
ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZUJĄCE 

OD STYCZNIA I LUTEGO 2021 r.

• Przedsiębiorstwa państwowe

• Gospodarka komunalna

• Wzory informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio 

luz za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, 

prawa do udziału w zysku spółki jawnej 

• Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii

COVID-19

• Podatek akcyzowy

• Wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania

przepisów art. 45a ust. 1 Prawo budowlane

PREZENTACJA PRZEZNACZONA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 



Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 

państwowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1644 ze zm.) 

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

W wypadku odwołania dyrektora przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności 

miesięcznego wynagrodzenia



Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. 

(Dz. U. Z 2019 r., poz. 712 ze zm.) 

wejście w życie: 19 stycznia 2021 r. 

• do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego stosuje się

przepisy kodeksu spółek handlowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej

• stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych na

podstawie powołania wygasa, z mocy prawa, z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa

komunalnego z Krajowego Rejestru Sądowego.



Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach 

podatku dochodowego posiadających bezpośrednio luz za 

pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku 

dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej 

(Dz. U. Z 2021 r., poz. 87)

wejście w życie: 15 stycznia 2021 r. 

Określone zostały wzory:

✓ informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za

pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do

udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

✓ załącznika do informacji CIT-15J – o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga

dochody ze spółki jawnej (CIT/JW), stanowiący załącznik nr 2.



Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 r. poz. 152) 

wejście w życie: 1 lutego 2021 r

Wprowadzono kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych

branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji i obiektów kulturalnych.

Przewidziano cztery formy wsparcia:

1. wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Będzie dotyczyć sytuacji, gdy przychód

z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z 3 miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40

proc. w stosunku do uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie

będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Będzie

przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca

złożenia wniosku. A wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być

składane do 31 marca 2021 r.



Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 r. poz. 152) 

wejście w życie: 1 lutego 2021 r.

2. wypłata ponownego świadczenia postojowego. Świadczenie będzie udzielane przy

spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego

w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej

o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

3. dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do

5 tys. zł. Będzie dotyczyć mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, których

przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w miesiącu

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40

proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.



Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 r. poz. 152) 

wejście w życie: 1 lutego 2021 r.

4. zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie będzie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za

okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach

rozliczeniowych złożonych za te okresy. Warunki jakie muszą być spełnione to

zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., i przychód

z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z dwóch

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy o co najmniej 40 proc.

w stosunku do uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.



Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)

wejście w życie: 1 lutego 2021 r. 

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgłoszenie rejestracyjne

zawiera dotyczące go dane oraz prowadzonej przez niego działalności, obejmujące

w szczególności:

✓ imię i nazwisko lub nazwę,

✓ adres zamieszkania lub siedziby,

✓ adres miejsca prowadzenia działalności,

✓ NIP lub inny numer identyfikacyjny używany w państwie jego zamieszkania lub siedziby,

✓ określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub określenie samochodów osobowych będących

przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub określenie rodzaju wyrobów

akcyzowych wykorzystywanych przy jej prowadzeniu,

✓ wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie

akcyzy.



Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza 

wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania 

przepisów  art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane 

wejście w życie: 19 lutego 2021 r. 

• określono wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania

przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w tym

w formie dokumentu elektronicznego.

We wspomnianym przepisie mowa jest o określonych obowiązkach kierownika budowy.

Wzór wyżej wymienionego formularza wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.


