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PRAWO CYWILNE

zasadą są rozprawy i posiedzenia zdalne;
od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy
rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich
przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia
osób w nich uczestniczących;
przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy
nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub
posiedzenia jawnego nie jest konieczne;
w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego
sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech
sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub
precedensowy charakter sprawy. Zasada ta nie ma zastosowania do spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ograniczenie jawności rozprawy, zmiany w liczebności składów orzekających
oraz doręczenia elektroniczne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych           
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1023 z późń.zm.)

Wejście w życie: 3 lipca 2021 r.

Kolejna nowelizacja „ustawy covidowej” wprowadza kolejne zmiany w zasadach
przeprowadzania rozpraw w sprawach cywilnych. Od 3 lipca 2021 r., zgodnie z nowym
brzmieniem art.. 15zzs1, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego:

Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w
posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we
wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu
zdalnym poza budynkiem sądu.

Ponadto, „ustawa covidowa” wprowadza rewolucyjną zmianę w doręczeniach pism
procesowych profesjonalnym pełnomocnikom procesowym. W okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób
określony w art. 15zzs1, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata,
radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej
Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do
kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf


PRAWO CYWILNE
Co więcej, w wyżej wskazanym okresie, w braku możliwości wykorzystania systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi,
radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w
systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal
informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism
procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. Datą doręczenia
jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu
informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po
upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Doręczenie pisma
za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone         
w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.
Ustawa przewiduje również wyjątek od opisanej zasady doręczania – obligatoryjne
wydanie przez przewodniczącego zarządzenia o odstąpienia od doręczenia pisma za
pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na
charakter pisma.

Wprowadzenie możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej  w postępowaniu egzekucyjnym

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn.zm.)

Wejście w życie: 3 lipca 2021 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza możliwość przeprowadzenia
„zdalnego” przetargu w przypadku egzekucji z nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości         
w drodze licytacji elektronicznej przeprowadza się na wniosek wierzyciela. Sprzedaż
nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, a warunkiem udziału w przetargu przeprowadzonym w tym
trybie jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. W toku
przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia również za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf


PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Ruszył Portal Rejestrów Sądowych – wnioski do KRS tylko elektronicznie

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 398; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 187) 

Wejście w życie: częściowe 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do KRS będą obligatoryjnie składane za pomocą
systemu teleinformatycznego (Portalu Rejestrów Sądowych), a złożenie
dokumentów w wersji papierowej nie będzie już wywoływało żadnych skutków
prawnych. Celem złożenia wniosku należy zalogować się w Portalu, a następnie wybrać
odpowiedni rodzaj wniosku. Załączniki dokumentowe do wniosku będą wymagały podpisu
zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do skutku dochodzi
powoływanie się we wniosku na numer aktu notarialnego w CREWAN. Utworzony system
teleinformatyczny umożliwia przeglądanie akt rejestrowych.

Prosta Spółka Akcyjna – już w KSH

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw 
(Dz.U.2019 poz. 1655)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Nowelizacja wprowadza nowy typ spółki kapitałowej - prostą spółkę akcyjną (PSA).        
W kodeksie spółek handlowych ten typ spółki regulował będzie dział I A (art. 3001 i n.).
PSA to przede wszystkim kapitał akcyjny o minimalnej wartości 1 zł w miejsce
kapitału zakładowego i dopuszczalność objęcia akcji w zamian za świadczenie
pracy lub usług. Dodatkowo za organ PSA przewidziano obok zarządu również Radę
Dyrektorów, która łączy w sobie cechy zarządu i organu nadzorczego. Umowa spółki
zawierana będzie w formie aktu notarialnego. Zwoływanie i przebieg walnych zgromadzeń
odbywać się będzie wg regulacji właściwych wspólnikom spółki z o.o. z elementami
charakterystycznymi dla walnych zgromadzeń spółki akcyjnej. 
PSA charakteryzuje się tak jak inne spółki kapitałowe brakiem odpowiedzialności
wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem
organów zarządzających. PSA łączy elementy właściwe dla spółek z o.o. z
rozwiązaniami charakterystycznymi dla spółek akcyjnych, a jednocześnie posiada
także pewne cechy spółek osobowych – ma być podmiotem o charakterze
uniwersalnym, tj. dostępnym dla inwestorów działających w dowolnej branży. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000398/O/D20180398.pdf%20%20https:/isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000187/T/D20210187L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000398/O/D20180398.pdf%20%20https:/isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000187/T/D20210187L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001655/T/D20191655L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001655/T/D20191655L.pdf
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wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
do zawarcia z członkiem zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu
wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem
zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
wzorzec oświadczenia członków zarządu albo rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej
o wysokości kapitału akcyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
wzorzec oświadczenia członków zarządu albo rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej
o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji w części przewidzianej w umowie spółki,
stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
wzorzec listy akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, stanowiący załącznik nr 6 do
rozporządzenia;
wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez prostą spółkę akcyjną, stanowiący
załącznik nr 7 do rozporządzenia;
wzorzec wykazu adresów do doręczeń albo adresów do doręczeń elektronicznych
członków zarządu / rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej, stanowiący załącznik nr 8
do rozporządzenia.

art. 515 § 1 i 2 - spółka przejmująca będzie mogła przyznać wspólnikom spółki
przejmowanej udziały albo akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego, akcje bez wartości nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte
zgodnie z art. 200, art. 300(47) i art. 362 oraz objęte w przypadkach, o których mowa
w art. 300(48) i art. 366. Spółka przejmująca będzie mogła przyznać wspólnikom
spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą
spółką.

Wzory dokumentów dla PSA

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia
wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie
teleinformatycznym
(Dz.U.2021.1191)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r. 

Rozporządzenie zawiera:

Zmiany w przepisach o przekształceniach spółek 

Ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2020. poz. 288)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Zmieniono:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001191/O/D20211191.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000288/T/D20200288L.pdf
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art. 563 § 1 - uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej typ
spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona oraz wysokość kapitału akcyjnego,         
w przypadku przekształcenia spółki przekształcanej w prostą spółkę akcyjną.
art. 576(1) § 6 - przekształcana spółka kapitałowa będzie mogła nabyć na własny
rachunek akcje, których łączna liczba nie przekracza 10% ogólnej liczby akcji         
w prostej spółce akcyjnej.

art.36 - PSA podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców;
art.38 - wskazano dane dotyczące prostej spółki akcyjnej, które będą ujawniane         
w dziale I rejestru;
art.39 - wskazano, że w przypadku prostej spółki akcyjnej w dziale 2 rejestru
przedsiębiorców ujawniona zostanie informacja o ustanowieniu rady dyrektorów oraz
osobach wchodzących w jej skład i sposobie reprezentacji;
art.47a - umożliwiono dobrowolne ogłaszanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej informacji o wpisach do rejestru
wraz z ich tłumaczeniem na język polski również prostej spółce akcyjnej.

KRS – uchylenie przepisów o rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych
innych ustaw 
(Dz.U. poz. 398)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

W związku z likwidacją rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze
Sądowym i przejęciem jego funkcji przez Krajowy Rejestr Zadłużonych uchylono
przepisy dotyczące postępowania o wpis do rejestru oraz przepis dotyczący wpisu
informacji o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej
przeciwko przedsiębiorcy w dziale 4 rejestru przedsiębiorców.

Zmiany w KRS – dla PSA

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw 
(Dz.U.2019 poz. 1655)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Zmiany mają charakter dostosowujący w związku z wprowadzeniem do obrotu PSA:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000398/T/D20180398L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000398/T/D20180398L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001655/T/D20191655L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001655/T/D20191655L.pdf


PRAWO KARNE, PROCESOWE                     
I WYKROCZEŃ
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw
(Dz.U.2021 poz. 1023)

Wejście w życie: 22 czerwiec 2021

Zmiany w dostępie do akt postępowań przygotowawczych
Zmianie ulega sposób udostępniania akt zakończonych postępowań przygotowawczych,
bowiem dodany został § 5b do art. 156 k.p.k. stanowiący, że do udostępniania akt
zakończonego postępowania przygotowawczego stosuje się odpowiednio §5 tego
przepisu umożliwiający prokuratorowi odmowę udostępnienia akt stronom postępowania,
jeżeli może to zagrozić prawidłowemu przebiegowi postępowania lub ważnemu interesowi
państwa. Przepis ten stanowi również, iż innym osobom (np. przedstawicielom
organizacji społecznych) akta można udostępnić jedynie w wyjątkowych
przypadkach. Nowelizacja ta może istotnie ograniczyć dostęp dziennikarzy do akt
postępowań prokuratorskich.

Poszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do zabezpieczenia danych
informatycznych
Ustawodawca poszerzył krąg podmiotów obowiązanych do zabezpieczenia danych
informatycznych na czas określony, nie dłuższy niż 90 dni, na żądanie sądu lub
prokuratora. Dotychczas obowiązek ten mógł zostać nałożony na urzędy, instytucje i
podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną, natomiast teraz może on obciążać
również podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną oraz dostawców usług
cyfrowych. Skonstatować zatem należy, iż zakres podmiotowy tego przepisu został
znacznie poszerzony. 

Poręczenie majątkowe tylko od podejrzanego?
Wprowadzony został w art. 266 § 1a k.p.k. przepis zgodnie z którym przedmiot
poręczenia majątkowego nie może pochodzić z przysporzenia na rzecz oskarżonego
albo innej osoby składającej poręczenie dokonanego na ten cel. Sąd albo prokurator
może uzależnić przyjęcie przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania przez osobę
składającą poręczenie źródła pochodzenia tego przedmiotu. 
Wykładnia tego przepisu prowadzić może w istocie do całkowitego ubezskutecznienia
środka zapobiegawczego, jakim jest poręczenie majątkowe, zwłaszcza gdy wobec
podejrzanego zastosowano zabezpieczenie majątkowe, w istocie pozbawiające go
możliwości rozporządzania jego majątkiem. Zwrócić uwagę jednak należy, że nie
zmieniony został przepis art. 266 § 1 k.p.k. wskazujący, że poręczenie majątkowe może
złożyć także inna osoba, co rodzić może trudności w interpretacji nowych założeń
ustawodawcy. Niewątpliwie jednak nowelizację tę należy ocenić jednoznacznie krytycznie. 

Większa rola prokuratora przy wydawaniu listu żelaznego
Ustawodawca zwiększył rolę prokuratora uzależniając wydanie przez sąd listu
żelaznego w postępowaniu przygotowawczym od złożenia przez prokuratora
wniosku w tym przedmiocie lub braku jego sprzeciwu (art. 281 § 2 k.p.k). List żelazny
w postępowaniu przygotowawczym sąd może odwołać jedynie na wniosek prokuratora
(art. 281 §3 k.p.k.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001023/T/D20211023L.pdf
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I WYKROCZEŃ
Nowy typ czynu zabronionego w Kodeksie karnym
Ustawodawca wprowadził w art. 255 §1a k.k. nowy typ czynu zabronionego związany
rozpowszechnianiem treści ułatwiającym popełnianie przestępstw o charakterze
terrorystycznym. Zgodnie z nowo wprowadzonym występkiem, kto w celu popełnienia
przestępstwa o charakterze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić
popełnienie takiego przestępstwa lub samodzielnie zapoznaje się z treściami mogącymi
ułatwić popełnienie takiego przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5. 

Zmiany w wykroczeniu z art. 57 Kodeksu wykroczeń
W związku z ograniczeniem możliwości składania poręczeń majątkowych w postępowaniu
karnym przez osoby trzecie, ustawodawca postanowił rozszerzyć hipotezę przepisu art.
57 § 1 k.w. obejmując nią również środki przekazane na poczet poręczenia
majątkowego lub zabezpieczenia majątkowego, a także świadczenia pieniężnego,
przepadku przedmiotów stanowiących kwotę pieniężną, równowartości przepadku
przedmiotów lub przedsiębiorstwa, przepadku korzyści majątkowej stanowiącej kwotę
pieniężną, równowartości przepadku korzyści majątkowej, odszkodowania,
zadośćuczynienia, nawiązki, podlegającej zwrotowi korzyści majątkowej stanowiącej
kwotę pieniężną albo równowartości podlegającej zwrotowi korzyści majątkowej. 
Dotychczas zagrożenie karą aresztu lub grzywny w uproszczeniu dotyczyło jedynie
czynności związanych z organizowaniem lub przeprowadzaniem zbiórek publicznych na
uiszczenie grzywny bądź uiszczaniem tej grzywny za skazanego bądź przekazywaniem
mu lub osobie najbliżej skazanego tych środków. Co istotne, osoba najbliższa dla
skazanego lub ukaranego nie popełnia tego wykroczenia (art. 57 § 1 pkt 2) k.w.). Środki
zgromadzone przez osobę inną niż osoba najbliższa dla skazanego lub ukaranego
podlegają przepadkowi (art. 57 § 3 k.w.). 
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rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej
uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem
przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych
miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem
sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII           
w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) albo
zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa           
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, albo
niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

Obowiązek wystawiania rachunku

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1163)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r. 

Obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy:

Odpowiedzialność osób trzecich w prostej spółce akcyjnej 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1655)
 
Wejście w życie: 1 lipca 2021 r. 

Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej           
w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie
całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki
okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości
podatkowych spółki w znacznej części.

W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta
spółka akcyjna w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu,
za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy,
jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy dotyczące odpowiedzialności osób
trzecich stosuje się odpowiednio.

W przypadku prostej spółki akcyjnej w organizacji, w której powołano radę
dyrektorów, przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich stosuje się
odpowiednio do rady dyrektorów i dyrektorów.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001163/T/D20211163L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001655/O/D20191655.pdf
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zamieszkania wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
siedziby wnioskodawcy - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna albo
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień
realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub
całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3,
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według
ustalonego wzoru,
obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego

Organ właściwy w sprawie wydania dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1163)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Organem podatkowym właściwym w sprawie wydania dokumentu potwierdzającego brak
obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w art. 109 ust. 2-2b (tj. dla
celów związanych z rejestracją samochodu), jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy
do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres:

Obowiązek deklarowania

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1163)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

W zakresie wyrobów akcyzowych:

- podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za
kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego
po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności
podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką
akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.

Uchylono:
1) art. 21a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, wyłączający stosowanie art. 21 ust. 1
pkt 3 tej ustawy do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu            
w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. W myśl art. 21a ust. 1           
w przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu
podatkowego:

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim
miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78
ust. 1 pkt 3.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001163/T/D20211163L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001163/T/D20211163L.pdf


PRAWO PODATKOWE

upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony -
po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw
energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął
termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez
podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika
energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w
fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię
elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub
ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na
terytorium kraju;
3nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust.
1 pkt 3, 4 i 6.

upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony -
po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku, nabycia
wewnątrzwspólnotowego;
upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw
wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął
termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez
podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika
wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w
fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za wyroby
gazowe sprzedane w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten
dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy
gazowemu;
nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust.
1 pkt 4 lub 5.

2) art. 24 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wyłączający stosowanie art. 24 ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym do podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie
energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o którym mowa w
art. 30 ust. 6 lub 7, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o których mowa w art.
9 ust. 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 w przypadku energii elektrycznej podatnik jest
obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i
wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

3) art. 24b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wyłączający stosownie art. 24 ust. 1
nie do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie
wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy. Zgodnie z art. 24b ust. 1 w przypadku
wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego,
składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według
ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu
skarbowego, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym:
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dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy,
zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian
konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;
nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na
terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić
podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu,            
o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli
celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został
zapłacony.

dokonania ww. czynności powstaje z dniem dokonania tej czynności;
ww. nabycia lub posiadania samochodu osobowego powstaje z dniem nabycia lub
wejścia w posiadanie tego samochodu

Obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1163)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 9, art. 21a
ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 24b ust. 1, art. 24e ust. 1, oraz deklaracje           
w sprawie przedpłaty akcyzy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, składa się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej mogą składać deklaracje podatkowe w postaci papierowej.

Dodatkowe obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym
W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione
w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, poza
obowiązkami wskazanymi w art. 78 ust. 1 pkt ustawy o podatku akcyzowym będzie także
zobowiązany bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, za kwartalny
okres rozliczeniowy w terminie do 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu po
kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, w przypadku gdy nabywane wyroby
akcyzowe są opodatkowane na terytorium kraju zerową stawką akcyzy.
Deklaracje uproszczone składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Osoby fizyczne, o których mogą składać deklaracje uproszczone w postaci papierowej.

Opodatkowanie samochodów osobowych

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1163)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

Obowiązek podatkowy z tytułu:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001163/T/D20211163L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001163/T/D20211163L.pdf
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zarejestrowania spółki, spółdzielni, albo
wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji           
w prostej spółce akcyjnej.
wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo art. 3281 § 1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli objęcie akcji jest
związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego.

podatkową grupę kapitałowa mogą tworzyć proste spółki akcyjne;
za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychód ze zmniejszenia kapitału
akcyjnego w prostej spółce akcyjnej.

dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód)
faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także przychód ze zmniejszenia kapitału
akcyjnego w prostej spółce akcyjnej.

Proste spółki akcyjne 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2019.1655)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r. 

Kapitał zakładowy oznacza również kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej.
Udział w kapitale (udziale w kapitale zakładowym) - oznacza również stosunek liczby
akcji przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej do liczby wszystkich akcji
wyemitowanych w spółce.
Wartość nominalna udziałów (akcji) - oznacza to również cenę emisyjną akcji prostej
spółki akcyjnej.

W przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego przychód
powstaje w dniu:

W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej przepis dotyczące przychodu z tytułu
wniesienia wkładu stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego
stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001655/O/D20191655.pdf
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podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego
wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
podmiotem niebędącym podatnikiem

podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego
wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
podmiotem niebędącym podatnikiem

sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Nowe definicje legalne

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1163)

Wejście w życie: 1 lipca 2021 r.

1) Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - rozumie się przez to
dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w
tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z
terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego
zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

- pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani
towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;
2) Sprzedaż na odległość towarów importowanych - rozumie się przez to dostawę
towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym
wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów,           
z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który
jest:

- pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani
towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;
3) Wartość rzeczywista - rozumie się przez to wartość rzeczywistą, o której mowa w art.
1 pkt 48 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013           
w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego
kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2015/2446".

Uchylono definicje oraz przepisy dotyczące:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001163/T/D20211163L.pdf
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o których mowa w art. 130a pkt 2 i art. 138b ust. 1, oraz podmiotów zagranicznych,    
o których mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedur
szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9, dla których
państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a pkt 2a, art. 131 pkt
3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska,
działających w charakterze pośredników na rzecz podatników korzystających           
z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, dla których
państwem członkowskim konsumpcji, o którym mowa w art. 130a pkt 2a, art. 131 pkt
3a i art. 138a pkt 4, jest Rzeczpospolita Polska

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość - miejsce, w którym towary
znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy;
sprzedaży na odległość towarów importowanych na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub
transportu towarów do nabywcy - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie
zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy;

Właściwość Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego

W przypadku podatników:

- właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Ułatwianie sprzedaży na odległość

W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak
platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej "interfejsem
elektronicznym", sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach           
o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary            
i dokonał ich dostawy.

W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, dokonanie
na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności
gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium
Unii Europejskiej:

- uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i
dokonał ich dostawy.

Chodzi o ułatwianie w rozumieniu art. 5b rozporządzenia 282/2011.
W odniesieniu do dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na
rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika, obowiązek
podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania płatności w rozumieniu art. 41a
rozporządzenia 282/2011.

Miejsce dostawy (art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:
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sprzedaży na odległość towarów importowanych na terytorium państwa
członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy - terytorium
tego państwa członkowskiego, pod warunkiem że podatek lub podatek od wartości
dodanej z tytułu dostawy tych towarów ma zostać zadeklarowany w procedurze
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, lub na zasadach
odpowiadających tym regulacjom.

podlegających opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w art. 120 ust. 4 i
5;
podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w państwie
członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadających
regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;
będących przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim
rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli ich dostawa jest dokonywana przez
organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady
opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie
członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów
dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy
towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby
- stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego
państwa członkowskiego;
towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne
niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na
terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości
usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o
których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od
wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim
roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie
krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku
dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej
siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium
kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Zasad tych nie stosuje się do towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1:

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:

Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w pkt 3, zostanie przekroczona,
przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a stosuje się, począwszy od dostawy, w związku z którą
przekroczono tę kwotę.

Dostawca może wskazać jako miejsce dostawy miejsce, o którym mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1a. Dostawca, którego towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu
znajdują się na terytorium kraju, wskazuje miejsce dostawy przez złożenie
zawiadomienia o takim wyborze w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano tego wyboru, na zasadach określonych w art. 28p.
Zawiadomienie o miejscu opodatkowania.
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podatek albo podatek od wartości dodanej należny z tytułu sprzedaży na odległość
towarów importowanych ma zostać zadeklarowany w procedurze szczególnej, o
której mowa w dziale XII w rozdziale 9, albo na zasadach odpowiadających tym
regulacjom,
w momencie importu towaru przekazano organowi celnemu ważny numer
identyfikacyjny VAT, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 albo na zasadach
odpowiadających tym regulacjom.

Dostawca, o którym mowa w art. 22a ust. 3 i 6, oraz podatnik, o którym mowa w art. 28k
ust. 4 i 6, składają, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu
skarbowego zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z
dokonanego wyboru miejsca opodatkowania.

Zawiadomienie o miejscu opodatkowania

Dostawca, o którym mowa w art. 22a ust. 3 i 6, oraz podatnik, o którym mowa w art. 28k
ust. 4 i 6, składają, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu
skarbowego zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z
dokonanego wyboru miejsca opodatkowania.

Przeliczanie walut

Na potrzeby stosowania art. 7a ust. 1, art. 45 ust. 1 pkt 11, art. 48 ust. 2, art. 52 ust. 3,
art. 56 ust. 1 i 2, art. 138a pkt 2 i art. 138i ust. 1 kwotę wyrażoną w euro przelicza się
przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym
października poprzedniego roku podatkowego, opublikowanego przez Europejski Bank
Centralny, przy czym wyrażone w złotych kwoty wynikające z przeliczenia zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
złotych.

Uchylenie art. 33c ustawy o VAT

Uchylono art. 33c ustawy o VAT, który stanowił, że w przypadku importu towarów
doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041 i 2320) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy z dnia 19
marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) stosuje się odpowiednio.

Zwolnienie z podatku VAT import

Zwalnia się do podatku import  towarów, z wyjątkiem towarów podlegających
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w przesyłkach o wartości rzeczywistej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
pod warunkiem że:

Uchylono art. 51 ustawy o VAT

Uchylony art. 51 ust. 1 ustawy o VAT stanowił, że zwalnia się od podatku import towarów
umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio
do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość
towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej
równowartości 22 euro.



PRAWO PODATKOWE

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których
usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i
faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub
nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy
towarów,
czynności rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII           
w rozdziałach 6a, 7 i 9, dla których państwem członkowskim identyfikacji w
rozumieniu przepisów tych rozdziałów jest państwo członkowskie inne niż
Rzeczpospolita Polska;
dostawy towarów i świadczenia usług rozliczanych w procedurach szczególnych,           
o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby tych procedur, dla których państwem członkowskim
identyfikacji w rozumieniu przepisów tych rozdziałów jest Rzeczpospolita Polska;
sprzedaży na odległość towarów importowanych, rozliczanej w procedurze
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9, przez podatników
zidentyfikowanych na potrzeby tej procedury, dla których państwem członkowskim
identyfikacji w rozumieniu przepisów tego rozdziału jest Rzeczpospolita Polska.

wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta     
z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;
otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności,            
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek
podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.
otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności,            
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; czynności, dla których obowiązek
podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4; dostaw towarów, dla których
obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Stawka 0%

Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów, o których mowa w art.
7a ust. 2, dokonywanych na rzecz podatnika, który ułatwia dostawę towarów.
W przypadku gdy na podstawie art. 5c rozporządzenia 282/2011 podatnik ułatwiający
dostawy towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, nie jest obowiązany do zapłaty
podatku w kwocie przekraczającej kwotę tego podatku, którą zadeklarował i zapłacił,
naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa
podmiotowi dokonującemu dostawy towarów na rzecz tego podatnika kwotę podatku do
zapłaty.
Kwotę podatku do zapłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota, do zapłaty której, na
podstawie art. 5c rozporządzenia 282/2011, nie jest obowiązany podatnik ułatwiający
dostawy towarów.

Faktury

Przepisów rozdziału 1 działu XI ustawy o VAT dotyczących faktur nie stosuje się
sprzedaży, z wyjątkiem:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:



PRAWO PODATKOWE

czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,
czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5
pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

sprzedaży na odległość towarów importowanych innej niż dostawa towarów, o której
mowa w art. 7a ust. 1, lub
wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na
rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innych niż dostawy towarów, o których
mowa w art. 7a ust. 2, lub
świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż
świadczenie usług, w przypadku których przyjmuje się, że podatnik uczestniczący           
w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym zgodnie z art. 9a rozporządzenia
282/2011

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
dokumentującą:
1) czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia
faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

2) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub
część zapłaty.

Podatnik korzystający z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII           
w rozdziałach 6a, 7 i 9, może wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których
mowa w art. 106a pkt 3 i 4.

Podatnik korzystający z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII           
w rozdziałach 6a, 7 i 9, może wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których
mowa w art. 106a pkt 3 i 4.

Ewidencje

Dostawcy, o których mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1, których towary w momencie
rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz podatnicy,           
o których mowa w art. 28k ust. 2, posiadający siedzibę działalności gospodarczej,           
a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu,
tylko na terytorium kraju, są obowiązani prowadzić ewidencję, na podstawie której można
określić łączną wartość dostaw dokonywanych na rzecz podmiotów, o których mowa w
art. 2 pkt 22a, oraz świadczonych usług, o których mowa w art. 28k ust. 1. Ewidencja
powinna zapewnić również wskazanie dostawy lub usługi, w związku z którymi nastąpiło
przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 lub art. 28k ust. 2 pkt 3.

Podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium
Unii Europejskiej:

- jest obowiązany prowadzić ewidencję tych czynności w postaci elektronicznej, zgodnie
z wymogami, o których mowa w art. 54c ust. 2 rozporządzenia 282/2011.
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wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży
towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium
kraju;
sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu
podatkiem na terytorium kraju;

Zwolnienie podmiotowe

Do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1) nie
wlicza się:

Procedury szczególne

Wprowadzono szereg zmian w przepisach działu XII dotyczącego procedur
szczególnych: tj. procedurze unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz
świadczenia niektórych usług oraz procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług.
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ze składek należnych od deweloperów;
z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wspomnianym wyżej rachunku
bankowym, oraz przychodów z lokat środków Funduszu;
z roszczeń Funduszu przysługujących względem deweloperów w związku z wypłatą
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego środków w przypadkach
określonych w ustawie;
z wpływów z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej w przypadku upadłości
dewelopera;
ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek          
i kredytów na rzecz Funduszu;
z innych wpływów.

Powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1177 tj.)

Wejście w życie: częściowe 31 lipca 2021 r.

Z dniem 31 lipca 2021 r., w życie wchodzi część przepisów nowej ustawy o ochronie
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym regulujących powstanie Deweloperskiego Funduszu
Gwarancyjnego. Fundusz ten stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym.

Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz pochodzą z:

Omawiana ustawa w przeważającej części wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.,          
z tym dniem uchylona zostanie też dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 16 września
2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001177/T/D20211177L.pdf
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za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy;
za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla;
za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za
kilometr kwadratowy;
eksploatacyjnych;
z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
z tytułu podziemnego składowania odpadów;
z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Nowe obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące stawek opłat na
rok 2022 z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego 

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17.05.2021 w sprawie stawek opłat
na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
(M.P. z 2021 r. poz. 482)

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.    

W dniu 17.05.2021 zostało opublikowane Obwieszczenie MKiŚ w sprawie stawek opłat
jakie będą obowiązywać w 2022 r. wynikających z Prawa geologicznego i górniczego          
w zakresie opłat z tytułu:

Wysokość stawek za ww. działalność i z ww. tytułów została określona w załączniku do
Obwieszczenia.  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000482/O/M20210482.pdf


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE

złożenia informacji o odpadach określonej w art. 9oa Ustawy z dnia 13września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622);
wniesienie opłaty recyklingowej za II kwartał 2021 r. na rachunek bankowy
prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce
pobrania opłaty recyklingowej określonej w art. 40c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za
usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub
roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał 2021
r. wynikającego z art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017
poz. 1566);

złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za II
kwartał 2021 r. wynikających z 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).

Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do przedkładania Prezesowi URE
informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Wejście w życie: 3 lipca 2021 r.

Na mocy art. 62e wspomnianej ustawy na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące
działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku
paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w
tym obrocie nimi z zagranicą nałożono obowiązek przekazywania Prezesowi URE
informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do
prowadzonej działalności, zgodnie z wzorem określonym w przepisach nw. ustawy, w
terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Dodatkowo, niewywiązanie się przez wspomniany
podmiot z powyższego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł
oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

BDO sprawozdania

15 lipca upływa termin:

30 lipca upływa termin:

31 lipca upływa termin:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19961320622
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970540348


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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