
 

  

Przedstawiamy Państwu zestawienie najważniejszych – procedowanych  

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

Podatek / 

dziedzina 

Nowelizacja/Regulacja Najważniejsze zmiany Status prac 

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. 

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 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  
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https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351205/katalog/12815104#12815104
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351204/katalog/12815061#12815061
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351304/katalog/12815526#12815526


Centralnego Repozytorium 

Kas (CRK). 

VAT Projekt Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie kas 

rejestrujących mających 

postać 

oprogramowania 

Rozszerzenie możliwości 

stosowania takich kas 

rejestrujących mających postać 

oprogramowania o kolejną 

grupę podatników, tj. 

świadczących usługi mycia, 

czyszczenia samochodów i 

podobnych usług. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

1 lipca 2022 r.  

 

PIT, CIT (TP) Projekt Rozporządzeń 

zmieniających 

rozporządzenia w 

sprawie lokalnej 

dokumentacji  cen 

transferowych w PIT i 

CIT 

Zmiany w zakresie elementów 

lokalnej dokumentacji TP. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt CIT  

Projekt PIT    

Planowane 

wejście w życie – 

z dniem 

ogłoszenia.  

 

VAT Projekt Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie w sprawie 

zwolnień od podatku od 

towarów i usług 

warunków stosowania 

tych zwolnień 

Stawka  0%  dla  dostaw  

towarów  lub  świadczenia  

usług  na  rzecz  Komisji 

Europejskiej,  agencji  lub  

organu ustanowionych  na  

mocy  prawa  UE,  w  przypadku  

gdy  nabywania towarów lub  

usług  w  ramach  wykonywania  

zadań powierzonych  im  na  

mocy prawa  Unii  w  celu  

reagowania  na  pandemię  

COVID-19. 

Ministerstwo 

Finansów 

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 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

6 miesięcy po 

ogłoszeniu.   

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 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 

wejście w życie – 

1 lipca 2021 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354555/katalog/12839614#12839614
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354857
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354853
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354554/katalog/12839571#12839571
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=078E29FB418F6C4CC1258745003685B0
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352651/katalog/12823751#12823751


Compliance Projekt 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. 

• konieczność przygotowania 

procedury wewnętrznej – 

wybrane podmioty. 

O zmianach pisaliśmy: tutaj. 

Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 

Społecznej 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

17 grudnia 2021 r. 

Prawo 

konkurencji 

Założenia do projektu 

ustawy o zmianie 

ustawy o 

przeciwdziałaniu 

nadmiernym 

opóźnieniom w 

transakcjach 

handlowych 

Kierunki zmian: 

• wprowadzenie zmian 

upraszczających i 

wyjaśniających; 

• zwolnienia dla spółek z 

PGK; 

• doprecyzowanie kwestii 

kursu walutowego do 

przeliczeń; 

• przedłużenie terminu 

składania sprawozdania; 

• rozszerzenie obowiązku 

składania oświadczenia o 

swoim statusie na 

wszystkich dużych 

przedsiębiorców; 

• modyfikacja wzoru, wg 

którego liczona jest kara; 

• przedłużenie na lata 2022 r. 

i 2023 r. obowiązywania 

progu 5 mln zł dla 

świadczeń opóźnionych; 

• zmiany doprecyzowujące. 

Ministerstwo 

Rozwoju i 

Technologii 

Projekt   

Planowane 

przyjęcie przez 

Radę Ministrów – 

IV kwartał 2021 

  

https://www.ulve.pl/projekt-ustawy-o-ochronie-sygnalistow/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845#12822845
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3578104197,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-tran.html

