
L I S T O P A D  2 0 2 0

 

Nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Nowe wykroczenia związane z uregulowaniem hulajnóg elektrycznych

Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
w celu przeciwdziałania COVID-19

Doprecyzowanie zwolnienia świadczeń przysługujących osobom
wykonującym zadania służby zagranicznej 

Właściwość organów podatkowych w sprawie odpowiedzialności osób
trzecich

NEWSLETTER PRAWNICZY
                                                                                                                                      nr 6/2021

W BIEŻĄCYM NUMERZE

https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

ministra właściwego do spraw aktywów państwowych lub
ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

Uchylenie rozporządzenia w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Aktywów Państwowych         
z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz.U.2021.977)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 

Mocą rozporządzenia utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Energii z dnia
22 września 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1848).

Nowe rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi 
(Dz.U.2021.978)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Rozporządzeniem określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach prawnych
nadzorowanych przez:

Rozporządzenie zawiera również wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000977/O/D20210977.pdf
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rozszerzono przedmiot regulacji rozporządzenia wskazując, iż dotyczy ono także osób
zatrudnionych w podmiotach prawnych utworzonych lub nadzorowanych lub
podległych ministrowi właściwemu do spraw energii;
wskazano, że organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla kierowników
podmiotów prawnych jest minister właściwy odpowiednio do spraw klimatu, do spraw
środowiska albo do spraw energii;
wskazano, że do wniosków w sprawie przyznania nagrody rocznej złożonych        
i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odnoszących się do
osób zatrudnionych w podmiotach prawnych podległych ministrowi właściwemu do
spraw energii lub przez niego nadzorowanych, stosuje się przepisy rozporządzenia         
w nowym brzmieniu. 

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi 
(Dz.U.2021.979)

Wejście w życie: 17 czerwca 2021 r. 

Na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) wprowadzono zmiany w przepisach rozporządzenia Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. poz. 2427):

Rada Ministrów przyjęła Strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(M.P.2021.435 z dnia 2021.05.11)

Wejście w życie: 12 maja 2021 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz
z 2021 r. poz. 187) Rada Ministrów uchwaliła strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu. Strategia stanowi załącznik do rozporządzenia. 
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Nowe wykroczenia związane z uregulowaniem hulajnóg elektrycznych

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw
(Dz. U. 2021 poz. 720)

Wejście w życie: 20 maja 2021 r.

W związku z kompleksową regulacją statusu prawnego hulajnóg elektrycznych
ustawodawca postanowił wprowadzić nowe wykroczenie za niezastosowanie się do
wprowadzonych regulacji. 
Zgodnie z art. 86a Kodeksu wykroczeń kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną
lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia
wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się         
z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa
pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany. 
Podkreślenia wymaga, że hipoteza tej normy prawnej nie obejmuje jedynie hulajnóg
elektrycznych, lecz także inne spotykane urządzenia transportu osobistego,         
a w szczególności rowery. Należy jednak zadać zasadnicze pytanie, na ile ten nowy
przepis będzie w ogóle możliwy do wyegzekwowania. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000720/T/D20210720L.pdf
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art. 147a, który odsyłał do stosowania art. 83 i art. 84 Prawa celnego; po
wprowadzeniu nowelizacji przepisy te będą stosowane na podstawie odesłania
zawartego w art. 34 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 27 ust. 6b
ustawy o podatku akcyzowym;
art. 165 § 6, który był przepisem szczególnym stanowiącym o niewydawaniu
postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem towaru; po nowelizacji
postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów celnych, w toku którego
nie są wydawane postanowienia ani formalne wszczęcie postępowania;
art. 166a, który dawał możliwość połączenia, w drodze postanowienia, odrębnych
postępowań w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego z tytułu importu towarów; po nowelizacji sprawy te wraz ze sprawami
dotyczącymi należności celnych powadzone będą w jednym postępowaniu.

Możliwość uregulowania właściwości organów podatkowych w sprawach osób
trzecich przepisami ustaw podatkowych

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)
 
Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie
orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy
właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią
inaczej.

Brak możliwości łączenia postępowań dotyczących ceł i podatków

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Ustawodawca za zbędne uznał przepisy Ordynacji podatkowej:

Z uzasadnieniem projektu można zapoznać się TUTAJ

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
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Rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa ogólnego

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz             
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1005)

Wejście w życie: 17 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z dodanym do art. 138d § 1a Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo ogólne
dotyczy również działania we wszystkich sprawach związanych z opłatą za
przejazd autostradą w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021
r. poz. 802 i 1005) lub opłatą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

Możliwość niestosowania ordynacji podatkowej do akcyzy

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, w sprawach wynikających z przepisów o akcyzie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.
1325, z późn. zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Właściwość organów podatkowych w sprawie odpowiedzialności osób
trzecich

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, organem podatkowym właściwym do orzekania w sprawach
odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie akcyzy         
z tytułu importu towarów jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, o którym mowa           
w ustawie oraz właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001005/T/D20211005L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001005/T/D20211005L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001005/T/D20211005L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
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kwotę akcyzy w prawidłowej wysokości - w przypadku gdy decyzja jest wydawana
przed zwolnieniem towaru;
różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną
- w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.

art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 zdanie
pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1-3, art. 27, art. 28 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze,
art. 29, art. 44 i art. 55 unijnego kodeksu celnego oraz przepisy wydane na
podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 unijnego kodeksu celnego;
art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88-90 i art. 90b-
90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że w zakresie działu
IV tej ustawy stosuje się przepisy art. 138a § 4, art. 141-143, art. 168, art. 170, art.
215 § 1 oraz rozdziałów 2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 - z wyłączeniem art. 200,
rozdziałów 16a i 21-23, a do odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162
§ 1-3, art. 163 § 2, art. 169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220, art.
221, art. 222, art. 223, art. 226-229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a
tej ustawy.

Decyzja określająca kwotę akcyzy

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194
unijnego kodeksu celnego, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że           
w zgłoszeniu celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję,           
w której określa:

Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego,
właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym albo
decyzji kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona           
w prawidłowej wysokości, wydaje decyzję określającą różnicę między kwotą akcyzy           
w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną albo określoną.

Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika
urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą
akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już wykazaną albo określoną.

W przypadkach innych niż określone w art. 27 ust. 1 i 4-5 ustawy o podatku akcyzowym,
właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy
z tytułu importu wyrobów akcyzowych w prawidłowej wysokości.

W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 6, kwota akcyzy nie została określona
w prawidłowej wysokości, właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję
określającą różnicę między kwotą akcyzy w prawidłowej wysokości a kwotą akcyzy już
określoną.

Do postępowań, o których mowa w art. 27 ust. 4-6a i art. 29 ustawy o podatku
akcyzowym stosuje się odpowiednio przepisy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
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nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego;
są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.

Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w art. 27 ust. 4-6a i art. 29
ustawy o podatku akcyzowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art.
169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz
art. 270a tej ustawy:

Obliczanie terminów i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o podatku akcyzowym,         
w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty akcyzy z tytułu importu stosuje się
odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i sposobach uiszczania
należności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących zawieszenia biegu terminu
zapłaty, przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień
płatniczych określonych tymi przepisami.

Doprecyzowanie zwolnienia świadczeń przysługujących osobom
wykonującym zadania służby zagranicznej 

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
(Dz.U.2021.464)

Wejście w życie: 16 czerwca 2021 r.

Według nowelizacji, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń
przysługujących osobom wykonującym zadania służby zagranicznej w placówce
zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych
wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy, oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000464/O/D20210464.pdf
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podatek w prawidłowej wysokości - w przypadku gdy decyzja jest wydawana przed
zwolnieniem towaru;
różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już
wykazaną - w przypadku gdy decyzja jest wydawana po zwolnieniu towaru.

Istotna uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2021 roku podjął uchwałę w składzie
siedmiu sędziów (II FPS 1/21): 
„Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów           
o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów
wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.            
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.),
chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią
wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”

Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ 

Określenie podatku VAT z tytułu importu

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269           
z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym kodeksem celnym", organ
celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo,
naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję, w której określa:

Jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 unijnego kodeksu celnego, organ
celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia albo decyzji kwota
podatku została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona w prawidłowej
wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą różnicę
między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo
określoną.

Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia podatnik
może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji
określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już
wykazaną albo określoną.

W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 ustawy o VAT kwotę podatku
należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celno-skarbowego            
w drodze decyzji. Jeżeli w decyzji kwota podatku nie została określona w prawidłowej
wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą różnicę
między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już określoną.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf


PRAWO PODATKOWE

art. 5, art. 18, art. 19, art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, ust. 2 i 3, ust. 4 zdanie
pierwsze, ust. 6 i 7, art. 23 ust. 1-3, art. 27, art. 28 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze,
art. 29, art. 44 i art. 55 unijnego kodeksu celnego oraz przepisy wydane na
podstawie art. 20, art. 21, art. 24, art. 25, art. 31 i art. 32 unijnego kodeksu celnego;
art. 10a, art. 10b, art. 73c, art. 76, art. 77, art. 83, art. 84, art. 86, art. 88-90 i art. 90b-
90e ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
Ordynacji podatkowej, z tym że w zakresie działu IV tej ustawy stosuje się przepisy
art. 138a § 4, art. 141-143, art. 168, art. 170, art. 215 § 1 oraz rozdziałów 2, 5, 6, 9           
i 10, rozdziału 11 - z wyłączeniem art. 200, rozdziałów 16a i 21-23, a do odwołań
stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1-3, art. 163 § 2, art. 169, art. 208,
art. 210 § 1 pkt 1-6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 226-229, art.
232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy.

nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego;
są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.

Do należności podatkowych określonych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o VAT           
z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33a, stosuje się odpowiednio przepisy celne
dotyczące powiadamiania dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.
Od decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 1a oraz art. 33 ust. 2-3 ustawy o VAT służy
stronie odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem
naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.

Do postępowań, o których mowa w art. 34 ust. 1, 1a i 3 oraz art. 33 ust. 2-3 ustawy           
o VAT, stosuje się odpowiednio przepisy:

Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w art. 34 ust. 1, 1a i 3 oraz art. 33
ust. 2-3 ustawy o VAT, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem
rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, art.
228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy:

Zapłata podatku VAT określonego w decyzjach naczelnika urzędu celno-
skarbowego 

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Wg nowelizacji, podatnik jest obowiązany zapłacić kwotę podatku określoną           
w decyzjach naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2-
3 oraz art. 34 ustawy o VAT, w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych
decyzji. 
W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona      
w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 oraz w art. 34 ustawy o VAT naczelnik
urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych
wynikających z długu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki           
z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest
liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia
powiadomienia o wysokości należności podatkowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
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złoży wniosek, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie później niż w terminie 6 miesięcy
od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia zamknięcia, oraz
uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia
celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz z odsetkami.

W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzjach, o których mowa w art.
33 ust. 2-3 ustawy o VAT odsetki pobiera się w wysokości:
50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli
zgłaszający:

Organ podatkowy właściwy w sprawach orzekania o odpowiedzialności
osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie podatku            
z tytułu importu towarów

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

Według nowelizacji, organem podatkowym właściwym do orzekania w sprawach
odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w zakresie podatku
z tytułu importu towarów jest organ, o którym mowa w art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 19
marca 2004 r. - Prawo celne. 

Odliczenie podatku naliczonego

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2021.802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku importu kwotę podatku naliczonego stanowi m.in.
kwotę wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 i art. 34 ustawy o VAT.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000802/T/D20210802L.pdf


PRAWO PODATKOWE
Informacje o numerach rachunków przekazywane przy wykorzystaniu STIR 

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 czerwca 2021 r.

Według nowelizacji, informacje o numerach rachunków, o których mowa w art. 96b ust. 3
pkt 13 lit. a ustawy o VAT, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2-9
Ordynacji podatkowej, są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepisy
art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 Ordynacji
podatkowej stosuje się odpowiednio.

Istotna uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2021 roku podłą uchwałę w składzie
siedmiu sędziów (I FPS 1/21):
"W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz.
2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu
decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy
sądowej kontroli legalności tej decyzji".

Z uchwałą można zapoznać się TUTAJ 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002419/T/D20202419L.pdf
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A0AA77DCD
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A0AA77DCD


PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

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
Określenie wysokości opłaty emisyjnej

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych
innych ustaw
 (Dz.U z 2021 r. poz. 802)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r.

Aktualnie na mocy zapisu dodanego wspomnianym aktem prawnym, przy określaniu
wysokości opłaty emisyjnej stosowane będą odpowiednio przepisy art. 27 ust. 4-6a
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2020 r. poz. 722,          
z późn. zm.). Nadto, podmiot obowiązany do uiszczania przedmiotowej opłaty
będzie zobowiązany składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-
skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminach wskazanych          
w ustawie. 

Odpady

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. 779)

Wejście w życie: 30 czerwca 2021 r.

Akt wprowadza zapisy umożliwiające niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Powyższego będzie mógł dokonać
właściwy organ, który podejmie działania polegające na usunięciu odpadów          
i gospodarowaniu nimi. Dodatkowo, na mocy powyższego aktu prawnego zostanie
określony maksymalny stosunek udziału masy termicznie przekształcanych odpadów
komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na
terenie kraju do masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie kraju. Powyższy
stosunek będzie mógł wynosić nie więcej niż 30%. W konsekwencji powyższego, Minister
właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia listę instalacji
przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Tym samym, odpady komunalne
oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych będą mogły być
przekształcane termicznie wyłącznie w instalacjach ujętych w powyższej liście. Nadto, we
wspomnianym akcie znajdą się przepisy na mocy których kary administracyjne będą
mogły być również wymierzane m. in. za transport odpadów oraz ich magazynowanie
niezgodne z wymaganiami jak również za przekazywanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania niezgodnie          
z przepisami.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000779


PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub
innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich
ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19, albo
braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania
opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19
Wejście w życie: 24 maja 2021 r. 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 934)

Wejście w życie: 24 maja 2021 r. 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii ustawodawca po raz kolejny – do 6
czerwca 2021 r. - przedłużył okres otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego          
z powodu:

Rozporządzenie zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 20 maja 2021 r.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących
zasadach. 

Porozumienie w sprawie stosowania umowy pomiędzy Polską a Turcją         
o zabezpieczeniu społecznym 

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia
17 października 2017 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 772)

Wejście w życie: 1 czerwca 2021 r. 

W dniu 1 czerwca br. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską          
a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 17
października 2017 r. oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania tej
Umowy.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
„Umowa tworzy podstawy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
obowiązujących w Polsce i w Turcji, ułatwiając nabywanie prawa do takich świadczeń jak:
zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, renty
z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, emerytury, zasiłki pogrzebowe”.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000934/O/D20210934.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000934/O/D20210934.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000934/O/D20210934.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000772
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SPOŁECZNYCH

uzyskiwanie prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i starości, 
sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych w Turcji, w celu ustalenia prawa do
polskich świadczeń (i odwrotnie) oraz
transfer świadczeń osobom, zamieszkałym na terytorium drugiej Strony Umowy.

Nadto, Umowa reguluje również m.in.:

Umowa odgrywa również ważną rolę w funkcjonowaniu polskich i tureckich
przedsiębiorców. Istotną regulacją jest możliwość delegowania pracowników,          
tj. umożliwienie wysyłania pracowników z terytorium jednego państwa do wykonywania
pracy na terytorium drugiego państwa, przy jednoczesnym pozostawieniu pracowników          
w systemie ubezpieczenia społecznego państwa delegującego.

Postanowienia umów mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących
działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej
Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonywana jest praca, jak również do
członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. 



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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