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PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz
niektórych innych ustaw
Dz.U.2021.2106
Wejście w życie: 1 czerwca 2022 r.
Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o rachunkowości, w szczególności:
art. 45 ustawy – dot. formatu sporządzania sprawozdań finansowych
emitentów i jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
art. 49 ustawy – dot. formatu sprawozdania z działalności emitentów i
jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym;
art. 52 ustawy – dot. uszczegółowienia zasad podpisu sprawozdań
finansowych;
art. 63c – dot. formatu skonsolidowanych sprawozdań emitentów i jednostek
niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym;
art. 69 i art. 74 ustawy – dot. odmowy podpisu.

PRAWO CYWILNE
Zmiany w Kodeksie cywilnym – wprowadzenie nowych przesłanek
dotyczących biegu terminu przedawnienia, modyfikacja instytucji wyzysku i
odpowiedzialności solidarnej pełnoletnich najemców
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2459
Wejście w życie: 30 czerwca 2022 r.
Z dniem 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie
mediacji sądowej nie będzie już skutkowało przerwaniem biegu przedawnienia.
Wprowadzone zmiany mają zapobiec fikcyjnym próbom ugodowego
rozwiązywania sporów i stabilizację sytuacji dłużników. Dodatkowo,
modyfikacjom ulegnie instytucja wyzysku.
Na mocy ustawy:
Wprowadzono nowe przesłanki zawieszenia terminu - bieg przedawnienia nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w zakresie:
roszczeń, które zostały objęte umową o mediację – przez czas trwania
mediacji;
w zakresie roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej przez czas trwania postępowania pojednawczego.
Wszczęcie mediacji czy też złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
spowoduje wyłącznie zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a nie jego
przerwanie.
Powyższe skutkowało także zmianami w zakresie postępowania cywilnego, gdy
przeciwnik nie wyrazi zgody na mediację, druga strona będzie miała dodatkowe 3
miesiące na wytoczenie powództwa o roszczenie, objęte wnioskiem
o przeprowadzenie mediacji i w odniesieniu do tego roszczenia zostają
zachowane skutki przewidziane dla wszczęcia mediacji.
Wprowadzono także nową definicję instytucji wyzysku, zgodnie z którą
- jeżeli jedna ze stron wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo,
niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do
przedmiotu umowy, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla
siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia
umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia - druga
strona może według swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub
zwiększenia należnego jej świadczenia albo unieważnienia umowy.
Nowa przesłanka „braku dostatecznego rozeznania” ma na celu w szczególności
rozwianie wątpliwości doktryny w zakresie wykorzystywania niedoświadczenia
kontrahentów.
Uprawnienia strony wyzyskiwanej, określone powyżej, wygasać będą z upływem
lat trzech od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument
z upływem 6 lat.
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Przyjęto nowe domniemanie prawne - jeżeli wartość świadczenia jednej ze
stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość
świadczenia wzajemnego, domniemywa się, że przewyższa je w stopniu
rażącym, co świadczy wówczas o wyzysku.
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zobowiązania wynikające z umowy najmu - za zapłatę czynszu i innych
należnych opłat odpowiadać solidarnie z najemcą będą stale zamieszkujące
z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na
jego utrzymaniu, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
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PRAWO PODATKOWE
Ułatwienia w VAT związane z dostawami sprzętu wojskowego (NATO) /
wydłużenie czasowych zwolnień z akcyzy
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. poz. 1137
Wejście w życie: 28 maja 2022 r.
Na mocy wprowadzonej ustawy wprowadza się:
zwolnienie z VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE
przeznaczonych do użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub
towarzyszącego

im

personelu

cywilnego,

gdy

siły

te

uczestniczą

w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii
w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) poza swoim
państwem członkowskim;
zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez
siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub
towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział
w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii
w ramach WPBiO;
uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) wykorzystania
towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w
działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w
ramach WPBiO, do użytku tych sił bądź towarzyszących im pracowników
cywilnych.
Zwolnienia te powinny mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w których siły
zbrojne realizują zadania bezpośrednio związane z działaniami obronnymi
w ramach WPBiO i nie będą obejmować misji cywilnych w ramach WPBiO.
Towary dostarczane/usługi świadczone dla użytku personelu cywilnego mogą
zostać objęte zwolnieniami jedynie w przypadkach, gdy personel cywilny
towarzyszy siłom zbrojnym realizującym zadania bezpośrednio związane
z działaniami obronnymi poza ich państwem członkowskim. Zwolnienia nie
obejmują towarów lub usług, które siły zbrojne nabywają do własnego użytku lub
do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego w ich własnym państwie
członkowskim.
Podatek akcyzowy i podatek od sprzedaży detalicznej – czasowa obniżka
stawek.
Na mocy wskazanej ustawy dochodzi równocześnie do:
wydłużenia do dnia 31 lipca 2022 r. czasowego zwolnienia z akcyzy energii
elektrycznej sprzedawanej do gospodarstw domowych;
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wydłużenia do dnia 31 lipca 2022 r. czasowej obniżki stawki akcyzy na paliwa
silnikowe i benzyny lotnicze;
obniżenia stawki akcyzy na wyroby energetyczne (m.in. oleje opałowe)
w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca 2022 r.;
czasowego wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem od sprzedaży
detalicznej sprzedaży paliw silnikowych w okresie do dnia 31 lipca 2022 r.

Zwolnienie z PIT ulgi w spłacie gwarantowanych kredytów mieszkaniowych
Ustawa

z

dnia

1

października

2021

r.

o

gwarantowanym

kredycie

mieszkaniowym
Dz.U. 2021 poz. 2133
Wejście w życie: 27 maja 2022 r.
Na mocy wprowadzonej ustawy dodane zostało zwolnienie z podatku
dochodowego od osób fizycznych spłaty części kredytu dokonanej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) na warunkach wynikających z uchwalonej
ustawy. Spłata kredytu przez BGK jest dokonywana w wysokości:
20.000,00 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego
kredytobiorcy o drugie dziecko;
60.000,00 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego
kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko
- jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej
gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, przy czym wysokość pozostałej do
spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ustala się na
dzień powiększenia gospodarstwa domowego.
W przypadku spłaty przez BGK zobowiązań podatnika we wskazanych powyżej
kwotach, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

Stawka VAT na wyroby medyczne
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Dz.U. 2022 poz. 974
Wejście w życie: 26 maja 2022 r.
Mocą wskazanej ustawy dostosowane zostają przepisy podatkowe w zakresie
podatku od towarów i usług w celu utrzymanie stawki 8% VAT na wyroby
medyczne, zgodnie z ich rozumieniem wynikającym z właściwych rozporządzeń
unijnych.
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Stawka preferencyjna znajdzie zastosowanie do (pozycja nr 13 załącznika nr 3
do ustawy o VAT):
wyrobów medycznych;
wyposażenia wyrobów medycznych;
systemów i zestawów zabiegowych;
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro.
w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Co
istotne, obniżonej stawce podlegać będą wyłącznie produkty dopuszczone do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazana zmiana stanowi dostosowanie krajowej regulacji do zmieniającego się
tła regulacji unijnej, która została odpowiednio poszerzona w efekcie
doświadczeń wywołanych pandemią COVID-19. Warto bowiem wspomnieć, że
dotychczas preferencyjna stawka VAT (8%) była inkorporowana do krajowej
regulacji w sposób obejmujący zbyt wiele wyrobów, na który to fakt jasno
wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 czerwca
2015 r. (sygn. akt C-678/13).

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Wynagrodzenie za stosowanie się do ograniczeń
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
Wejście w życie: 19 czerwca 2022 r.
Zgodnie z dodanym art. 11 ust. 3a ustawa odbiorcom stosującym się do
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przysługiwać
będzie wynagrodzenie.
Wspomniane wynagrodzenia będzie przysługiwało za każdą kilowatogodzinę
niepobranej energii elektrycznej w danej godzinie, ustalaną na podstawie
obowiązującego odbiorcę planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, natomiast nie będzie mogło być ono wyższe niż
pięciokrotność
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Należne odbiorcy wynagrodzenie, zgodnie z art. 11 ust. 3b, będzie wypłacane
przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w sytuacji, gdy
odbiorca jest przyłączony do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci
przyłączony

jest

odbiorca,

elektroenergetycznego.

w

imieniu
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systemu
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PRAWO PRACY
Zmiany w PPK
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Dz.U.2020.1079
Wejście w życie: 4 czerwca 2022 r.
Na mocy wprowadzonych modyfikacji m.in.
zmianie ulega termin zawarcia umowy o PPK, która to może zostać zawarta
już po 14 dniach od zatrudnienia pracownika;
zmianie ulega termin na złożenie podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia
o zawartych w imieniu uczestnika PPK umowach o prowadzenie PPK.

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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