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PRAWO CYWILNE

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej przedmiotem zapisu
windykacyjnego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 z późn. zm.)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w życie weszła nowelizacja przepisu art. 9811 § 2 k.c., która
rozszerzyła katalog przedmiotów zapisu windykacyjnego. Co za tym idzie, na mocy art.
9811 § 2 pkt 5 k.c., powstała możliwość ustanowienia w testamencie zapisu
windykacyjnego, przedmiotem którego będzie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki
osobowej, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki
komandytowo-akcyjnej (ogół praw i obowiązków komplementariusza). 
Przed nowelizacją istniała jedynie możliwość uczynienia zapisu windykacyjnego udziałów          
w spółce  z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej.

Nabycie części uprawnień konsumenckich przez niektórych przedsiębiorców

dotyczące niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) określone          
w art. 3851-3853 k.c.;
określające uprawnienia konsumenckie wynikające z rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej z wyjątkiem zakazu ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności
sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556-576 k.c.) oraz wyłączające możliwość utraty
uprawnień z rękojmi przez przedsiębiorcę, a także uprawnienia sprzedawcy związane
ze zwłoką kupującego z odebraniem rzeczy (art. 563 oraz art. 567 § 2 k.c.);
kształtujące prawo do odstąpienia, w terminie 14 dni, od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 27-38a ustawy o prawach konsumenta).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późn. zm.)
 
Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Styczniowa nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta
rozszerzyła ochronę zarezerwowaną dotąd wyłącznie dla konsumentów, na niektórych
przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają          
z innymi przedsiębiorcami, umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą, lecz niemające dla nich zawodowego charakteru. Zawodowy
charakter umowy oceniać powinno się na podstawie rodzaju wykonywanej przez osobę
fizyczną - przedsiębiorcę działalności wskazanej w CEIDG. Jeśli przedmiot umowy nie
będzie związany z wykonywaną przez osobę fizyczną - przedsiębiorcę działalnością
gospodarczą, przedsiębiorca nabędzie uprawnienia konsumenckie wskazane poniżej. 
Będzie to miało miejsce przykładowo w przypadku prawnika, czy lekarza kupującego
samochód służbowy lub ekspres do kawy.

W wyżej opisanych przypadkach do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą będą miały
zastosowanie przepisy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000610
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000610
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827


PRAWO KARNE

Nowe przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe 

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.2122)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego w art. 56e § 1 nowy typ
przestępstwa skarbowego zgodnie, z którym osoba fizyczna będąca udziałowcem lub
akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych,
która wbrew obowiązkowi płynącemu z ustawy nie składa temu podatnikowi oświadczenia,
albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

Jeżeli zachowanie sprawcy stanowi wypadek mniejszej wagi, czyn ten stanowi jedynie
wykroczenie skarbowe.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002122/T/D20202122L.pdf


PRAWO PODATKOWE

Rozszerzony zakres czynności sprawdzających

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2020.2122

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Celem czynności sprawdzających może być sprawdzenie spełnienia warunków
uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz
rzetelności i terminowości składania oświadczenia podatnikowi przez jej udziałowca albo
akcjonariusza, o których mowa w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.

Nowe stawki akcyzy

benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych
ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach - 1514 zł/1000 litrów;
olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze
zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach - 1145 zł/1000 litrów;
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych,
bez względu na kod CN - 1145 zł/1000 litrów;
gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN
2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 29001:      
-  skroplonych - 644 zł/1000 kilogramów,  

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania
społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
Dz.U.2020.1747

Wejście wżycie:  1 stycznia 2021 r. 

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

      -  w stanie gazowym - 10,02 zł/ gigadżul (GJ),
      -  pozostałych - 13,70 zł/1gigadżul (GJ),
      -  pozostałych paliw silnikowych - 1771 zł/1000 litrów.

Ogólne prawo podatkowe

Podatek akcyzowy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002122/O/D20202122.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001747/T/D20201747L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001747/T/D20201747L.pdf
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Przedłużenie zwolnienia z akcyzy

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu
art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych      
o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej zostało
przedłużone do 31 grudnia 2022 r.

Ograniczenie  zwolnienia od akcyzy produkcji piwa
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U.2020.2381

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r. 

Zwolnienia od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym
wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej      
z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4, ustawy nie stosuje się do
podatników, którzy wyłącznie rozlewają piwo wytworzone przez innych producentów.

Obliczanie limitu zwolnienia dla podatników produkujących piwo

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia podatnicy rozlewający piwo nie
uwzględniają ilości rozlanego piwa wytworzonego przez innych producentów,
przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego piwo      
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli piwo to po rozlaniu zostało przemieszczone
między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym piwo w tej
procedurze.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-akcyzowego-19064165


PRAWO PODATKOWE

Opodatkowanie spółek komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem
dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz
niektórych innych ustaw
Dz.U.2020.2123

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r. 

Wszystkie spółki komandytowe oraz spółki jawne jeżeli ich wspólnikami  nie są wyłącznie
osoby fizyczne  zostają opodatkowane  podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Rozszerzenie zakresu dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się
przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów
uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej.

Podatki dochodowe

Ograniczenie w rozliczaniu straty

przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności
gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż
przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim
przejęciem lub nabyciem, lub
co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień
kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie
posiadały.

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się  strat
podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną
część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład
pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,      
w wyniku czego:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002123/T/D20202123L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002123/T/D20202123L.pdf
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Spółka nieruchomościowa

na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa
nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na pierwszy dzień roku obrotowego, co
najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła
wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości
przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu
średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego - w przypadku
podmiotów rozpoczynających działalność;
na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka
nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień roku
poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów,
bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość
bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej
kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku
podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w
roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody
podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem
podatku dochodowego - przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu,
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym
charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub
prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów
w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu
odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku
finansowym netto - w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a.

stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w
spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku
spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa
lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Spółka nieruchomościowa oznacza podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do
sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

a.

b.

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa
lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek
właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego
tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstał dochód, jeżeli:
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o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce
nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub
prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego      
z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki
nieruchomościowe;

Powyższy obowiązek wystąpi również w przypadku dokonania przez jeden podmiot więcej niż
jednej transakcji zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub
praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej, w okresie nieprzekraczającym
12 miesięcy liczonych począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze
ich zbycie, jeżeli są spełnione warunki określone w tym przepisie. 
W takim przypadku spółka nieruchomościowa jest obowiązana wpłacić zaliczkę na podatek      
w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym suma praw głosu      
w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte, albo ogółu praw i obowiązków dających prawa
do udziału w zyskach w spółce niebędącej osobą prawną, albo tytułów uczestnictwa lub praw
o podobnym charakterze, w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wyniosła co
najmniej 5%.

W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji
zbycia zaliczkę na podatek ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych
udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym
charakterze.
Podatnik jest obowiązany przed terminem przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek.      
W terminie wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek płatnik
jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek
sporządzoną według ustalonego wzoru.

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel
podatkowy odpowiada solidarnie ze spółką nieruchomościową za zobowiązanie podatkowe,
które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej.

Powyższych obowiązków nie stosuje się do spółek nieruchomościowych podlegających      
w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
W przypadku niedopełnienia obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego spółka
nieruchomościową podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu
skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 1 000 000 zł. 

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce
nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół
praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą
prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym
charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej      
w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki
nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościową nie jest podatnikiem
podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki
nieruchomościowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację:
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o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej
udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym
charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących
wspólnikami spółek nieruchomościowych - według stanu na ostatni dzień roku
podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa
nie jest podatnikiem podatku dochodowego na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Nie można wyłączyć odpowiedzialności jako płatnika spółki nieruchomościowej w rozumieniu
art. 5a pkt 49 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
art. 4a pkt 35 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku  dochodowym od osób prawnych.

Szkodliwa konkurencja podatkowa - ceny transferowe

mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową, lub
innym niż mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą
konkurencję podatkową.

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Przepisy dotyczące weryfikacji cen transferowych należy stosować odpowiednio do
transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem:

W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.
Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki
niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż
transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość
tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących
osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. 
 
Domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona
transakcji dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Przy ustalaniu tych okoliczności, podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani
do dochowania należytej staranności.
W przypadku ww. transakcji lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera również
uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści
ekonomicznych, w tym podatkowych.
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Przychód przy likwidacji spółki lub spółdzielni

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Podział pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni
skutkuje powstaniem przychodu podatnika w wysokości zobowiązania uregulowanego      
w następstwie takiego świadczenia.

Koszty uzyskania przychodów – fundusz na cele inwestycyjne

rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art.
119zg pkt 4 Ordynacji podatkowej, albo
rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego
podmiotem kwalifikowanym w rozumieniu art. 119zg pkt 4 Ordynacji podatkowej;

podatnik złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację      
o planowanych inwestycjach wskazującą rok wydatkowania środków funduszu na
te cele inwestycyjne, oraz
wydatkowanie tych środków nastąpi nie później niż w trzecim roku podatkowym
następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu, przy czym każdy rok
podatkowy z tych 3 lat nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2020.2122

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 28k, spełniający w roku podatkowym
warunki określone w art. 28j ust. 1 pkt 1-6 mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne,      
o których mowa w art. 28g ust. 1 i 2, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)   Fundusz ten jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy.
2)  Równowartość środków pieniężnych odpowiadająca wartości odpisu na ten fundusz
zostanie wpłacona, nie później niż w dniu dokonania tego odpisu, na wyodrębniony
wyłącznie w tym celu:

3)   Środki pieniężne, o których mowa w pkt 2, nie pochodzą z pożyczki (kredytu), dotacji,
subwencji, dopłat ani innych form wsparcia finansowego;
4)   Zgromadzone w roku podatkowym środki tego funduszu zostaną wydatkowane na te
cele inwestycyjne nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym
dokonano tego odpisu, chyba że:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002122/T/D20202122L.pdf
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Struktury hybrydowe

inwestora, albo
płatnika

świadczenie z tytułu hybrydowego instrumentu finansowego skutkujące odliczeniem
bez opodatkowania ze względu na różnice w charakterze tego instrumentu lub
świadczenia nie powoduje powstania dochodu (przychodu) w państwie odbiorcy w
rozsądnym terminie, przy czym uznaje się, że świadczenie powoduje powstanie
dochodu (przychodu) w rozsądnym terminie, jeżeli:

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych             z
innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2020.1106

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Hybrydowa transakcja  oznacza uzgodnienie w sprawie przeniesienia instrumentu
finansowego, w przypadku gdy ten sam dochód (przychód) bazowy z tego instrumentu jest
traktowany dla celów podatkowych jako dochód (przychód) uzyskany przez więcej niż jedną
stronę takiego uzgodnienia. 
Hybrydowy instrument finansowy to instrument finansowy, który w państwie płatnika jest
kwalifikowany dla celów podatkowych inaczej niż w państwie odbiorcy, a także hybrydową
transakcję.
Hybrydowy podmiot to podmiot, który dla celów podatkowych jednego państwa jest
traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych innego państwa jest
traktowany jako podmiot transparentny.

Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo do zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu, jeżeli
są spełnione łącznie następujące warunki:
1) Podwójne odliczenie zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w ramach
uzgodnienia strukturalnego.
2)   Rzeczpospolita Polska jest państwem:

- w przypadku gdy państwo inwestora inne niż Rzeczpospolita Polska nie wyłączyło prawa do
odliczenia tych kosztów.

Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo do zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających odliczeniu bez
opodatkowania, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)  Odliczenie bez opodatkowania wystąpiło w jednym z następujących przypadków:

a.

-    dochód (przychód) ten powstanie w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy,
licząc od końca roku podatkowego płatnika, w którym zostało dokonane
świadczenie, lub
 -  można zasadnie oczekiwać, że dochód (przychód) ten powstanie w innym
terminie niż określony w tiret pierwszym, który miałby zastosowanie w przypadku,
gdyby świadczenie zostało wykonane zgodnie z warunkami rynkowymi między
podmiotami innymi niż podmioty powiązane.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/U/D20201106Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/U/D20201106Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/U/D20201106Lj.pdf
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koszty lub straty podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch państwach, w których ten

koszty lub straty nie odpowiadają podwójnie wykazanemu dochodowi (przychodowi).

b. świadczenie dokonane na rzecz hybrydowego podmiotu skutkuje odliczeniem bez
opodatkowania ze względu na występujące różnice w podatkowym przypisaniu tego
świadczenia na podstawie przepisów państwa siedziby lub zarejestrowania tego
hybrydowego podmiotu i innych osób lub podmiotów posiadających udział w tym
hybrydowym podmiocie;
c. świadczenie dokonane na rzecz podmiotu nietransparentnego posiadającego
zagraniczny zakład skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu na występujące
różnice w podatkowym przypisaniu tego świadczenia między tym podmiotem      
a zagranicznym zakładem albo między co najmniej dwoma zagranicznymi zakładami tego
podmiotu na podstawie przepisów państw, w których podmiot nietransparentny
posiadający zagraniczny zakład prowadzi działalność;
d.  świadczenia dokonano na rzecz pominiętego zagranicznego zakładu;
e.  świadczenie dokonane przez hybrydowy podmiot skutkuje odliczaniem
bez opodatkowania ze względu na pominięcie świadczenia na podstawie przepisów
państwa odbiorcy;
f.  hipotetyczne świadczenie między podmiotem nietransparentnym a jego zagranicznym
zakładem lub między zagranicznymi zakładami skutkuje odliczeniem bez opodatkowania
ze względu na pominięcie świadczenia na podstawie przepisów państwa odbiorcy.

2) Odliczenie bez opodatkowania zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w ramach
uzgodnienia strukturalnego.
3) Rzeczpospolita Polska jest państwem płatnika. 

Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie przysługuje prawo do zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia dochodów (przychodów) o
straty, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

podatnik jest traktowany jako rezydent podatkowy;
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Ograniczenia w rozliczaniu kosztów podatkowych

dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.      
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492);
dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277
oraz z 2020 r. poz. 1492);
wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub odpisów z tytułu zużycia
środków trwałych dokonywanych na podstawie art. 16a-16m od tej części ich wartości,
która została sfinansowana ze środków funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb;
odpisów na fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb, w części wydatkowanej na opłaty,
prowizje i inne koszty związane z prowadzeniem rachunku, o którym mowa w art. 15 ust.
1hb pkt 2;
wydatków, odpisów, rezerw i innych kosztów poniesionych w okresie opodatkowania
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych i uwzględnionych w wyniku finansowym
netto podatnika za dowolny rok tego okresu zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się:

Podwyższenie limitu stosowania stawki 9% CIT

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz
niektórych innych ustaw
Dz.U.2020.2123

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Stawkę 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków
kapitałowych mogą stosować podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym
nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro
przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002122/T/D20202122L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002123/O/D20202123.pdf
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Obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej

procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie;
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których
wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów      
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi
Rzeczypospolitej Polskiej;
planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub
podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji
podatkowej,
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od
towarów i usług,
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.  

Podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których
wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro są
obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej
strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) Informacje o stosowanych przez podatnika:
a.

b.

2) Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a      
§ 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

3) Informacje o:
a.

b.

4) Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a.
b.

c.

d.

5) Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub      
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10
Ordynacji podatkowej - z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego.
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Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy,
sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie
internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku
podatkowego.

W ww. terminie podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu
dla podatnika informację o adresie strony internetowej. W przypadku niewykonania tego
obowiązku podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu
skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT)

z wierzytelności,
z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
z części odsetkowej raty leasingowej,
z poręczeń i gwarancji,
z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 -      
w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod
względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2020.2122

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie
przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na
ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie
przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty
należnego podatku od towarów i usług.

2)   Mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi:

3)   Podatnik:
a.

etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co
najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest
okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni
przypadających w roku podatkowym, lub

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002122/T/D20202122L.pdf
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w wyniku połączenia lub podziału, albo
przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału
podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku
likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje)
tych innych likwidowanych podatników, albo

b. ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty
wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co
najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego
podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek
poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych      
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 

4) Prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki
akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne
nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako
założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku
prawnego o charakterze powierniczym.

5) Nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do
otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub  innego
podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

 
6) Nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie      
z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

7)  Złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca
pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
nie stosuje się do:

1)  Przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16.

2) Instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r.      
o kredycie konsumenckim.

3)  Podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a; 

4)  Podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

5)  Podatników, którzy zostali utworzeni:
a.
b.



PRAWO PODATKOWE

zostali podzieleni przez wydzielenie;

c. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub
w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na
poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część
przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej
łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do
1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy
art. 14 - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowy
bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od
dnia utworzenia.
 

6)  Podatników, którzy:
a.

   albo
         b. wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

 - uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część
przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym
dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki
majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się,
stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
-  składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych
podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych
podatników w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład,
oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż
przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.
 
 

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1) Wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części,      
w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto
przeznaczony:

-   do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku),
lub
-  na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania
ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

2)  Wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);
3) Wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu
wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
4) Nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego      
w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu
zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia
podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części.
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suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na
pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu
wyniku finansowego netto;
suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych      
z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub
dokonano wypłaty lub wydatku;
dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w miesiącu, w którym
nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu
niepieniężnego;
dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończył
opodatkowanie ryczałtem.

5)  Sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania
ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały
przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który
zakończył opodatkowanie ryczałtem.
6)  Wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości
zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały
uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji
gospodarczych).

Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne
lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż
podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo
akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym
udziałowcem lub akcjonariuszem, w szczególności:

1) Kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi
lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem albo akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje,
wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;
2)   Świadczenia wykonane na rzecz:

-  fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub
przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz
beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu;
-      trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

3)   Nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę
tej transakcji.
4)   Nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, niesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami,
ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej,
przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty      
i faktycznego jej wniesienia.
5)   Wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia
wartości udziału (akcji).
6)   Równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego.
7)   Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
8)   Wydatki na reprezentację.

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi:
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15% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego
wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 nie przekracza
wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika;
25% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku
przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych
dochodów - do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego;
ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od
tego dochodu - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po
ostatnim roku opodatkowania ryczałtem;
ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiaru
zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do końca trzeciego miesiąca roku
podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać
zarachowane;
ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych
z działalnością gospodarczą oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów
- do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub
wydatku;
ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiaru
zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do 20. dnia miesiąca następującego po
miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego ryczałtu od dochodów      
z tytułu ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zmiany
wartości składników majątku, zysku netto lub nieujawnionych operacji gospodarczych;
roku kalendarzowego, w którym:

Ryczałt wynosi:

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu
skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za
poprzedni rok podatkowy.
Podatnik jest obowiązany do zapłaty:

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend wypłacanych z zysków
osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie
z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązane
jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zasad
określonych w art. 30a ust. 19.

Zobowiązanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powstałe      
w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa      
w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca:

-  zysk został wypłacony na rzecz wspólników, albo
- zysk został uchwałą o podziale wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty
udziałowcom albo akcjonariuszom - w przypadku gdy zysk w całości albo w części został
wypłacony w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, albo

Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym, innym niż schemat podatkowy
transgraniczny, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie powstaje w okresie
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału
6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych
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41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza)
w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego
ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego
przychód z dywidendy został uzyskany - w przypadku przychodów z dywidend
wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych;
37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza)
w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego
ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego
przychód z dywidendy został uzyskany - w przypadku przychodów z dywidend
wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych;
71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza)
w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego
ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego
przychód z dywidendy został uzyskany - w przypadku przychodów z dywidend
wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek
kapitałowych w wysokości 10%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych;
51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza)
w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego
ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego
przychód z dywidendy został uzyskany - w przypadku przychodów z dywidend
wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych stawką ryczałtu od dochodów spółek
kapitałowych w wysokości 20%, ustaloną zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych z dywidend, wypłacanych z zysków
spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli
pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki,
pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

Odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych wspólników spółek
opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
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ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy;
z umów zlecenia, o których mowa wart. 13 pkt 8;
z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244);
z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Zwalnia się  z podatku dochodowego od osób fizycznych przychody:

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Rozszerzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów osób, które nie ukończyły 26 roku życia
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o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku),
jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez
podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone      
w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
Dz. U. 2020.2419

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie
towary:

Prezenty o małej wartości dla potrzeb podatku VAT

Podatek od towarów i usług

Rozliczenie faktury korygującej
Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT, obniżenia podstawy
opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym
podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę
korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że
uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania
dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te
zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy      
w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie
osiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania
dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Przeliczanie kwot określonych w walutach obcych VAT

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą
być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu
określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002419/T/D20202419L.pdf
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Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych      
w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za
jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym
mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów
rozliczeniowych.

Odliczenie podatku naliczonego - termin

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych           
i   gastronomicznych

Wartość należności skutkująca odpowiedzialnością solidarną oraz
obowiązkiem zapłaty w systemie podzielonej płatności

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Przepisów o odpowiedzialności solidarnej podatnika podatku VAT (art. 105a ustawy o VAT)
nie stosuje się do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności
ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy
czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady
przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.
Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do
ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15
000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować
mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej
stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez
podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem  usług noclegowych
nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8
ust. 2a.

Wydłużenie terminu do zastosowania stawki 0% w eksporcie

Wejście w życie:  1 stycznia 2021 r.

Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów,
stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty,
pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca,
w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument,      
o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.



PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia;
nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii
zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych)
oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie
stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;
koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień
Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej
progów UE);
elektronizacja zamówień publicznych, (w celach edukacyjnych wprowadzono wersję
demonstracyjną portalu https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/);
graniczenie katalogu przesłanek wykluczających wykonawcę z postępowania;
wprowadzenie do ustawy zasady efektywności;
wprowadzenie odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych;
uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych,

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.

Nowa regulacja w zakresie zamówień publicznych wedle uzasadnienia projektu aktu ma
stanowić remedium na problemy zdiagnozowane w trakcie obowiązywania ustawy z 2004
roku, uchwalonej w odmiennych realiach gospodarczych, następnie wielokrotnie
nowelizowanej. 
Rozwiązania, które z założenia mają usprawnić postępowania w przedmiocie udzielenia
zamówienia publicznego, to m.in.:

Ustawodawca ingeruje nie tylko w kształt procesu udzielania zamówień, lecz również w treść
umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, m.in. poprzez wprowadzenie katalogu
klauzul abuzywnych oraz określenie obowiązkowych postanowień umownych. Jednocześnie
zniesiona zostają górna granica czasu okresu obowiązywania umów, a w przypadku umów
dotyczących świadczeń powtarzających się lub ciągłych przy spełnieniu określonych
warunków.
Regulacja uwzględnia również nowe definicje ustawowe (m.in. innowacji, łańcucha dostaw),
czy też wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE

Udostępnianie informacji użytkownikom sieci w zakresie warunków
świadczenia usług przesyłania energii,  a odbiorcom informacji o ilości zużytej
energii w poprzednim roku

Rozporządzenie Ministra klimatu i środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 11
listopada 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2026) 

Wejście w życie: 1 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki          
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, w szczególności obejmuje swoją regulacją zakres i sposób
przekazywania określonych informacji użytkownikom sieci i operatorom (warunki
świadczenia usług przesyłania energii), a także odbiorcom (zużycie energii).
Wprowadzono również nowe definicje, np. mocy umownej  czy też moduł parku energii

Paliwa alternatywne – oznakowanie pojazdów i miejsc tankowania/ładowania

Rozporządzenie Ministra klimatu w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa
alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania
miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem z dnia 27
sierpnia 2020 r. 
(DZ.U. z 2020 r. poz. 1560)

Wejście w życie: 11 grudnia 2020 r.

Akt precyzuje zasady formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa
alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego, która powinna
znaleźć się zarówno w  instrukcji obsługi tego pojazdu, na korkach wlewu paliwa lub
gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub tych gniazd oraz na terenie placówki
handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych.
Rozporządzenie m.in. określa również sposób oznakowania miejsc tankowania lub
ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym, w tym urządzeń służących do
tankowania lub ładowania pojazdów.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002026
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002026
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001560
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001560


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE

Centralna ewidencja emisyjności budynków, Ekologiczny Fundusz Poręczeń          
i Gwarancji

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw z dnia 28 października 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r

Centralna ewidencja emisyjności budynków obejmować będzie dane dotyczących stanu
energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na
termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach, czy też źródła ciepła, w tym zasilania
z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, źródła spalania paliw.  
Ustawa rozbudowuje również katalog prac, które mogą zostać współfinansowane          
w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu oraz wydłużono          
w określonych przypadkach okres na wywiązanie się z postanowień porozumienia
zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dodatkowo powołano Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji (uwzględniony          
w regulacjach ustawy Prawo Ochrony Środowiska), którego środki przeznacza się na
pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń lub gwarancji na rzecz
kredytobiorców lub pożyczkobiorców w ramach wskazanych przez Narodowy Fundusz
rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty z zakresu
ochrony środowiska.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127


PRAWO PRACY

Dodatkowe świadczenie  postojowe dla niektórych branż

sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach;
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 

Ustawa z dnia 9 rudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.2255)

Wejście w życie: 30 grudnia 2020 r.

Wprowadzone zostało jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsię-
biorców, których przeważającą działalnością jest:

Warunkiem otrzymania świadczenia
jest odnotowanie spadku przychodu na poziomie minimum 40 % oraz skorzystanie ze
świadczenia postojowego na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowe świadczenie  postojowe dla twórców

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2020.2255)

Wejście w życie: 15 styczeń 2021 r. 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobom, które zawarły umowy
cywilnoprawne w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, utworów audio-
wizualnych, teatru, reżyserii, sztuki aktorskiej, czy usług w zakresie architektury. 
Warunkiem przyznania wsparcia jest brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego,
oraz przychód w wysokości nie wyższej niż 300 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/T/D20202255L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/T/D20202255L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/T/D20202255L.pdf


PRAWO PRACY

Obowiazek rejestracji w ZUS umow o dzieło

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
(Dz.U. 2020.568)

Zgodnie z art. 22 ustawy płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło
zobowiązana jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeśli umowa
taka zawierana jest z osobą, która nie pozostaje z nim w stosunku pracy lub jeżeli w
ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w
stosunku pracy. Zgłoszenia dokonać należy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamrożenie płac i odpisów z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

utrzymanie dotychczasowej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych;
utrzymanie podstawy wymiaru wynagrodzeń członków organów zarządzających          
i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.
nietworzenie funduszu nagród w sferze budżetowej;
nieprzeprowadzanie w 2021 r. postępowań kwalifikacyjnych dla pracowników służby
cywilnej ubiegających się o mianowanie.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. 2020.2400)
 
Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.
 
Ustawa przewiduje następujące rozwiązania: 

Pobyt i zatrudnienia po Brexicie

Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE          
i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. 2020.2369)
 
Umowa o handlu i współpracy miedzy UE i EWEA z jednej strony, a Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony.
(Dz. Urz. U.E. z 2020 r. . 444, s. 14)
 
Czasowo utrzymano uprawnienia w zakresie pobytu w Polsce cudzoziemców z Wielkiej
Brytanii, którzy to dotychczas byli uprawnieni do korzystania ze swobody przepływu osób          
i z niej korzystali.
Przepisy te określają zasady wydania zaświadczeń o zarejestrowanie prawa pobytu          
i dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu dla Brytyjczyków, a także zezwoleń
pobytowych – w tym w cellu wykonywania pracy.
Wprowadzono zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla niektórych
pracowników delegowanych z Wielkiej Brytanii do końca 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002400/O/D20202400.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002369/O/D20202369.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002369/O/D20202369.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002369/O/D20202369.pdf


PRAWO SPORTOWE

Zmiany w zwalczaniu dopingu w sporcie

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie 
(Dz. U. 2020 poz. 2391)

Wejście w życie: 1 i 2 stycznia 2021 r.

Nowe regulacje, które w większości weszły w życie 1 stycznia 2021 r. dotyczą głównie
kosmetycznych zmian w definicjach ustawowych, ale mających przełożenie na praktyczne
zastosowanie przepisów wobec sportowców, zwłaszcza tych którzy będą uciekać od
poddania się kontroli dopingowej. 
Ustawa na nowo definiuje czym jest „okres podczas zawodów”. Od 1 stycznia, jest to „okres
rozpoczynający się o godzinie 23.59 w dniu poprzedzającym zawody”. Zawody bez zmian
rozumie się „ jako pojedynczy wyścig, gra lub konkurencja sportowa, w której zawodnik ma
uczestniczyć, trwający do ich zakończenia, o ile przepisy właściwej międzynarodowej
organizacji sportowej lub organizatora zawodów nie stanowią inaczej, obejmujący również
okres kontroli antydopingowej związanej z zawodami.”

Od nowego roku, za doping uznaje się także unikanie pobrania próbki do badań, czy
niewyrażenie zgody na jej pobranie a także działania, poza manipulowaniem lub
usiłowaniem manipulowania zawodnika lub innej osoby zmierzające do zniechęcenia osoby
zgłaszającej naruszenie przepisów antydopingowych lub grożenie osobie zgłaszającej
naruszenie przepisów antydopingowych.

Więcej informacji na Strefie Wiedzy.

Branża sportowa  może wnieść o zwolnienie ze składek ZUS za listopad

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(DZ. U. 2020 poz. 2255)

Wejście w życie: 16 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z tzw. Tarczą 6.0. przedsiębiorcy działający w ściśle określonych sektorach, takich
jak branża filmowa, hotelarska, turystyczna, gastronomiczna czy właśnie sportowa
(obejmująca także i fizjoterapeutów), mogą domagać się zwolnienia ze składek za listopad.
Aby moc skorzystać ze zwolnienia należy wykazać spadek przychodu o co najmniej 40%          
w stosunku do listopada 2019. Wnioski można składać do końca stycznia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002419/O/D20202419.pdf
https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/683,antydopingowe-zmiany.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/T/D20202255L.pdf


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla
poszczególnych dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część
aktów prawnych jest ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera.
Przytoczone orzecznictwo może pochodzić z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.             
W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez
uprzedniej konsultacji.
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