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

 

Surowsza odpowiedzialność za fałszywy alarm 

Zmiany w kodeksie postępowania karnego

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych

Obniżenie stawek VAT

Unijny Pakiet Mobilności

NEWSLETTER PRAWNICZY
                        Ślązak, Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.                               

 
nr 2/2022

W BIEŻĄCYM NUMERZE



PRAWO KARNE

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub
stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego
zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub
organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą
na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od          
6 miesięcy do lat 8. 

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym
zdarzeniu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Surowsza odpowiedzialność za fałszywy alarm 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku            
z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
(Dz. U. 2021 poz. 2447)

Wejście w życie: 12 stycznia 2022 r.

Zgodnie dotychczas obowiązującym brzmieniem przepisu art. 224a k.k.

Ustawodawca wprowadził paragraf drugi do tego przepisu, zgodnie z którym:

Zmiany w kodeksie postępowania karnego

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku          
z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
(Dz. U. 2021 poz. 2447)

Wejście w życie: 12 stycznia 2022 r.

Zgodnie z nowo wprowadzonym przepisem art. 236b k.p.k. rzeczą lub
przedmiotem mogącym stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu są
również środki na rachunku. Paragraf 2 tego przepisu stanowi, iż
postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych może dotyczyć środków na
rachunku, jeżeli zostały zatrzymane jako dowód w sprawie.

Istotną zmianę wprowadza przepis art. 293 §5a k.p.k. zgodnie z którym
postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego lub o zmianie
prowadzącej do obniżenia wartości zabezpieczonego mienia staje się wykonalne
z dniem uprawomocnienia. Dotychczas uwolnienie zabezpieczonego majątku
następowało z chwilą wydania postanowienia przez sąd rozpoznający zażalenie. 

https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2021/2447/text/T/D20212447L.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2021/2447/text/T/D20212447L.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2021/2447/text/T/D20212447L.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2021/2447/text/T/D20212447L.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2021/2447/text/T/D20212447L.pdf


PRAWO PODATKOWE

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy;
alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania
alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93           
z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur
całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku
akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

Dalszy ciąg implementacji postanowień dyrektyw Rady (UE)

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.2427) 

Wejście w życie: 13 lutego 2022 r. 

Dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne
zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tj. tzw. "dyrektywy
horyzontalnej".

Dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę
92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu
i napojów alkoholowych, tj. tzw. "dyrektywy alkoholowej", która ma zostać
wdrożona do 31 grudnia 2021 r.

Do najistotniejszych zmian należy zastąpienie od  dnia 13 lutego 2023 r.
papierowego dokumentu UDT dokumentem elektronicznym e-SAD.  

Wprowadzono nowe i zmienione definicje, m.in.:
1)  e-SAD - elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, na podstawie
którego przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub
dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

2) Dokument zastępujący e-SAD - dokument, na podstawie którego
przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy
wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby
akcyzowe, o których mowa w pkt 16a, gdy System jest niedostępny, zawierający
takie same dane jak e-SAD.
3)  Uprawniony wysyłający - podmiot posiadający numer akcyzowy, który
wysyła w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu
zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,          
w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego
wysyłającego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002427/T/D20212427L.pdf


PRAWO PODATKOWE

towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do
ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów          
i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56);
środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz
podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r.          
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży
mineralnych;

4)  Uprawniony odbiorca - podmiot posiadający numer akcyzowy, który odbiera
w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego
e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmiot
prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę.

Uregulowano też inne kwestie, m.in. obowiązek podatkowy z tytułu
wprowadzenia importowanych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,          
w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego          
i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy w miejscu importu znajdującym
się w tym składzie podatkowym, powstaje z dniem powstania długu celnego           
w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego
(Dz.U.2022.138)

Wejście w życie: 4 lutego 2022 r.

Zwiększono limit zwolnienia z podatku dochodowego przychodów o których
mowa w art. 20 ust. 1c z kwoty 40 000 do kwoty 100 000 zł rocznie.

Obniżenie stawek VAT

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów          
i usług (Dz.U.2022.196)
 
Wejście w życie: 1 lutego 2022 r.

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000138/T/D20220138L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000196/T/D20220196L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000196/T/D20220196L.pdf
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nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania
w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy;
ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy;
gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

energii elektrycznej (CN 2716 00 00);
energii cieplnej

benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów
powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających
wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych
ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach;
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu
silników spalinowych - bez względu na kod CN;
przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego)          
i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711
11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901),
skroplonych.

- stawka podatku wynosi 0%.

Obniżek od 1-4 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i
ust. 1.

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

- stawka podatku wynosi 5%.

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

- stawka podatku wynosi 8%.



PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Wniosek o zastosowanie programu wsparcia

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

Wejście w życie: 4 lutego 2022 r.

Zgodnie z dodanym art. 5ga ust. 1 ustawa wprowadza możliwość ubiegania się
przez odbiorców wrażliwej energii elektrycznej i wrażliwych paliw gazowych od
sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy paliw gazowych         
o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności
za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi. 

By ubiegać się o powyższe, należy złożyć do danego sprzedawcy pisemny
wniosek, w załączeniu do którego należy przedłożyć kopię decyzji przyznającej
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o dodatkach mieszkaniowych. Przedmiotowy wniosek sprzedawca ma
obowiązek rozpatrzyć w terminie 21 dni od daty jego otrzymania oraz i do
poinformowania odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, odbiorcy wrażliwego
paliw gazowych albo odbiorcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
o zastosowanie programu wsparcia, sprzedawca będzie mógł m. in. zawierać
umowy w sprawie zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo
paliwa gazowe lub świadczone usługi obejmującej odroczenie terminu ich
płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie płatności lub odstąpienie od
naliczania odsetek za ich nieterminową zapłatę.

Obowiązek dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Wejście w życie: 13 lutego 2022 r.

Na mocy dodanego art. 52b, właściciel lasu będzie stosował wymagania dobre
praktyki w zakresie gospodarki leśnej, których treść określi w Rozporządzeniu
Minister właściwy do spraw środowiska. 
Wspomniane wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
uwzględniają potrzebę zapobiegania m. in. celowemu chwytaniu lub zabijaniu
dziko występujących okazów tych gatunków wymienionych w załączniku IV
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w ich naturalnym zasięgu oraz
zapobiegania umyślnemu zabijaniu okazów chronionych gatunków ptaków.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970540348
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880
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złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do KOBIZE
za 2021 r. określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.           
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
(Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070);
wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych
Sprawozdań (BDS) określonej w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.           
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881);
wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego
sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy
określonego w art. 53 ust.11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688);
uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO przez przedsiębiorców
wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory,
pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych
przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych
nabywców opakowań wynikającej z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

BDO sprawozdania

28 lutego upływa termin:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091301070
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091301070
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091301070
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000881
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000881
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000881
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091301070


PRAWO PRACY

niedopuszczalności wykonywania zadań służbowych         
w międzynarodowych przewozach drogowych w formie podróży
służbowej (likwidacja nieoskładkowanych dodatków typu ryczałt czy dieta);
zmian w zakresie tworzenia ewidencji czasu pracy kierowców oraz
wydłużenie przechowywania ewidencji z okresu 3 do 10 lat;
poza wynagrodzeniem zasadniczym kierowcy wykonujący w transporcie
międzynarodowym tzw. kabotaż oraz cross-trade (przewozy wewnątrz
unijne), będą podlegali dodatkowo przepisom państw przyjmujących.
Wynagrodzenia takich kierowców będą musiały być przeliczane według
przepisów państw, w których wykonywana była usługa transportowa;
w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy
kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi
okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu
odpoczynku;
przerwy na odpoczynek - od tej pory kierowcy mają obowiązek wykorzystać
przerwę przeznaczoną na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30
minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi
od 6 do 8 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut w przypadku,
gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Przerwa
ta nie może być odebrana przed rozpoczęciem lub po zakończeniu
dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Unijny Pakiet Mobilności. Zmiany w zakresie czasu pracy oraz
wynagrodzeń kierowców wykonujących międzynarodowy transport
drogowy 

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym,
ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U 2022. poz. 209).

Wejście w życie: 2 lutego 2022 r.

Znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy
kierowców oraz niektórych innych ustaw dostosowują polskie prawo do
przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności. 

W obszarze prawa pracy zmiany te dotyczą w szczególności:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000209
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000209


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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