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PODATKOWE

w przypadku chęci skorzystania z KSeF należy posiadać
uprawnienia do wystawiania lub dostępu do faktur
ustrukturyzowanych,
początkowo nowe rozwiązanie będzie fakultatywne,
otrzymywanie faktur przy użyciu systemu teleinformatycznego
będzie wymagało akceptacji odbiorcy faktury,
podatnicy, którzy będą wystawiać w całym okresie
rozliczeniowym wyłącznie e-faktury, z wyjątkami, będą mogli
skorzystać z preferencji w postaci skróconego do terminu 40 dni
terminu zwrotu podatku VA,
podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać e-faktury zostaną
zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez
okres 10 lat, ponieważ w KSeF to administracja podatkowa
zapewnia przechowywanie faktur.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jaki jest cel wprowadzenia zmian?
Zmiany mają służyć poprawie warunków prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów.

Na czym będą polegać zmiany?
Zmiany wprowadzają możliwość wystawiania faktur elektronicznych,
czyli faktur posiadających ustrukturyzowany format .xml. 
Faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego pod nazwą Krajowy System e-Faktur (KSeF).
Niezwykle ważny jest fakt, że korzystanie z e-faktur będzie
dobrowolne.

Najważniejsze informacje o nowelizacji:

Jaki jest etap legislacyjny?
Zmiany, zgodnie z planem, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

NOWELIZACJA WPROWADZAJĄCA E-FAKTURY
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KOLEJNE ZMIANY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
POLSKIEGO ŁADU

planowane jest wyłączenie grupy podatników z obowiązku
dołączania do podatkowej dokumentacji cen transferowych
analiz porównawczych – skorzystać z tej zmiany mają podatnicy
dokonujący transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeśli
wartość tych transakcji przekroczy 500 tys. złotych,
kolejną propozycją jest zwolnienie podatników z obowiązku
sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji
kontrolowanych spełniających kryteria tzw. safe harbour
finansowego,
organy podatkowe będą miały prawo do skierowania do
podatnika innego niż mikroprzedsiębiorca żądania sporządzenia
i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w
terminie 30 dni w przypadku wskazania przez organ
prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji
kontrolowanej lub niespełnienia warunków dla safe harbour
finansowego, 
członkowie zarządu nie będą musieli wysyłać w formie
elektronicznej oświadczenia do urzędu, ponieważ zostanie to
zastąpione oznaczenie odpowiednich pół w formularzu TPR,
który składany jest do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Polski Ład w założeniu ma wprowadzać wiele uproszczeń dla
przedsiębiorców, jednak eksperci zwracają uwagę, że jego efektem
mogą być jedynie dodatkowe kontrole i konieczność dopłacania
podatku.

Na czym mają polegać kolejne zmiany?
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PAKIET SLIM VAT 2

wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu
towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
określałaby wyraźnie, które dostawie przypisać transport
lub wysyłkę,
 rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie
odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, 
w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT
należnego w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, 
w którym powstał obowiązek podatkowy,
wprowadzenie ulgi na złe długi,
100 % odliczeń od wydatków na samochody,
dopuszczenie możliwości składania zgodnego
oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze
opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
wprowadzenie możliwości wydania zgody na uwolnienie
środków z rachunku VAT, jeśli posiadane przez podatnika
zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na
raty.

Niedawno Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku
od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe,
wprowadzając tzw. pakiet SLIM VAT 2.

Jakie będą zmiany?

Jaki jest etap legislacyjny?
Zmiany mają wejść w życie od 1 października 2021 roku.
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KARNE SKARBOWE

KOLEJNE ZMIANY W KODEKSIE KARNYM
SKARBOWYM

stworzenie nowego katalogu niefinansowych organów
postępowania mandatowego oraz przyznanie tym
organom uprawnień do prowadzenia postępowań
mandatowych w  sprawach o wybrane wykroczenia
skarbowe,
wykorzystanie sankcji administracyjnych w postaci
cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem w przypadku
recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowym 

wprowadzenie surowszych sankcji.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie
ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych
ustaw.

Jaki jest cel zmian?
Uzasadnieniem dla proponowanych zmian ma być przede
wszystkim uszczelnienie systemu kontroli i zaostrzenie
konsekwencji postępowania wbrew przepisom w przypadku
paserstwa wyrobami akcyzowymi i nieewidencjonowaniem
obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy lub
niewydawaniu paragonów.

Co obejmują planowane zmiany?

     z pominięciem kasy,

Jaki jest etap legislacyjny?
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów
to IV kwartał 2021 roku.



POSTĘPOWANIE
ADMINISTRACYJNE

JUŻ NIEDŁUGO WCHODZĄ W ŻYCIE
KONTROWERSYJNE ZMIANY KODEKSU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W połowie września wejdą w życie znowelizowane 11
sierpnia 2021 roku przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego dotyczące limitów czasowych dla
stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia ich wydania 
z naruszeniem prawa.

Jakie będą zmiany?
Nowelizacja wprowadza zasadę, że nie można stwierdzić
nieważności decyzji wydanych bez podstawy prawnej lub 
z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od dnia doręczenia lub
ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała
nieodwracalne skutki prawne.
W przypadku postępowań wszczętych po upływie 30 lat od
dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie ustawy miałyby zostać
umorzone z mocy prawa.

Jaki jest etap legislacyjny?
Nowe przepisy wchodzą w życie 16 września 2021 roku.
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ZMIANY W TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

zmieniono liczbę egzemplarzy projektu z 4 na 3,
wprowadzono nową część projektu budowlanego, 

projekt budowlany będzie musiał dzielić się na 3
części: projekt architektoniczno-budowlany, projekt
zagospodarowania terenu lub działki oraz projekt
techniczny.

Nowa część projektu budowlanego musi zawierać:
projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz 

charakterystykę energetyczna,
dokumentację geologiczno-inżynierską lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych,
projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz
materiałowe.

W drugiej połowie września kończy się okres przejściowy
w przepisach budowlanych i rozpoczyna się
obowiązywanie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo
Budowlane.

Na czym polegają zmiany?

     tj. projekt techniczny,

Co musi zawierać projekt techniczny?

     z wynikami obliczeń statyczno - wytrzymałościowych,

Jaki jest etap legislacyjny?
Zmiany wchodzą w życie 19 września 2021 roku.
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WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 11 SIERPNIA
2021 ROKU O OTWARTYCH DANYCH I
PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI
SEKTORA PUBLICZNEGO

zasady bezpłatnego udostępniania informacji sektora
publicznego (z określonymi wyjątkami) oraz tryb i
sposób ich przekazania w celu ponownego
wykorzystywania;
zmodyfikowane zasady udostępniania informacji dla
muzeów państwowych, muzeów samorządowych,
bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek
pedagogicznych i archiwów;
zasady i tryb udostępniania danych badawczych
wytworzonych lub zgromadzonych w ramach działalności
naukowej finansowanej ze środków publicznych;
zasady i tryb udostępniania oraz ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego, w
szczególności mających cechy utworu lub przedmiotu
praw pokrewnych;
obowiązek opracowania Polityki otwartego dostępu do
danych badawczych finansowanych ze środków
publicznych przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki;

Jaki jest cel zmian?
Zasadniczym celem zmian wprowadzonych w nowej
dyrektywie jest przede wszystkim zwiększenie ilości danych
dostępnych do ponownego wykorzystania z korzyścią dla
innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa,
aby w większym stopniu wykorzystać potencjał informacji
sektora publicznego.

Wprowadzenie ustawy wynika także z konieczności
implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady
(UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego.

Co będzie uregulowane w ustawie?
Omawiana ustawa będzie określać:
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zasady i tryb udostępniania danych dynamicznych (informacje
sektora publicznego utrwalone w postaci elektronicznej
podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie
rzeczywistym, w tym ze względu na ich zmienność lub szybką
dezaktualizację, w szczególności dane wygenerowane przez
czujniki);
zasady i tryb udostępniania danych o wysokiej wartości
(informacje sektora publicznego, których ponowne
wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla
społeczeństwa, środowiska i gospodarki, w szczególności ze
względu na ich przydatność do tworzenia produktów, usług 

obowiązek opracowania Programu otwierania danych przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji, w celu
zwiększenia ilości oraz poprawy jakości informacji sektora
publicznego i  danych prywatnych oraz metadanych
opisujących ich strukturę;
zasady i tryb udostępniania informacji sektora
publicznego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
innowacyjności w państwie lub dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego (informacje te będą
udostępniane w portalu danych);
zasady i tryb udostępniania danych prywatnych o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie lub dla
rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 informacje dotyczące stanowiska pełnomocnika do spraw
otwartości danych – obligatoryjnie w urzędzie obsługującym
ministra kierującego działem administracji rządowej, w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Głównym Urzędzie
Statystycznym i fakultatywnie w innych podmiotach –
odpowiedzialnego za realizowanie działań mających na celu
zwiększenie ilości i poprawę jakości informacji sektora
publicznego udostępnianych w portalu danych w celu ich
ponownego wykorzystywania;
zasad i trybu udostępniania informacji w trybie wniosku o
ponowne wykorzystywanie.

      i zastosowań opartych na wykorzystywaniu tych danych);

Ustawa przewiduje również wprowadzenie portalu danych,
który zastąpi dotychczasowe centralne repozytorium
informacji publicznej. Będzie to - prowadzony przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji - powszechnie dostępny
system teleinformatyczny, służący do udostępniania
informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania oraz danych prywatnych w celu
wykorzystywania.
Regulacja repozytorium wyodrębniona zostanie z ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i
przeniesiona do przedmiotowej ustawy. Funkcję tę będzie
pełnić witryna:
dane.gov.pl
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KOLEJNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

zmiana definicji bioodpadów, gospodarowania
odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów,
odpadów komunalnych,
dodano definicje: odpadów innych niż niebezpieczne,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności
producenta, odzysku materiałów i wypełniania
wyrobisk,
aktualizacja definicji: odpadów opakowaniowych,
opakowań wielokrotnego użytku i opakowań
wielomateriałowych,
określenie wymagań dotyczących kosztów
gospodarowania odpadami ponoszonych przez
wprowadzającego produkty do obrotu; wyznaczono do
2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów
opakowaniowych, w odniesieniu do wprowadzonych do
obrotu opakowań,
doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie
gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania
informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych  
 rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw
domowych,
ustanowiono cele w zakresie zmniejszenia ilości
składowanych odpadów komunalnych z określeniem
daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie
tych celów,

Jaki jest cel zmian?
Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych
odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej
jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych
recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.
Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą
zagrożenie dla zdrowia.

Co będzie uregulowane w ustawie?
Ustawa przewiduje wprowadzenie następujących zmian:
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wprowadzono zakaz przekazywania do składowania odpadów
selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do
ponownego użycia lub recyklingu - z wyjątkiem odpadów
powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów
selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym
przypadku wynik najlepszy dla środowiska,
poszerzono również zakres Krajowego planu gospodarki
odpadami (Kpgo), zawierający program zapobiegania
powstawaniu odpadów.

Jaki jest etap legislacyjny?
Rada Ministrów przyjęła projekt w dniu 31 sierpnia 2021 roku,
natomiast jak podało CIR, nowe rozwiązania mają wejść w życie po
30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z  wyjątkiem
niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych
terminach.
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POSZERZONO KOMPETENCJE RADY GMINY

W chwili obecnej rząd pracuje nad zmianą ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jakie będą zmiany?
Projekt ustawy zakłada, że rada gminy będzie mogła
podjąć uchwałę o objęciu nieruchomości
niezamieszkanych komunalnym systemem odbierania
odpadów.

Właściciele takich nieruchomości mają czas 60 dni od dnia
publikacji uchwały na złożenie oświadczenia o  wyłączeniu
się z tego systemu, a jeżeli oświadczenie nie zostanie
złożone, objęcie nieruchomości komunalnym systemem
odbierania odpadów nastąpi automatycznie.

Ponadto, w ustawie proponuje się również podniesienie
wysokości miesięcznej opłaty podstawowej.

Jaki jest etap legislacyjny?
W chwili obecnej projekt jest podpisany przez Prezydenta
RP po wprowadzeniu poprawek przez Senat, jednak
jeszcze nie został ogłoszony. Przewidywany termin
wejścia w życie zmian zaplanowano na 14 dni od dnia
ogłoszenia.
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NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA
„RODZINA 500+”

oddanie obsługi programu „Rodzina 500+” Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych,
umożliwienie składania wniosków o świadczenie jedynie
przez internet,
zmianę sposobu wypłacania świadczenia przez odejście
od wypłaty w formie gotówkowej i dokonywanie jej
jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany we
wniosku rachunek bankowy,
wypłatę świadczenia wychowawczego w pełnej
wysokości osobom, które dotychczas pobierały je w
obniżonej wysokości bądź pozbawione były świadczenia.

Rząd planuje zmiany ustawy o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Jakie będą zmiany?
Planowane zmiany obejmują m.in.:

Jaki jest etap legislacyjny?
Rada Ministrów przyjęła projekt 31 sierpnia 2021 roku, a
zmiany mają wejść w życie już z początkiem
następnego roku.
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POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030 –
STRATEGIA ROZWOJU W OBSZARZE ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 

likwidację źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub
istotne zmniejszenie ich oddziaływania,
ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie
bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony
radiologicznej,
zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego 

wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej,
gospodarkę odpadami w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym,

Rada Ministrów przyjęła, a Premier podpisał uchwałę 
w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 –
strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.
Dokument ten stał się tym samym najważniejszym dokumentem
strategicznym regulującym tę materię.

Czym jest polityka ekologiczna państwa?
Polityka ekologiczna państwa 2030 jest strategią w rozumieniu 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W systemie
dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje
Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.) – SOR. Jest pierwszą przyjętą
strategią z dziewięciu dokumentów równolegle
opracowywanych przez poszczególne resorty, a składających
się na system rozwoju kraju.

Czemu służy przyjęty dokument?
Przyjęty dokument ma zapewnić:

     i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,

     i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu 
     różnorodności biologicznej i krajobrazu,
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zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie
i wdrożenie polityki surowcowej państwa,
wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz
upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT
(polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla
większych zakładów przemysłowych),
przeciwdziałanie zmianom klimatu,
adaptację do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem
klęsk żywiołowych,
edukację ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców
zrównoważonej konsumpcji,
usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną
środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.
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PRZEŁOMOWY WYROK NSA

W wyroku z dnia 28 lipca 2021 r. (III OSK 3275/21) NSA
orzekł, że:

„Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi
informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie
dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz
zasady działania danej jednostki.
Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona
prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana
informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa
do informacji oraz czy nie narusza godności i  intymności
osoby, której dotyczy.”

Jak NSA uzasadnił swoje rozstrzygnięcie?
NSA podkreślił, że z treści umów o pracę lub innego
rodzaju umów zawieranych z osobami zatrudnionymi 
w urzędzie mogą wynikać nie tylko kwestie dotyczące
dysponowania majątkiem publicznym, ale również zasady
funkcjonowania danej jednostki, informacje o osobach
sprawujących określone funkcje i ich kompetencje. Nie
oznacza to jednak, że ochrona prywatności zostaje
wyłączona.

Organ powinien bowiem każdorazowo analizować, czy
udostępnienie dokumentów jest niezbędne z punktu
widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy
nie narusza to godności i intymności.

Nadto udzielenie informacji o wysokości środków
publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie
określonego pracownika nie zawsze będzie oznaczało
ujawnienie rzeczywiście wypłaconego świadczenia.
Sąd podkreślił, iż ujawnienie wynagrodzenia zasadniczego
nie będzie ograniczone prawem do prywatności, ale już
informacji na temat różnego rodzaju dodatków, jak np. 
o charakterze pomocy socjalnej mogą być taką ochroną
objęte.

W zależności od poczynionych ustaleń należy udzielić
żądanej informacji, bądź wydać decyzję odmowną.



WAŻNE
TERMINY

10 września - wpłata należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP
oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,
imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez
osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

10 września - Sprawozdanie Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-
28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28
Programy WPR,

13 września - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu
państwa Rb-24, Rb-27,

15 września - przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK
obliczonych i pobranych w sierpniu,

20 września - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu,
kształceniu lub o działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, o symbolu INF-1,

20 września - zapłata składki na PFRON,

20 września - złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0,
DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK- II-b oraz rozliczenie wpłat
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

30 września - przekazanie na rachunek ZFŚS pozostałej
części odpisów,

30 września - udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego.
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