0,11 zł/kg
Lub etanem R170 – 0,11 zł/kg
- Dwutlenek węgla R744 – 0,29 zł/Mg
2. SZWO:
- tetrachlorek węgla – 193,21 zł/kg
- 1,1,1-trichloroetan - CFC – 190,68 zł/kg
20

Substancje kontrolowane to czynniki z grup CFC i HCFC np.:
CFC – R11, R12, R13, R113, R114, R500, R502, R503;
HCFC – R22, R141b, R123, R124, R141, R142 oraz czynniki będące
mieszaninami: R401, R402, R403, R408, R409, R414, R416;
Na skutek zakazu obrotu (Protokół Montrealski) wykorzystywane są już tylko
HCFC pochodzące z regeneracji oraz f-gazy:
Czynniki z grupy HFC – np.: R134a, R23, mieszaniny: R404, R407, R410, R417,
R419, R422, R507, R508 z literkami a,b,c.

Uwaga:
Gazy z grupy HFC nie są substancjami kontrolowanymi, zubożającymi warstwę
ozonową, ale posiadają wysoki współczynnik ocieplenia globalnego WOG.
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metoda wskaźnikowa
Podmiot prowadzący procesy technologiczne nalicza opłatę za wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza metodą wskaźnikową:
O = M x W x stawka opłaty za dane zanieczyszczenie
gdzie:
O - wysokość opłaty za emisję danego zanieczyszczenia,
M - zużycie czynnika w kg
W - wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia
(należy przyjąć wskaźnik emisji - 1 kg/kg)
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Przykład 2.
Firma użytkuje urządzenia klimatyzacyjne, które w 2016 roku zostały
uzupełnione o 10 kg czynnika R22 oraz 20 kg czynnika R410A.
Jest to emisja niezorganizowana, nie wymaga pozwolenia.
wyliczenie należnej opłaty za emisję czynnika R22, który należy do grupy
HCFC:
10 kg x 60,37 zł/kg = 603,70 zł
wyliczenie należnej opłaty za emisję czynnika R410A, który należy do
grupy HFC:
20 kg x 30,19 zł/kg = 603,80 zł
Łączna wysokość opłaty za 2016 rok wynosi:
603,70 + 603,80 = 1207,50 zł
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TABELA A
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA
Lp.

Adres

Rodzaj instalacji/
działalności

Nominalna moc
cieplna urządzenia
spalającego
paliwo
[MW]

Rodzaj urządzenia
ochronnego

1

2

3

4

5

1

MIŁA 15, 06-400
OSTROŁĘKA

R410

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza/zintegrowane 1)

nr i data wydania oraz
organ, który wydał

termin
obowiązywania

6

7

nie wymaga pozwolenia

Zużycie surowców,
materiałów, ilość
produktów lub inna
wielkość 2)

8
3,6 kg

3)

Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności :
źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4): 1
Nazwa i kod substancji 5)

Skuteczność/
dyspozycyjność
urządzenia ochronnego
[%]

1

2

3

1

64 wodorofluorowęglowodory
HFC(fluoropochodne węglowodorów
HFC)

Lp.

Wysokość opłaty ogółem [zł]

Wskaźnik emisji/
wyniki pomiarów 6), 7)

Wielkość emisji
[kg]

4

5

1 kg/kg

Jednostkowa
stawka opłaty 8)
[zł/kg]
6

3,600000

30,19

Wysokość opłaty
[zł]

7
108,68

108,68
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TABELA A
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA
Lp.

Adres

Rodzaj instalacji/
działalności

Nominalna moc
cieplna urządzenia
spalającego
paliwo
[MW]

Rodzaj urządzenia
ochronnego

1

2

3

4

5

1

Kolorowa 4, 02-146
Warszawa

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza/zintegrowane 1)

nr i data wydania oraz
organ, który wydał

termin
obowiązywania

6

7

Zużycie surowców,
materiałów, ilość
produktów lub inna
wielkość 2)

8

KLIMATYZACJA/ R22

2,6 kg

Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3):
źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4): 1
Lp.

Nazwa i kod substancji 5)

Skuteczność/
dyspozycyjność
urządzenia ochronnego
[%]

2

3

1
1

16 chlorowcopochodne
węglowodorów typu HCFC

Wskaźnik emisji/
wyniki pomiarów 6), 7)

Wielkość emisji
[kg]

4

5

1 kg/kg

Jednostkowa
stawka opłaty 8)
[zł/kg]

Wysokość opłaty
[zł]

6
2,600000

7

60,37

156,96

Wysokość opłaty ogółem [zł]

156,96
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TABELA A
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA
Lp.

Adres

Rodzaj instalacji/
działalności

Nominalna moc
cieplna urządzenia
spalającego
paliwo
[MW]

Rodzaj urządzenia
ochronnego

1

2

3

4

5

4

CHŁOPICKIEGO 53 ,
WARSZAWA, 04-275
WARSZAWA

/ R 422 D

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza/zintegrowane 1)

nr i data wydania oraz
organ, który wydał

termin
obowiązywania

6

7

Zużycie surowców,
materiałów, ilość
produktów lub inna
wielkość 2)

8

nie wymaga pozwolenia

32,0 kg

Wielkość emisji ze wskazanej instalacji lub działalności 3):
źródło powstawania wprowadzanych do powietrza substancji 4): 4
Lp.

Nazwa i kod substancji 5)

Skuteczność/
dyspozycyjność
urządzenia ochronnego
[%]

2

3

1

Wskaźnik emisji/
wyniki pomiarów 6), 7)

Wielkość emisji
[kg]

4

5

Jednostkowa
stawka opłaty 8)
[zł/kg]

Wysokość opłaty
[zł]

6

1

62 izobutan

0,034 kg/kg

1,088000

0,110

2

64 wodorofluorowęglowodory
HFC(fluoropochodne węglowodorów
HFC)

0,966 kg/kg

30,912000

30,19

Wysokość opłaty ogółem [zł]

7
0,12
933,23

933,35
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Bezpłatny program EkoPłatnik do naliczania opłat za korzystanie ze
środowiska - Mazowsze – strona www.wcm.mazovia.pl
https://ekoplatnik.mazovia.pl
+ składanie wykazów informacji w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną
(dla woj. maz. - platforma e-PUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-dourzedu/umwm)
EkoPłatnik dla innych województw np.:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/oplaty/ekoplatnik
www. ekoportal.gov.pl
http://www.ekoportal.gov.pl/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/OplatyZaSrodowisko/
27
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art. 281 ust. 1 POŚ - do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych
przysługują marszałkowi województwa
Do zobowiązań z tytułu opłat stosuje się również przepisy ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 599)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
postępowania wierzycieli należności pieniężnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2367).
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RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych:
§ 2. Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty
należności pieniężnych.
§ 4. 1. Wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego
zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, w przypadku gdy
zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany
dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji
administracyjnej.
2. Działania informacyjne, o których mowa w ust. 1, są podejmowane w formie
pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal
informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks.
Stąd procedura windykacyjna może być prowadzona w formie polubownej (telefon,
fax.) lub w trybie egzekucji administracyjnej - upomnienie do Strony i tytuł
wykonawczy przekazywany do Urzędu Skarbowego.
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RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych:
§ 7. 1. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, niezwłocznie po upływie
terminu zapłaty należności pieniężnej.
2. W przypadku podjęcia działań informacyjnych, o których mowa w § 4, wierzyciel
może przesłać upomnienie nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż
21 dni od dnia, w którym podjęto te działania.
3. Wierzyciel przesyła niezwłocznie upomnienie, w przypadku gdy łączna wysokość
należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie
należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy
okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż
6 miesięcy.
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RMF z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych:
§ 9. Wierzyciel niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy, w przypadku gdy łączna
wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia
w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów
upomnienia albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności
pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

Koszt upomnienia w wysokości 11,60 zł i koszt egzekucji komorniczej pokrywa
dłużnik.
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Art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej - Organ podatkowy, na wniosek podatnika,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub
interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na
raty
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Art. 81 Ordynacji podatkowej - podatnik może skorygować uprzednio złożoną
deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie
korygującej deklaracji.
32

art. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1649) - zmiany od 2016 roku:
Art. 81 - podatnik może skorygować uprzednio złożoną deklarację.
Art. 56 § 1 – podatnik może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę
w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę w przypadku spełnienia łącznie
następujących warunków:
1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6
miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli
podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
33
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art. 19 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1649)
Przepisy przejściowe:
Art. 19. ust.1. Do zaległości podatkowych powstałych przed 2016 rokiem stosuje się
przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
(do opłat za lata do 2014 roku włącznie - w przypadku złożenia prawnie skutecznej
korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości,
w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się
obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki odsetek za
zwłokę.
ust.2. Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia
przyczyn korekty.
ust.3. Do zaległości podatkowych powstałych przed 2016 rokiem stosuje się obniżoną stawkę
odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia
prawnie skutecznej korekty deklaracji do 30.09.2016r. i zapłaty zaległości podatkowej
w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. – obecnie brak zastosowania przepisu.
34

PODSUMOWANIE

W przypadku samodzielnego skorygowania deklaracji i zapłaty w ciągu 7 dni:
-

do opłat za lata do 2014 roku włącznie - stosuje się obniżoną stawkę odsetek za
zwłokę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę,

-

do opłaty za rok 2015 nie można zastosować obniżonej stawki odsetek, bo
minęło 6 m-cy od upływu terminu płatności z dniem 31 marca 2016 r.,

-

do opłaty za rok 2016 można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę
w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, jeżeli korekta zostanie złożona do
30.09.2017 r.
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Art. 288 ust. 1 i 2 POŚ
Marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie
własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska - jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:
1.
2.

3.

nie przedłożył wykazu informacji,
zamieścił w wykazie informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia
(opłata w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną
a wynikającą z wykazu),
nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych
(na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy ośrodek
bilansowania i zarządzania emisjami).

Własnych ustaleń dokonuje na podstawie pomiarów innych organy
administracji lub podmiotu korzystającego ze środowiska lub innych
danych technicznych i technologicznych.
36
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Art. 359 POŚ
1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi
wymaganej ewidencji, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego
przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286.
Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych.
art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.)
Art. 379 ust.1 POŚ
Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją
właściwością.
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art. 15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255)
Zmiany do USDG - od 2017 roku:
„Art. 78a. 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu
analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania
działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów
podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia
przepisów jest największe.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli: 1) w przypadku gdy organ kontroli
poweźmie uzasadnione podejrzenie: a) zagrożenia życia lub zdrowia,
b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, c) popełnienia
przestępstwa/wykroczenia skarbowego, d) innego naruszenia prawnego
zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku – w wyniku
wykonywania tej działalności; - tzw. Kontrole doraźne.
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art. 15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255)
Zmiany do USDG - od 2017 roku:
„Art. 78a. 3. Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

UWAGA: przepisy dot. kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
znajdują się w Rozdziale 5 USDG.
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Dziękuję za uwagę!

Małgorzata Kozicka-Ochal
Tel. 22 59-79-262
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