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PRAWO KARNE
Podwyższenie górnej wysokości mandatu karnego za wykroczenie skarbowe

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw
(Dz.U.2021.694) 

Wejście w życie: 1 maja 2021 r.

Ustawodawca postanowił podwyższyć górną wysokość mandatu karnego za
wykroczenie skarbowe z dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę do
jego pięciokrotności (art. 48 § 2 k.k.s.). 

Zmiany dotyczące przestępstw skarbowych związanych z podatkiem akcyzowym

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw
(Dz.U.2021.694) 

Wejście w życie: 1 maja 2021 r.

Ustawa nowelizująca podatek akcyzowy zmienia niektóre z przestępstw skarbowych,
których przedmiotem ochrony jest interes fiskalny Skarbu Państwa w dużej mierze
sprowadzający do prawidłowego ściągnięcia należnego podatku akcyzowego. 

Ustawodawca między innymi postanowił podwyższyć ustawowe zagrożenie przestępstw
skarbowych wskazanych w art. 63 §1 i 3 k.k.s., 65 §1 i 2 k.k.s., 69 § 1a k.k.s oraz 70 §1
k.k.s. Dotychczas przestępstwa te były zagrożone karą grzywny, karą do 2 lat
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Nowelizacja uchyla górny limit kary
pozbawienia wolności, co umożliwi wymierzenie na zasadach ogólnych Kodeksu kary
do 5 lat pozbawienia wolności. 

Ustawodawca wprowadza także nowy czyn zabroniony do Kodeksu karnego
skarbowego. Zgodnie z art. 67a § 1 k.k.s. kto posiada, przechowuje, przewozi, przesyła
lub przenosi podrobione lub przerobione znaki akcyzy lub upoważnienie do odbioru
banderol, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności, albo obu tym karom łącznie. Paragraf drugi tego przepisu stanowi, iż w wypadku
mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny
za wykroczenie skarbowe.

Nowelizacja ta również w art. 65 § 2a i 2b wprowadza odrębne przestępstwa
opierające się na konstrukcji usiłowania paserstwa akcyzowego umyślnego oraz
nieumyślnego. Pierwsze z nich zagrożone jest karą grzywny do 360 stawek dziennych,    
a drugie karą grzywny do 240 stawek dziennych. 
                                         

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000694/O/D20210694.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000694/O/D20210694.pdf


PRAWO PODATKOWE

wprowadzenie możliwości zmiany decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej
(WIA), okresu jej ważności, możliwości jego przedłużenia;
wprowadzenie związania decyzją WIA oprócz organów podatkowych również
podmiotów, na rzecz których WIA jest wydawana;
w zakresie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające (sprzedawców)
rejestru nabywców wyrobów, które w swym składzie zawierają alkohol etylowy
szczegółowo opisany w ustawie;
zwolnienie od akcyzy importu napojów alkoholowych przywożonych w ramach
wykonywanej pracy przez podróżnego i warunków zwolnienia;
wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie
elektronicznej oraz obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2021 r.;
wprowadzenie obowiązku składania deklaracji podatkowych w zakresie wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy,
oraz deklaracji uproszczonych w zakresie wyrobów akcyzowych wymienionych           
w załączniku nr 2 do ustawy objętych zerową stawką akcyzy;
możliwość obniżenia kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych
znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania
jednostkowe;
aktualizację wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej
w przypadku zakładów energochłonnych;
zmianę definicji "terytorium państwa członkowskiego" w związku z transpozycją
przepisów dyrektywy Rady (UE) 2019/475;
opodatkowanie suszu tytoniowego w przypadku jego nabycia lub posiadania przez
podmiot, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego (susz     
z nielegalnej plantacji tytoniu), oraz rozszerzenie ciążącego na pośredniczących
podmiotach tytoniowych i podmiotach reprezentujących przedsiębiorcę
zagranicznego obowiązku informacyjnego o nowe dane, które przekazywane będą
Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
rozszerzenie katalogu warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od
akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi;
nowelizację przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy czynności podlegających
opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów
opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób
ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od akcyzy           
w zakresie niniejszego zwolnienia.

Zmiany w podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw
(Dz.U.2021.694) 

Wejście w życie: 1 maja 2021 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy w ustawie o podatku akcyzowym
wprowadzono m.in. następujące zmiany:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000694/O/D20210694.pdf
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rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie podatku akcyzowego, przesłanek odmowy dokonania wpisu
do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego rejestru;
wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż nieostateczne decyzje naczelnika urzędu
skarbowego o cofnięciu zezwolenia, w przypadku spełnienia określonych przesłanek
są natychmiast wykonalne, co będzie oznaczać natychmiastowe zaprzestanie
działalności przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie'
wprowadzenie zmian związanych z opodatkowaniem akcyzą w przypadku
samochodów osobowych, a także wymogu złożenia jednej deklaracji przez
wszystkich współwłaścicieli od samochodu osobowego będącego przedmiotem
współwłasności z równoczesnym określeniem zasad jej składania;
wprowadzenie rozwiązania zwiększającego kontrolę faktycznego wykorzystania
alkoholu etylowego skażonego krajowymi środkami skażającymi, dla celów
uprawniających stosowanie zwolnienia od akcyzy (rejestracja podmiotów
nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50% objętości);
wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów
węglowych w sporządzanej liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do
odbioru deputatu węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego w
oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do celów
uprawniających do zwolnienia od akcyzy;
zmianę regulacji dotyczącej przechowywania do celów kontroli przez podmioty
dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów zawierających w swym składzie
alkohol etylowy, danych z rejestru podmiotów odbierających te wyroby;
dostosowanie wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii
elektrycznej;
wprowadzenie ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy.

Uchylenie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla kas rejestrujących
 
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy - Prawo o miarach
(Dz.U.2019.675)

Wejście w życie: 2 maja 2021 r. 

Z dniem 2 maja 2021 roku zostaje uchylone rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym
muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000675/O/D20190675.pdf


PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE
Zmiany w zakresie składowisk odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie
składowisk odpadów 
(Dz.U.2021.673) 

Wejście w życie: 13 maja 2021 r.

Akt wprowadza zmiany do istniejącego już rozporządzenia w sprawie składowisk
odpadów, które polegają w głównej mierze na nadaniu nowego brzmienia poszczególnym
przepisom. Warto zwrócić uwagę na wprowadzoną niniejszym rozporządzeniem zmianę
w zakresie minimalnej odległości składowiska odpadów niebezpiecznych lub
innych niż niebezpieczne od budynków, która obecnie będzie ustalana zgodnie z
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącym danego
środowiska odpadów. 
Dodatkowo, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, ekspertyza sanitarna          
w przedmiocie możliwości budowy budynków na terenie składowisk odpadów wcześniej
niż przed upływem 50 lat będzie wymagała nie tylko uzgodnienia z państwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, ale też winna zawierać informacje o aktualnym
wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem
higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla
środowiska planowanych prac.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000673
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000673


PRAWO PRACY 
Przedłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia
dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania
COVID-19
(Dz.U.2021.751)

Wejście w życie: 26 kwietnia 2021 r. 

W związku z sytuacją epidemiczną przedłużono okres zamknięcia jednostek systemu
oświaty. Aby umożliwić opiekunom dzieci sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w
tym okresie, ustawodawca wprowadził możliwość kolejnego przedłużenia otrzymywania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu nie później niż do dnia 9 maja 2021 r.,
co zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2021 r. Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Dofinansowanie wynagrodzeń miejsc pracy z Tarczy 9.0

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii Covid-10
(Dz.U.2021.713)

Wejście w życie: 26 kwietnia 2021 r. 

Rozporządzenie zmieniające wprowadza szereg zmian w zakresie wsparcia,
udzielanego przedsiębiorcom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. 
Jeżeli chodzi o dotację i dofinansowanie przyznawane przez powiatowe i wojewódzkie
Urzędu Pracy na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga tzw. specustawy z dnia 2 marca
2020 r. ), przyznawane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, to zmiany wchodzą
w życie od 26 kwietnia 2021 r. Natomiast do dnia 30 czerwca 2021 r. wnioski          
o dofinansowanie (VIA-WOMPP) można składać za pośrednictwem modułu
www.praca.gov.pl  
 
Wnioski te mogą składać przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza (prowadzona
w dniu 31 marca 2021 r.) jest oznaczona jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z,
47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A,
85.59.B, 86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021
r. poz. 36 i 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A,
93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000751/O/D20210751.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000713
https://mojafirma.infor.pl/tematy/dofinansowanie/
http://www.praca.gov.pl/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/dzialalnosc-gospodarcza/


PRAWO PRACY 
Należy zwrócić uwagę, że ocena spełnienia przesłanki w zakresie oznaczenia
prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności opiniowana jest na
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

Dzień wolny za 1 maja 2021 r. w sobotę 

Pamiętajmy, że tegoroczna majówka wypadła między innymi w sobotę (1 maja). Zgodnie
z art. 130 kodeksu pracy, święto, które wylicza ustawa o dniach wolnych od pracy,
wypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że
pracodawca jest zobowiązany w innym dniu przyznać pracownikowi dzień wolny.
Taki dzień powinien przypadać na ten sam okres rozliczeniowy, w którym przypada dane
święto. Jeśli okresem u pracodawcy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy,
dzień wolny powinien zostać wyznaczony jeszcze na maj 2021 r. 

To pracodawca ustala się dodatkowy dzień wolny. Może on jednak porozumieć się w tej
kwestii z pracownikami. Nie ma również przeciwwskazań do ustalenia różnych terminów
dnia wolnego dla poszczególnych pracowników, jeżeli wymaga tego czynnik
organizacyjny zakładu pracy. 

 



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.             
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