
 

  

Przedstawiamy Państwu zestawienie najważniejszych – procedowanych  

i planowanych – zmian w przepisach, związanych z prawem podatkowym. 

Podatek / 

dziedzina 

Nowelizacja Najważniejsze zmiany Status prac 

PIT, CIT, VAT ustawa dnia 1 

października 2021 r. o 

zmianie ustawy o 

podatku dochodowym 

od osób fizycznych, 

ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych oraz 

niektórych innych 

ustaw (“Polski Ład”) 

• podwyższenie kwoty wolnej 

od podatku w PIT; 

• podwyższenie składki 

zdrowotnej; 

• nowe ulgi podatkowe; 

• podatek „minimalny” od 

przychodów (CIT); 

• przepisy „uszczelniające” – 

ukryta dywidenda, podatek 

od przerzuconych 

dochodów; 

• zmiany w zakresie WHT; 

• Polska spółka holdingowa; 

• Grupa VAT; 

• przesyłanie ksiąg i 

ewidencji za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej. 

Senat 

Projekt   

Planowane 

wejście w życie –  

zasadniczo 1 

stycznia 2022 r.  

Elektroniczne 

raportowanie ksiąg 

i tzw. ukryta 

dywidenda – od 

2023. 
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O zmianach pisaliśmy: tu oraz 

tutaj.  

VAT ustawa dnia 1 

października 2021 r. o 

zmianie ustawy o 

podatku od towarów i 

usług oraz niektórych 

innych ustaw. 

• wprowadzenie tzw. faktury 

ustrukturyzowanej; 

• wprowadzenie Krajowego 

System e-faktur. 

O zmianach pisaliśmy: tutaj.  

Senat 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie –  

1 stycznia 2022 r. 

PIT, CIT (TP) Projekt Rozporządzeń 

zmieniających 

rozporządzenia w 

sprawie informacji o 

cenach transferowych 

w PIT i CIT 

Zmiana formularzy TPR-P i 

TPR-C, w szczególności z 

uwagi na konieczność 

raportowania transakcji z 

podmiotami „rajowymi”. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt CIT 

Projekt PIT   

Planowane 

zastosowanie do 

raportowania za 

2021 r. 

Rachunkowość ustawa dnia 14 

października 2021 r. o 

zmianie ustawy o 

rachunkowości oraz 

niektórych innych 

ustaw 

• wprowadzenie zasady, 

zgodnie z którą w wypadku 

spółek z wieloosobowym 

zarządem sprawozdanie 

finansowe nie będzie 

musiało być podpisane 

przez wszystkich członków 

tego organu; 

• zmiany w formacie 

sprawozdań finansowych 

(XHTML). 

O zmianach pisaliśmy: tutaj.  

Senat 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie –  

1 stycznia 2022 r. 

VAT Projekt 

Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie kas 

rejestrujących 

mających postać 

oprogramowania 

• brak obowiązku drukowania 

paragonu, jeśli kasa 

fiskalna w postaci 

oprogramowania została 

umieszczona w 

urządzeniach do 

automatycznej sprzedaży 

towarów i usług; 

• ujednolicenie formatu 

zapisów danych tworzących 

QR kod, który drukowany 

jest przez kasy rejestrujące 

na żądanie Centralnego 

Repozytorium Kas (CRK). 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

 

VAT Projekt 

Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie towarów i 

usług, dla których 

obniża się stawkę 

podatku od towarów i 

usług, oraz warunków 

• zmiany związane z 

dostosowaniem do zmian 

przepisów o ochronie 

zdrowia; 

• cel: utrzymanie 

dotychczasowych zasad w 

zakresie VAT. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

 

https://www.ulve.pl/wielka-reforma-podatkowa/
https://www.ulve.pl/polski-lad-istotnie-zmodyfikowany-i-skierowany-do-sejmu/
https://www.ulve.pl/faktury-ustrukturyzowane-i-krajowy-system-e-faktur/
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B2FD02C736B944DCC125874F00444E51
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351205/katalog/12815104#12815104
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351204/katalog/12815061#12815061
https://www.ulve.pl/slim-vat-2-i-podpisywanie-sprawozdan-finansowych/
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-103-21
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351304/katalog/12815526#12815526
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351850


stosowania stawek 

obniżonych 

PIT Projekt 

Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie wzorów 

zeznań podatkowych 

obowiązujących w 

zakresie podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

• zmiana formularzy PIT w 

zakresie ich dostosowania 

do zmian, obowiązujących 

od dnia 1 stycznia 2021 r.; 

• dotyczy, w szczególności, 

PIT-36, PIT-37 czy PIT-38. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

14 dni po 

ogłoszeniu.  

 

PIT, CIT 

(UPO) 

ustawa dnia 14 

października 2021 r. o 

ratyfikacji protokołu do 

UPO Polska-Holandia 

• zmiany „uszczelniające”, 

nawiązujące do Konwencji 

MLI, czy zmian do 

Konwencji Modelowej 

OECD; 

• w szczególności: klauzula 

PPT, zmiana definicji 

zakładu, czy wprowadzenie 

klauzuli nieruchomościowej. 

Senat 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

1 stycznia 2022 r. 

PIT, CIT 

(UPO) 

ustawa dnia 14 

października 2021 r. o 

ratyfikacji protokołu do 

UPO Polska-Malta 

• zmiany w zakresie 

opodatkowania zbycia 

spółek 

nieruchomościowych; 

• modyfikacja zasad 

wynagradzania dyrektorów; 

• nowa metoda unikania 

opodatkowania (kredyt 

podatkowy). 

Senat 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

1 stycznia 2022 r. 

Prawo spółek 

handlowych 

Projekt ustawy o 

zmianie Kodeksu 

spółek handlowych 

oraz niektórych innych 

ustaw 

Wprowadzenie  regulacji 

prawnej prawa holdingowego 

(prawa grup spółek, prawa 

koncernowego). 

Sejm (1. czytanie) 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

6 miesięcy po 

ogłoszeniu.   

Akcyza ustawa z dnia 17 

września 2021 r. 

zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym 

Wprowadzenie regulacji  

umożliwiającej  kontynuację  

działalności  prowadzonej  w  

składzie  podatkowym  w 

przypadku  rezygnacji  z  

prowadzenia  tej  działalności  

przez  dotychczasowy  podmiot  

bez  konieczności  zakończenia  

procedury  zawieszenia  poboru  

w stosunku  do  wyrobów  

akcyzowych  znajdujących  się  

w  tym  składzie  podatkowym. 

Prezydent 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

PoN Projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

Doprecyzowanie  zakresu  

zwolnienia od  podatku  od 

Ministerstwo 

Infrastruktury 

Projekt 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352150
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7BEA1E90FED390C2C125872100359528
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=30537ECFE425E7DCC1258721003A47C2
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=078E29FB418F6C4CC1258745003685B0
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1510
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351300/katalog/12815308#12815308


podatkach i opłatach 

lokalnych 

nieruchomości dla  gruntów  

kolejowych. 

Planowane 

wejście w życie – 

1 stycznia 2022 r. 

PIT, CIT Projekt ustawy o 

fundacji rodzinnej 

Wprowadzenie instytucji fundacji 

rodzinnej. 

Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i 

Technologii 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

1 stycznia 2022 r. 

VAT Założenia do projektu 

ustawy o zmianie 

ustawy o podatku od 

towarów i usług 

Projekt implementuje zapisy 

unijnej dyrektywy w zakresie 

zmian odnośnie zwolnienia 

czynności opodatkowanych dla 
działań obronnych w ramach 

Unii Europejskiej i NATO. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

przyjęcie projektu 

przez Radę 

Ministrów – IV 

kwartał 2021 r. 

Compliance Założenia do projektu 

ustawy o ochronie 

osób zgłaszających 

naruszenia prawa 

Projekt ma mieć na celu 

wdrożenie unijnej Dyrektywy 

Rady (UE) nr 2019/1937, 

dotyczącej ochrony sygnalistów. 

Projektowana ustawa obejmie 

ochroną osoby dokonujące 

zgłoszenia lub ujawnienia 

informacji lub uzasadnionych 

podejrzeń naruszenia prawa, 

pracujące w sektorze 

prywatnym lub publicznym, 

które uzyskały informacje na 

temat naruszenia w kontekście 

związanym z pracą. 

Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 

Społecznej 

Założenia 

Planowane 

przyjęcie projektu 

przez Radę 

Ministrów – IV 

kwartał 2021 r. 

 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r271637356,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug.html
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r230343592,Projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa.html

