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PRAWO
PODATKOWE

W ramach tzw. Polskiego Ładu proponowana jest zmiana definicji
zagranicznej spółki kontrolowanej. W chwili obecnej za taką spółkę
uważa się spółkę, w której polski podmiot wraz z podmiotami z nim
powiązanymi ma ponad 50% udziałów,natomiast według nowej
definicji miałaby to być również spółka, w której obok podatnika udział
mają też inne polskie podmioty, nawet niepowiązane z nim, jeśli ich
udział przekracza 25%.

Skutki zmian
Zmiany mają skutkować możliwością domagania się przez fiskus
polskiego podatku nawet, jeśli tak naprawdę nie będzie polskiej
większości. 
W konsekwencji spółka zagraniczna może zostać opodatkowana
dwukrotnie – w kraju swojej
rejestracji oraz w Polsce.
 
Etap legislacyjny
W chwili obecnej odbywają się konsultacje społeczne w ramach
projektu.

POLSKI ŁAD A OBCIĄŻENIE
ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK

Ministerstwo Finansów w ramach Polskiego Ładu planuje uszczelnić
system CIT, w tym poprzez ograniczenie możliwości „wrzucania 
w koszty” różnych wydatków.

Przedmiot zmian
Zmiany obejmują przede wszystkim wyłączenie z kosztów wydatków
ponoszonych przez spółkę na rzecz swoich wspólników, które przez
organy podatkowe odbierane są jako tzw. ukryte dywidendy. 4Oznacza
to, że nie będzie już możliwości zaliczania do kosztów płatności, które
nie będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy
przykładowo transakcji o nierynkowym charakterze. Inną sytuacją,
której dotyczy wyłączenie, jest również przypadek, 
w którym „po niewykonaniu świadczenia podatnik dysponowałby
zyskiem netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za rok
obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku
finansowym”.

Etap legislacyjny
W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie konsultacji
publicznych.

CO DALEJ ZE SZTUCZNYMI KOSZTAMI
PRZEDSIĘBIORCÓW?



PRAWO SPÓŁEK
HANDLOWYCH I
PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU
TERRORYZMU

przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą
jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji,
prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub
wyjaśnień 

pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na
obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi,
antykami;

wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków
wynikających z w/w ustawy,
opracować i przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania
praniu pieniędzy,
opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania
przez pracowników i współpracowników naruszeń przepisów w/w
ustawy,
ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z
wykonywaniem obowiązków nałożonych w/w ustawą,
przeprowadzić szkolenia pracowników 

sporządzić ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu, związanego ze swoją współpracą z klientem, a
także ocenić poziom tego ryzyka.

Od 31 lipca 2021 roku rozszerzono katalog podmiotów, które mają
obowiązki stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podmioty zobowiązane:

     z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego
     niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,

W celu wdrożenia procedur wymaganych
przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
należy:

     i współpracowników na temat prawidłowego
     wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania
     praniu pieniędzy,



PRAWO SPÓŁEK
HANDLOWYCH I
PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANA PRZEPISÓW DLA FIRM
INWESTYCYJNYCH

firmy inwestycyjne zostaną podzielone na 3 kategorie ze
względu na wielkość oraz powiązania z innymi podmiotami
finansowymi i gospodarczymi,
poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie
zależał od świadczonych usług,
wprowadzony zostanie obowiązek stałego spełniania
minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej

założycielskiego, zmienią się środki przysługujące KNF jako
organowi nadzoru,
zostaną wprowadzone zmiany w polityce wynagrodzeń, 

Co się zmieni?

     poziomowi kapitału,

     w tym nakładające obowiązek neutralności pod względem
     płci.

Etap legislacyjny
Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Zgodnie z założeniem
zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku 



PRAWO
PRACY

NOWELIZACJA USTAWY O ZATRUDNIENIU
SOCJALNYM

podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do
wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych przez okres
całego uczestnictwa w zajęciach CIS włącznie 

poszerzenie możliwości przedłużania okresu
uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, a po zmianie
maksymalny okresu uczestnictwa będzie mógł trwać
łącznie 24 miesiące,
rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez
ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS,
umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie
socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych,
umożliwienie otrzymania od marszałka województwa
dotacji na wyposażenie, 
wprowadzenie nowych uprawnień nadzorczych dla
wojewody w zakresie możliwości weryfikacji spełniania
wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS, 
umożliwienie kierownikowi swobodnej decyzji   

Co się zmieni?

     z okresem próbnym,

     w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę
lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS.



PRAWO
PRACY

RZĄDOWY PROJEKT NOWELIZACJI PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH KAS ZAPOMOGOWO-
POŻYCZKOWYCH

w zakresie definicji osoby mogącej zostać objętą KZP -

zmiana przepisów ws. kontroli nad KZP,
określenie dalszych losów KZP w przypadku zmiany
struktury organizacyjnej pracodawcy,
zasad poręczania pożyczki,
organizacji międzyzakładowych KZP, w tym kosztów jej
działania,
likwidacji KZP z własnej inicjatywy walnego zebrania
jej członków oraz zasad rozliczeń w przypadku
likwidacji.

Planowane zmiany:

     projekt zakłada, że objęta KZP może być każda osoba
     wykonująca pracę zarobkową u danego pracodawcy, co
     oznacza również osoby wykonujące pracę na podstawie
     umów cywilnoprawnych,



PRAWO
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

USTAWA O GOSPODARCE
NIERUCHOMOŚCIAMI

W przypadku uzasadniającym odwołanie darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa, gdy cel określony w
takiej umowie nie jest lub nie może być zrealizowany z
przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań
obdarowanego, ustawa zakłada możliwość wyrażenia
zgody na zmianę warunków umowy darowizny - co
zapobiegnie odwołaniu darowizny.
Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej zawiadamiają o nabyciu
nieruchomości odpowiednio właściwy organ albo
ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
Zmiany w nadzorze wojewody nad starostą
wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej
- w tym zakresie szerokie kompetencje wojewody, jak
możliwość żądania od starosty dowolnych informacji o
nieruchomościach wchodzących w skład powiatowego
0zasobu nieruchomości; starosta wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej na stosowny wniosek
wojewody będzie także zobowiązany do przekazania
nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa na wskazany w tym wniosku cel.
Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w terminie miesiąca od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy będą musiały
zawiadomić o nabyciu nieruchomości przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy przekazując wypis z
aktu notarialnego umowy nabycia, o ile nie dokonały
tego wcześniej.
Wprowadzenie 3-letniego planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa sporządzanego przez
starostę, zatwierdzanego przez wojewodę.
Rozszerzenie uprawnień dla trwałego zarządcy;
oddanie w użytkowanie objęte nadzorem (zgodą)
wojewody; jednostki organizacyjne uprawnione zostały
do nabywania nieruchomości do zasobu w imieniu
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego

Nowe obowiązki gmin!



PRAWO
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

MNIEJSZE ZMIANY RÓWNIEŻ W:

USTAWIE O GOSPODAROWANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA

USTAWIE O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

USTAWIE O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM
PAŃSTWOWYM

USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH

USTAWIE O OCHRONIE PRZED HAŁASEM

Jeżeli starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej nie podejmuje w sposób zgodny z zasadami
prawidłowej gospodarki działań określonych w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
względem nieruchomości Skarbu Państwa w województwie
bądź względem nieruchomości będących przedmiotem
zbycia lub udostępnienia z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa w województwie, wojewoda może go zobowiązać
do podjęcia określonego działania w terminie nie krótszym
niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, 
w granicach przyznanych staroście środków na
finansowanie zadań z zakresu gospodarki
nieruchomościami. W przypadku niewykonania tego
zobowiązania przez starostę w wyznaczonym terminie
wojewoda może podjąć działanie określone 
w zobowiązaniu w imieniu Skarbu Państwa.

W tym zakresie również Prawo Ochrony Środowiska oraz
Ustawa o Odpadach. 



PRAWO
WODNE

NOWY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

W wyniku obowiązujących już zmian do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100
ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub
obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę
obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą
z właścicielem tych urządzeń. Do postępowań o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 624 i 784), wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.



WAŻNE
TERMINY

20 sierpnia - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu,
kształceniu lub o działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych - pracodawcy osiągający wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co
najmniej 6%, oraz domy pomocy społecznej w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej, hospicja w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, publiczne i niepubliczne
jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem
prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna 
i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób
niepełnosprawnych lub opieka nad osobami
niepełnosprawnymi, składają Zarządowi Funduszu informacje
miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób
niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,

20 sierpnia - zapłata składki na PFRON,

20 sierpnia - zryczałtowany podatek dochodowy 
od przychodów osób fizycznych za lipiec,

20 sierpnia - oświadczenie o wyborze lub rezygnacji 
z opodatkowania ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych
lub podatkiem liniowym,

25 sierpnia – przesłanie JPK_V7M za lipiec,

25 sierpnia - opłata i deklaracja CUK (tzw. podatek
cukrowy) za lipiec,

25 sierpnia - podatek akcyzowy (AKC-4) za lipiec,

31 sierpnia - wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej
dostawy nowego środka transportu (VAT-11),



KONTAKT

 
 

https://radcy-prawni.com.pl
sekretariat@radcy-prawni.com.pl

Tel. 32 201 07 10
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