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Ważne orzeczenie TSUE dla podatników VAT
Przedłużono pobieranie dodatkowego zasiłku
opiekuńczego
Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty. Czy
farmaceuta będzie mógł wystawiać recepty?
BDO - przypominamy o sprawozdaniu odpadowym
za rok 2020
Odroczenie terminu do złożenia deklaracji
i zapłaty podatku

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Wydłużenie terminów związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia,
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub
informacji
(Dz.U.2021. poz. 572)
Wejście w życie: 30 marca 2021 r.
Zgodnie z założeniami, dla jednostek z sektora prywatnego, o których mowa w art. 2 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zdecydowano się wydłużyć terminy
jak niżej:
termin na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok
obrotowy – wydłużony do 24 czerwca 2021 r. (wydłużenie o 90 dni);
termin na zakończenie inwentaryzacji – wydłużony do 24 czerwca 2021 r.
(wydłużenie o 90 dni);
termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych – wydłużony do 30 czerwca 2021 r.
(wydłużenie o 3 miesiące);
termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – wydłużony do 30
czerwca 2021 r. (wydłużenie o 3 miesiące);
termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego – wydłużony do 30 września
2021 r. (wydłużenie o 3 miesiące).
Z 30 kwietnia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. przedłużono również termin na złożenie
sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej przez podatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych (art. 45 ust. 5 u.p.d.o.f.).
Zachowano wydłużenie o 6 tygodni terminu na zatwierdzenie sprawozdania
finansowego dla niektórych spółdzielni oraz innych jednostek (§ 3b rozporządzenia).
Rozporządzenie przewiduje również wydłużenie terminów dla jednostek sektora finansów
publicznych.

Zmiany w zasadach gospodarowania majątkiem ruchomym Skarbu Państwa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Skarbu Państwa
(Dz.U.2021.578)
Wejście w życie: 7 kwietnia 2021 r.
Opublikowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004).

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Rozporządzenie m.in.:
modyfikuje definicję zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz
statuuje zasady gospodarowania nimi i ich likwidacji;
uszczegóławia zasady ustalania wartości składników rzeczowych majątku przy ich
zagospodarowaniu;
modyfikuje zasady bieżącej analizy przez organy lub jednostki stanu majątku
ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego
użytkowania;
ustala zasady postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego o znacznej wartości, w przypadku gdy ich sprzedaż nie dojdzie do
skutku z uwagi na zły stan;
modyfikuje zasady sporządzania i elementy pisemnego wniosku o nieodpłatne
przekazanie składników;
modyfikuje zasady dokonywania darowizn składników rzeczowych majątku ruchomego
na rzecz podmiotów takich jak instytucje kultury, szkoły publiczne, fundacje itd.
Zgodnie z rozporządzeniem, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie nowelizacji, zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy
rozporządzenia.

PRAWO PODATKOWE
Odroczenie terminu do złożenia deklaracji i zapłaty podatku
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca
2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu
osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych
(Dz.U.2021.571)
Wejście w życie: 26 marca 2021 r.
Minister finansów przydłużył do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku
dochodowego od osób prawnych termin do:
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)
w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do
dnia 28 lutego 2021 r.;
wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między
podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych
zaliczek za okres od początku roku;
wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok
opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. przedłużono też termin do wykonania przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w art. 7aa
ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca
2021 roku.

Ważne orzeczenia TSUE dla podatników podatku VAT
1) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2021 roku wydał wyrok
(C-48/20), mocą którego orzekł, że artykuł 203 dyrektywy 2006/112 w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasady proporcjonalności
i neutralności podatku od wartości dodanej (VAT) - należy interpretować w ten sposób,
że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury
kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę
faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do
zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie
rozliczone.
Link do orzeczenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0048

PRAWO PODATKOWE
2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 marca 2021 r.
(C-895/19) orzekł, że artykuły 167 i 178 dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą 2010/45 - należy
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów
krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości
dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie
rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego
VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca,
w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.
Link do orzeczenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0895

PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE
Ograniczenia w poborze gazu ziemnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i tryby
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
(Dz.U. z 2021. R. poz. 549)
Wejście w życie: 10 kwietnia 2021 r.
Akt wdraża określenia sposobów wprowadzania ograniczeń oraz rodzaje odbiorców
objętych ograniczeniami. Ponadto, rozporządzenie wprowadza regulacje w przedmiocie
zakresu i okresu ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami oraz zakresu
planów wprowadzania ograniczeń. We wspomnianym akcie znajdują się również przepisy
traktujące o sposobie podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach
oraz sposobie współdziałania operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz
operatorów systemów magazynowania gazu ziemnego z operatorem systemu
przesyłowego gazowego w okresie trwania ograniczeń, w tym zakres przekazywanych
informacji.

Obowiązek farmaceuty w zakresie informowania o przechowywaniu i utylizacji leków
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
(Dz.U. z 2021 r. poz. 97)
Wejście w życie: 16 kwietnia 2021 r.
Na mocy art. 28 wspomnianej ustawy na farmaceutę nałożono obowiązek informowania
pacjenta o zasadach przechowywania i utylizowania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych.

BDO – sprawozdania
15 kwietnia 2021 r. upływa termin na:
wniesienie opłaty recyklingowej za I kwartał 2021 r. określonej w art. 40c Ustawy z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2020.1114).
30 kwietnia 2021 r. upływa termin na:
złożenie oświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia opłat za usługi wodne za
pierwszy kwartał 2021 r. określonych w art. 552 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2017 poz.1566);
złożenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał 2021 r. określonych w art. 90
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.1996 nr 132 poz. 622);

PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE
złożenie rocznego audytu zewnętrznego w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz w zakładzie przetwarzania ZSEiE określonego w art. 66 ust. 1
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U.2015 poz. 1688);
przeprowadzenie rocznego audytu przez przedsiębiorców prowadzących recykling
lub odzysk odpadów opakowaniowych, eksportujących odpady opakowaniowe oraz
przedsiębiorców
dokonujących
wewnątrzwspólnotowej
dostawy
odpadów
opakowaniowych określonego w art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013. poz. 888)

PRAWO PRACY
Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19
(Dz.U. 2021 poz. 559)
Wejście w życie: 19 marca 2021 r.
W związku z sytuacją epidemiczną zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Aby
umożliwić opiekę nad dzieckiem w tym okresie, ustawodawca wprowadził możliwość
przedłużenia otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu,
o kolejne dwa tygodnie tj. do dnia 11 kwietnia 2021 r., co zostało zatwierdzone przez
Radę Ministrów 26 marca 2021 r.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących
zasadach.

Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
(Dz.U. 2021 poz. 97)
Wejście w życie: 16 kwietnia 2021 r.
Opublikowana ustawa o zawodzie farmaceuty reguluje np.:
zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, a także określenie
zasad jego wykonywania;
możliwość udzielenia pacjentowi konsultacji, w tym przeprowadzenia instruktażu
obsługi sprzętu medycznego;
daje uprawnienie farmaceutom do wykonywania prostych badań diagnostycznych,
jednak nie są one na chwilę obecną doprecyzowane;
umożliwienie farmaceutom wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia
lekarskiego.
Dyskusyjną regulacją jest możliwość odmowy wykonania przez aptekarza polecenia
służbowego wydanego przez kierownika apteki (art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty).
Przepisy Ustawy o zawodzie farmaceuty wprowadzą również od 16 kwietnia br. zmiany
w ustawie Prawo farmaceutyczne m.in.:
definicji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej oraz zakładowej (art. 88 ust. 2
oraz art. 93 ustawy Prawo farmaceutyczne) oraz określenie zakresu jego
obowiązków;
zapewnieniu minimalnej normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych.

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie Ślązak, Zapiór i Wspólnicy –
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. w spółkę Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych sp. p.
Wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna spółki bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz
numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację
prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p. przejęła wszelkie prawa i obowiązki
spółki Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Aktualne dane Spółki są następujące:
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
ul. Modelarska 25
40-142 Katowice
NIP 6342467135
Regon 277851306
KRS 0000887801

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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Spółka Partnerska
Modelarska 25
40-142 Katowice
tel. + 48 32 783 88 00/88
fax + 48 32 783 88 99
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