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terminy określone w art. 49b ust. 9 (sporządzenie sprawozdania na temat
informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej),
art. 55 ust. 2c (sporządzenie sprawozdania grupy kapitałowej na temat
informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej)
oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

Sprawozdania finansowe za 2021 r. – wydłużono terminy!

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub
informacji
(Dz.U.2022.561)

Wejście w życie: 10 marca 2022 r. 

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub
informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832). Ministerstwo Finansów zdecydowało o
przesunięciu terminów związanych ze sprawozdawczością za 2021 rok. 

W przypadku jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia         
29 września 1994 r. o rachunkowości (w tym spółek), z wyjątkiem jednostek
sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek
prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym, o 3 miesiące przedłużono m.in. terminy na inwentaryzację,
sporządzenie zestawienia obrotów i sald, a także przygotowanie oraz
zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Wydłużono czas na skonsolidowane
sprawozdania finansowe. 

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość
prawną terminy przesunięto o miesiąc. 

Dodatkowo dla jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy         
o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność, do której
stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 3 miesiące wydłużono:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000561/O/D20220561.pdf
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terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania         
z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy,
sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 tej ustawy,         
i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust.
1 tej ustawy. 

Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 (dot. sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające         
z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego) oraz art. 270
ust. 1 i 4 (Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) ustawy  
 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r.,
przedłuża się o 30 dni. 

Dodatkowo do 1 sierpnia 2022 r. przedłużono termin na przekazanie Szefowi
KAS sprawozdania finansowego (art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.         
o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Szczegółowe omówienie i zestawienie zmian w formie tabelarycznej znajdą
Państwo na stronie Ministerstwa Finansów : TUTAJ 

https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-na-podstawie-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-26-marca-2022-r-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednostki-lub-organu-sprawozdan-lub-informacji-za-rok-2021
https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-na-podstawie-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-26-marca-2022-r-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednostki-lub-organu-sprawozdan-lub-informacji-za-rok-2021
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Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego
(Dz.U.2022 poz. 241)

Wejście w życie: 3 lutego 2022 r.    

W dniu 02.02.2022 r. została opublikowana nowelizacja Ustawy         
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

Nowelizacja dot. wprowadzenia zasad udzielania wsparcia publicznego na
redukcję zdolności produkcyjnych zakładów górniczych. Wprowadzone zmiany
określają mechanizmy wsparcia publicznego - Nowy System wsparcia dla
sektora górnictwa węgla kamiennego. Zmiany mają na celu stopniowe
wygaszanie działalności wydobywczej węgla kamiennego, obejmujące         
w szczególności dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych (w formie dotacji         
z budżetu państwa) oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia
wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych, które nie są
związane z bieżącą produkcją. 

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy: „Wdrożenie Nowego Systemu Wsparcia
wesprze również racjonalną i kontrolowaną transformację, a w konsekwencji
stopniową likwidację całego sektora, wraz ze zminimalizowaniem negatywnych
skutków zmian strukturalnych. Działania te są spójne z polityką energetyczną
kraju oraz Unii Europejskiej, jak również są odzwierciedleniem zapisów Umowy
Społecznej”. 

Nowy System Wsparcia obejmuje spółki, o których mowa w Umowie Społecznej
z dnia 28.05.2021 r., tj. Polską Grupę Górniczą S.A., Tauron Wydobycie S.A.
i Węglokoks Kraj sp. z o.o. 

Ponadto zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz
udzielonej pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju będą podlegać umorzeniu         
z mocy prawa w całości wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia,
w dniu wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że to
umorzenie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację
zadań i wykonanie działań wynikających z niniejszej ustawy, w latach 2022-2031
został określony na kwotę 28 821 mln zł. Nowy System Wsparcia wymaga
notyfikacji i akceptacji Komisji Europejskiej, ze względu na wynikającą z niego
pomoc publiczną.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000241/T/D20220241L.pdf
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doradztwa i wsparcia prawnego związanego z ewentualnymi zakłóceniami w biznesie
wywołanymi wojną na Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję;
pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy we wszelkich zagadnieniach dotyczących ich spraw,
pobytu oraz pracy w Polsce, w tym procedury uchodźczej.

W związku z militarną agresją wojsk rosyjskich na Ukrainie i przybywającymi do naszego kraju
obywatelami Ukrainy, deklarujemy pełną solidarność z narodem ukraińskim oraz niezbędną
pomoc prawną.

Podjęliśmy działania w dwóch obszarach, o których pragniemy Państwa poinformować.

Pierwszy z nich, to współpraca Kancelarii Ślązak Zapiór i Partnerzy z Okręgową Radą
Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach w zakresie organizacji
nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Okręgowa Rada Adwokacka,
przygotowuje także bazę przedsiębiorców mogących zatrudnić uchodźców z Ukrainy.
Formularz umożliwiający zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji - dedykowany dla
przedsiębiorców mogących zapewnić takie miejsca pracy, znajdą Państwo TUTAJ.
 
Drugi obszar to wsparcie prawne dla Klientów Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy oraz
zatrudnionych w przedsiębiorstwach obywateli Ukrainy, w zakresie:

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO POMOCNE INFORMATORY

      ZASADY POBYTU I PRACY OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

      PORADNIK PRAKTYCZNY POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

https://forms.office.com/r/bcRMbQUHke
https://www.kancelaria-szip.pl/wp-content/uploads/2022/02/SZiP_Zasady-pobytu-i-pracy-cudzoziemcow-w-PL.pdf
https://www.kancelaria-szip.pl/wp-content/uploads/2022/03/SZiP_Praktyczny-przewodnik-pomocy-prawnej-dla-obywateli-Ukrainy_1.03.2022.pdf


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.

ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY
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