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PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
GRUDZIEŃ
Przymusowa fuzja banków
Wejście w życie z dniem: 2018-12-01
Znowelizowane przepisy Prawa Bankowego wprowadzają możliwość zarządzenia
przez Komisję Nadzoru Finansowego przymusowego przejęcie banku, którego fundusze własne spadły poniżej wymaganych poziomów lub są zagrożone takim spadkiem. Wprowadzony tryb umożliwia przejęcie banku borykającego się z trudnościami finansowymi przez inny bank, za jego zgodą.
Przejęcie dochodzi do skutku na mocy decyzji wydanej przez KNF. Rezultatem
przejęcia jest wstąpienie banku przejmującego we wszystkie prawa i obowiązki
banku przejmowanego (podobnie, jak w przypadku połączenia).
Dz.U.2018.2243 Ustawa z dnia 2018.11.09

PRAWO PODATKOWE
STYCZEŃ 2019
VAT przy bonach na towary i usługi
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
1. stycznia 2019 roku wprowadzono zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, między innymi dotyczące bonów na towary lub usługi oraz świadczenia usług na odległość. Zmiana ustawy o VAT wprowadza m.in. definicje bonu,
bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Prawodawca wprowadzając zmiany podatkowe określił także zasady opodatkowania transakcji z użyciem bonów, a mianowicie np.: bon jednego przeznaczenia będzie opodatkowany
VAT już w momencie jego wydania, natomiast w przypadku bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanie VAT nastąpi w momencie jego realizacji. Zmiany
w ustawie określają także regulacje dotyczące podstawy opodatkowania dla transakcji z użyciem bonów różnego przeznaczenia.
Dz.U.2018.2433 Ustawa z dnia 2018.12.28

VAT przy usług elektronicznych na rzecz obcokrajowców
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Zmianie ulega rozliczanie VAT od usług elektronicznych świadczonych konsumentom innych niż Polska państw UE. Omawiane zmiany wprowadzają także próg
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w wysokości 42.000 zł rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych
dla unijnych konsumentów spoza Polski, próg ten określa granice do której unijni
podatnicy mają możliwość rozliczania podatku VAT z tytułu wykonywania omawianych usług, według przepisów prawa określonych w miejscu ich siedziby.
Dz.U.2018.2433 Ustawa z dnia 2018.12.28

Pracownicze Plany Kapitałowe
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
W związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
zwolniono tym samym od podatku usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi.
Dz.U.2018.2433 Ustawa z dnia 2018.12.28

Skrócony czas na ulgę za złe długi
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1. stycznia 2019 r. wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania oraz
podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium
kraju w przypadku wierzytelności, których nieosiągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie
w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na
fakturze.
Czas na skorygowanie kwoty podatku wynikającej z nieuregulowanej faktury został zatem zmniejszony z 150 do 90 dni.
Dz.U.2018.2433 Ustawa z dnia 2018.12.28

Przedłużenie podwyższonych stawek VAT
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
W obecnie obowiązującym systemie prawnym w podatku od towarów i usług, stosowane są następujące stawki VAT: 23%, 8%, 7%, 5% i 4%. Stawki te zostały pierwszy raz wprowadzone w 2011 r. jako rozwiązanie przejściowe, a ich stosowanie zostało ponownie przedłużone.
Dz.U.2018.2433 Ustawa z dnia 2018.12.28

Ograniczono wydawanie interpretacji podatkowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
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Zmiany ordynacji podatkowej obowiązujące od 1. stycznia 2019 r. regulują kwestie
interpretacji indywidualnych, między innymi przedmiotu samego wniosku. Od
2019 r. przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy
prawa podatkowego, które:
 regulują właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych;
 mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą
się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób
sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego;
 dotyczą przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej
pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
 dotyczą środków ograniczających umowne korzyści.
Zmiany dotyczą również odmowy w drodze postanowienia, wydania interpretacji
indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że np. mogą:
 stanowić czynność lub element czynności określanej jako unikanie opodatkowania;
 być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści;
 stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Płatnik nie uniknie odpowiedzialności
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Zgodnie z zmianami wprowadzanymi w styczniu 2019 r. odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona, jeżeli:
 płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi;
 płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym;
 płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym zarząd w kraju lub na terytorium, z którym
Rzeczpospolita Polska nie zawarła ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia
Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych;
 płatnik lub podatnik był zarządzany lub kontrolowany, bezpośrednio lub
pośrednio, lub był w relacjach umownych lub faktycznych, w tym jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji lub trustu lub innego podmiotu lub
tytułu o charakterze powierniczym;
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niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na podstawie publicznie dostępnych informacji nie jest
możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu o zbliżonych
uprawnieniach, który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub co
najmniej 10% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 10% praw do uczestnictwa w zyskach.

Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Karny podatek za unikanie opodatkowania
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Nowelizacją Ordynacji Podatkowej wprowadzono instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego. Organ podatkowy przy wydawaniu decyzji w sprawach związanych z szeroko pojętym unikaniem opodatkowania, ustala jednocześnie tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe pełniące w praktyce funkcję podatku sankcyjnego.
Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów przyjmie, że w momencie dokonywania czynności, których dotyczy decyzja, podatnik był w dobrej
wierze tj. pozostawał w błędnym, ale w usprawiedliwionym przekonaniu o zgodności uzyskanej przez niego danych okolicznościach korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. O tym, czy podatnik działał w dobrej wierze, może wskazywać w szczególności np.: nieprowadzenie przez niego
działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w niewielkiej skali, wskutek czego
nie można było rozsądnie oczekiwać, że w odniesieniu do czynności, których dotyczy decyzja, będzie on korzystał z profesjonalnych porad dotyczących ich skutków
podatkowych.
W przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów gdy decyzja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem zryczałtowanych form opodatkowania, dodatkowe zobowiązanie
podatkowe wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z tej decyzji. Natomiast w przypadku wydawania decyzji w zakresie podatków innych niż wymienione w § 1, dodatkowe zobowiązanie podatkowe
wynosi 40% kwoty korzyści podatkowej w zakresie wynikającym z tej decyzji.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Ograniczenie możliwości korekty deklaracji podatkowej
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Nowelizacja wprowadzania zmiany w zakresie zawieszenia uprawnienia skorygowania deklaracji podatkowej. Uprawnienie do skorygowania deklaracji w trakcie
postępowania w sprawie o unikanie opodatkowania nie przysługuje, jeżeli:
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postępowanie podatkowe prowadzone jest w wyniku uchylenia przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji organu podatkowego
wydanej w pierwszej instancji;
 nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję albo środków ograniczających umowne korzyści.
Organ podatkowy informuje w ciągu 3 dni roboczych Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej o złożeniu korygującej deklaracji.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Informacje o schematach podatkowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1. stycznia 2019 r. wszedł w życie w szczególności przepis Ordynacji podatkowej, który nakłada na adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych (tzw.
promotor) obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informację o schemacie podatkowym (uzgodnieniu służącym pozyskaniu korzyści
podatkowej) po jego udostępnieniu lub wdrożeniu. Jeżeli promotor nie udostępni
schematu, obowiązek ciąży na podatniku. W projekcie nowelizacji wyjaśniono, że
obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych będzie spoczywać na
tych podatnikach, których działania tzw. optymalizacji podatkowej prowadzić
mogą do istotnych skutków w dochodach budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego. W przypadku niedopełnienia obowiązków Szef Krajowej Administracji Skarbowej nakłada w drodze decyzji karę w wysokości nie większej niż
2 000 000 zł. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu popełnienia czynu wymienionego w art. 80f ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks
karny skarbowy przez promotora może zostać nałożona w wysokości nie większej
niż 10 000 000 zł.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Nowelizacja Ordynacji Podatkowej wyłącza możliwość osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym
z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). W takim wypadku skutki podatkowe owej czynności określać się będzie
na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności, której dokonałby podmiot działający rozsądnie i zgodnie sprawę, w sposób nie
sztuczny.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Grunty pod urządzeniami przesyłowymi na niższej
stawce
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Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Dla potrzeb podatku od nieruchomości do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się gruntów:
a. przez które przebiegają urządzenia przesyłowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną,
działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub
energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu
ziemnego lub ropy naftowej,
b. zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń,
o których mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji
tych urządzeń,
c. zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń,
o których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu
ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach
- chyba że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Środki z PPK bez podatku
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabyciu w drodze dziedziczenia
środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Urząd skarbowy przygotuje za nas zeznanie podatkowe
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Zgodnie z nowelizacją 15 lutego każdego roku organ podatkowy udostępni podatnikom za pośrednictwem portalu podatkowego wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających
się na zasadach ogólnych. Podatnik może zaakceptować takie zeznanie albo je odrzucić i sporządzić samodzielnie.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Wspólne rozliczenie - osobne ulgi
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
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W związku z wejściem w życie nowych ulg podatnicy PIT rozliczający się wspólnie
będą odrębnie odliczali od dochodów kwoty ulg: badawczo rozwojowej i termomodernizacyjnej.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Kiedy podatek przy sprzedaży nieruchomości ze
spadku?
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Zmianie uległy przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem PIT odpłatnej sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych. Zmiany dotyczą liczenia okresu 5 lat
karencji, po którym sprzedaży jest wolna od podatku. Mianowicie:
 w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku nieruchomości
lub praw majątkowych, okres, liczy się od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę;
 w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych
w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub
nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, okres, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do
majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania
wspólności majątkowej małżeńskiej.
Nadto nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, do
wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Dłuższy czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnieniu dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości w przypadku zużycia pozyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. Nowelizacja przedłuża możliwość skorzystania z ulgi, jeżeli spożytkowanie
środków nastąpiło w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Kwalifikacja nabycia pakietów wierzytelności
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01

Od stycznia przychody z wierzytelności będą traktowane jako środki lub wartości
otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki lub wartości ze
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zbycia całości lub części pakietu, z wyjątkiem opłat, odsetek za późnienie w zapłacie zobowiązań i kar, naliczonych po dniu nabycia pakietu wierzytelności.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Opodatkowanie emisji eurobligacji
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od dnia 1. stycznia 2019 r. nie będzie obowiązku poboru podatku u źródła na terytorium RP z dochodów z odsetek lub dyskonta od obligacji jeśli zostaną spełnione
następujące warunki:
 termin ich wykupu będzie nie krótszy niż rok,
 będą emitowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów
o obrocie instrumentami finansowymi.
Jeżeli do momentu wykupu obligacji objętych daną emisją podmioty powiązane nie
będą posiadały, bezpośrednio lub pośrednio, łącznie więcej niż 10% wartości tych
obligacji. Zmiany w prawie wprowadzają także pewnego rodzaju wybór w opodatkowaniu, a mianowicie uzyskane przez nierezydentów odsetki i dyskonty od obligacji wyemitowanych do 31 grudnia 2018 r. będą mogły być opodatkowane u emitenta bądź u obligatariusza., wybór jest po stronie emitenta. W razie niepobrania
podatku u źródła od obligacji emitent będzie miał obowiązek złożenia do organu
podatkowego oświadczenia, że płatnik dochował należytej staranności i poinformował nabywców obligacji o wymogach określonych w ustawie. Jeśli emitent wybierze wybór w opodatkowaniu przychodów z emisji, będzie to skutkowało zwolnieniem go z obowiązków płatnika oraz składnia informacji podatkowych o wysokości
dochodów.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Opodatkowanie dochodów kontrolowanej jednostki
zagranicznej CFC
Najważniejsze zmiany dotyczące CFC, obejmują między innymi:
 objęcie regulacjami CFC trustów i fundacji, zagranicznych grup kapitałowych oraz wydzielanie organizacyjne lub prawne części zagranicznych spółek lub innych podmiotów mających lub niemających osobowości prawnej,
 zmianę w postaci zezwolenia tudzież dodania prawa głosu w organach zarządzających, czyli szerokie rozbudowanie przesłanki prawa do uczestnictwa w zysku o uczestnictwo na bieżąco lub w przyszłości;
 dokładne zdefiniowanie pojęć „jednostki zależnej” i „podmiotu powiązanego”, „zagraniczna jednostka kontrolowana z raju podatkowego” oraz „zagraniczna jednostka kontrolowana z państwa bezumownego”;
 pomniejszenie podatku do zapłaty przez podatnika z tytułu kontroli nad
zagraniczną jednostką kontrolowaną o podatek zapłacony przez jednostkę
zależną z tytułu przepisów o spółkach kontrolowanych lub jednostkach zagranicznych obowiązujących w państwie siedziby lub zarządu lub rejestracji lub położenia jednostki zależnej;
 istotną zmianę w postaci dodania klauzuli antyabuzywnej CFC.
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Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania, natomiast kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy,
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu
scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo o ochronie prawnej odmian roślin, autorskie prawo do programu komputerowego. Podlegające
ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych
umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych
umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.
Dz.U.2018.2193 Ustawa z dnia 2018.11.23

Exit Tax czyli podatek za opuszczenie kraju
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Exit Tax czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi: 19% podstawy opodatkowania, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku
albo 3% podstawy opodatkowania gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku. Takiemu opodatkowaniu podlegają zyski z:
 przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci
prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy
czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
 zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku
której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego
podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa. W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków, podlegają tylko składniki majątku stanowiące:
o ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
o udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe,
o pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na teryto-
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rium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.
Przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje w szczególności sytuację, w której:
 podatnik, przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
 podatnik, przenosi do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego
niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany
z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez zagraniczny zakład;
 podatnik, przenosi do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
Samą podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych
zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa.
Dz.U.2018.2193 z dnia 2018.11.23

Zryczałtowany podatek u źródła
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń)
lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów
określonych w ustawie PIT przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł,
płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując
stawki podatku od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organ podatkowy
zwraca, na wniosek, pobrany podatek. Wysokość podatku do zwrotu określa się na
podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Dz.U.2018.2193 z dnia 2018.11.23

Ograniczone możliwości odliczania podatku za koszty
samochodowe
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1. stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
 odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
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225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
elektrycznym według zasad określonych w ustawie,
o 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;
poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego
niebędącego składnikiem majątku, oraz składek na ubezpieczenie takiego
samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty
uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
25% poniesionych wydatków, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej
jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu,
umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego,
w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej
kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego
przedmiotem tej umowy.
o








Dz.U.2018.2193 z dnia 2018.11.23

Kryptowaluty opodatkowane
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1. stycznia 2019 r. uregulowane zostały skutki prawne obrotu walutą wirtualną. Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zaliczone zostały do przychodów z kapitałów pieniężnych. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumieć trzeba wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę
lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, którym jest różnica
między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów.
Dz.U.2018.2193 z dnia 2018.11.23

PRAWO NIERUCHOMOŚCI
STYCZEŃ
Koniec użytkowania wieczystego
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01

Strona | 15

Zgodnie z obowiązującą od dnia 5. października 2018 r. ustawą o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, z dniem 1. stycznia 2019 r. wspomniane prawo
użytkowania wieczystego tych gruntów przekształciło się w prawo własności.
Jak wskazał ustawodawca, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy
rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub grunty wskazane powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Co równie ważne, w przypadku współużytkowania wieczystego gruntu wielkość
udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wielkości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Ponadto, ustawodawca sprecyzował, iż obiekty budowlane
i urządzenia budowlane, o których mowa powyżej położone na gruncie stają się
z dniem przekształcenia częścią składową tego gruntu. Jednak, z powyższego wyłączone zostały tzw. urządzenia przesyłowe.
Ważne z punktu widzenia funkcjonalności w/w gruntów są również przepisy wskazujące iż istniejące w dniu przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego
stają się obciążeniami nieruchomości, zaś obciążenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntu stają się obciążeniami udziałów we współwłasności nieruchomości. Natomiast prawa związane z użytkowaniem wieczystym stają się prawami związanymi z własnością nieruchomości.
Dz.U.2018.1716 Ustawa z dnia 2018.09 .04

Dodatki do czynszu już są
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Z dniem 1. stycznia 2019 r,. weszła w życie znaczna część przepisów ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania. Co ważne, dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli w związku z inwestycją
mieszkaniową została zawarta umowa między inwestorem realizującym tę inwestycję
a gminą właściwą miejscowo dla tej inwestycji, spełniającej oczywiście warunki szczegółowo określone w ustawie. Dopłaty takie mogą być stosowane jedynie przez okres maksymalnie 20 lat liczone od miesiąca, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa.
Warunki otrzymania dopłat zostały szczegółowo określone w art. 4 ustawy. Niemniej jednak należy wskazać, iż najemca może ją otrzymać jeśli m. in. jest osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie uzyskiwania dopłat nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego bądź osobą, której przysługuje, w całości lub
w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
Z ciekawostek należy wskazać, iż ustawa przewiduje limity dofinansowania. Mianowicie,
maksymalny limit wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony
Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dopłat, nie może w roku 2019
r. przekroczyć 400 mln zł, natomiast w roku.
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Dz.U.2018.1540 Ustawa z dnia 2018.07.20

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
PRAWO ENERGETYCZNE
GRUDZIEŃ
Nowy formularz sprawozdania w zakresie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wejście w życie z dniem: 2018-12-28
Ustawodawca na podstawie odesłania z ustawy o odpadach wprowadza wzory formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018.
Dz.U.2018.2326 Rozporządzenie z dnia 2018.12.03

STYCZEŃ
Ochrona przed wzrostem cen energii
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych wprowadza rozwiązania nadzwyczajne, które mają na celu
ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną w 2019 r.
Podstawowymi narzędziami stosowanymi przez ustawę celem redukcji kosztów
energii jest:
 zmniejszenie stawki akcyzy za energię elektryczną,
 obniżenie opłat przejściowych,
 sprzedaż aukcyjna uprawnień emisyjnych wydanych do instalacji, które
nie zostaną uruchomione w roku, na który przysługują uprawnienia,
 utworzenie Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji,
 zamrożenie stawek za przesył i dystrybucję energii według stanu dna
31 grudnia 2018 r.,
 cofnięcie podwyżek cen wprowadzonych w 2018 r.,
 refundacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne
w związku z instrumentami ochronnym.
Dz.U.2018.2538 Ustawa z dnia 2018.12.28

Nowe kompetencje dla Inspekcji Ochrony Środowiska
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
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Celem nowelizacji jest zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli
na obszarze kraju poprzez zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych (stanowiących jednocześnie zobowiązania
unijne), skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska
oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez wyeliminowanie szarej strefy
w gospodarce odpadami.
W ustawie proponuje się m. in. następujące rozwiązania mające na celu znaczne
usprawnienie realizacji ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz zadań kontrolnych:
 umożliwienie prowadzenia na terenie całego kraju kontroli, planowanych
z poziomu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przez wyspecjalizowane zespoły kontrolne złożone z inspektorów z różnych terytorialnie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ),
 wprowadzenie dla inspektorów ochrony środowiska możliwości, wykonywania kontroli w systemie całodobowym tj. pracy zmianowej, pozwalającej na
przeprowadzanie kontroli również w porze nocnej,
 umożliwienie prowadzenia kontroli interwencyjnych przez inspektorów bez
wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia (obowiązek
powiadamiania z 7-dniowym wyprzedzeniem pozostałby dla kontroli planowanych),
 rozszerzenie uprawnień inspektorów podczas wykonywania kontroli,
o m.in. możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), nakazywanie wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzenia, możliwość wydawania
przez WIOŚ w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność stwarzającą zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Do zadań IOŚ należeć
będzie również ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w
Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i innych ustawach, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia,
 wprowadzenie procedury postępowania z zatrzymywanymi pojazdami
transportującymi odpady z naruszeniem przepisów i dalszego sposobu postępowania z odpadami,
 zwiększenie wysokości stawek administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych za naruszenia wymagań ochrony środowiska.
Dz.U.2018.1479 Ustawa z dnia 2018.07.20

Wprowadzenie opłaty emisyjnej
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Ustawa wprowadza z dniem 1. stycznia 2019 r. opłatę emisyjną. Niniejsza opłata
związana jest z wprowadzaniem na rynek krajowy paliw silnikowych. Przez wprowadzenie na rynek paliw silnikowych rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe.
W przywołanej regulacji wskazuje się ponadto między innymi podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty emisyjnej oraz obowiązki na nich spoczywające.
Dz.U.2018.1356 Ustawa z dnia 2018.06.06
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Zmiany w prawie energetycznym
Wejście w życie z dniem: 2018-12-18 oraz 2019-01-01
Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży rezerwowej nie obejmowały zagadnienia sprzedaży rezerwowej kompleksowo i ograniczone były wyłącznie do sprzedaży energii elektrycznej. W nowelizacji uregulowano również sprzedaż rezerwową paliwa gazowego. Dzięki temu, odbiorcy gazu ziemnego nie będą zagrożeni
nagłym wstrzymaniem dostaw, w przypadku zaprzestania jego dostarczania przez
aktualnego sprzedawcę.
Nowelizacja przewiduje modyfikację obowiązku sprzedaży przez przedsiębiorstwa
energetyczne wytworzonej energii elektrycznej – przez jego podniesienie z 30 do
100 proc. Podniesienie tzw. obliga giełdowego do poziomu 100 proc., ma na celu
poprawę przejrzystości na rynku, ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii
elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikających z czynników fundamentalnych,
a wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów. Jednocześnie prognozuje się zmniejszenie ryzyka istotnych wahań cen,
dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii
i ograniczeniu możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających
silną pozycję rynkową. Rozwiązanie to w perspektywie długoterminowej poprawi
pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej.
W dokumencie zaproponowano ponadto zmiany, mające na celu zapewnienie spójności funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego z prawem unijnym. Dzięki temu możliwe będzie stosowanie przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej, tzw. Kodeksów Sieci – stanowiących środki zmierzające do budowy
wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.
Ustawa nadaje decyzjom starosty, w zakresie udostępnienia nieruchomości w celu
wykonania czynność konserwacyjnych, rygor natychmiastowej wykonalności, co
pozwoli na dokonywanie niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych czy
usuwanie awarii. Zmiana wpłynie korzystnie na jakość świadczonych usług dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości
dostaw i zwiększenia bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej i przesyłowej.
Dz.U.2018.2348 Ustawa z dnia 2018.11.09

Rejestr średnich źródeł spalania
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami prowadzi, w postaci elektronicznej, Rejestr średnich źródeł spalania paliw. W Rejestrze średnich źródeł
spalania paliw gromadzi się informacje dotyczące źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej
z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia.
Dz.U.2017.1999 Ustawa z dnia 2017.09.15
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Tryb postępowania przy rozwiązaniu umowy na odbiór
odpadów komunalnych
Wejście w życie z dniem: 2018-01-01
Nowe rozporządzenie wskazuje, jakie działania należy podjąć w przypadku gdy
umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zostanie rozwiązana albo wygaśnie przed dniem
30 czerwca 2019 r.
Dz.U.2018.2482 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2018.12.28

Paliwa silnikowe zdefiniowane
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych definiuje paliwa
silnikowe, które podlegają opłacie emisyjnej.
Dz.U.2018.2533 Ustawa z dnia 2018.12.14

Nowe formularze przy gospodarce odpadami
Wejście w życie z dniem: 2019-01-15
Wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory dotyczące rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami. Mianowicie chodzi o nowe wzory:
1. formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego,
2. formularza o wykreśleniu z rejestru.
Dz.U.2018.2528 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2018.12.13

Nowy wzór sprawozdania o opakowaniach
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.
Dz.U.2018.2526 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2018.12.13

Roczne poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
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Rozporządzenie Ministra Środowiska określa roczne poziomy recyklingu odpadów
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać w osiągniętych poziomach recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Dz.U.2018.2306 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2018.12.03

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Obwieszczenie Ministra Środowiska określa:
1. górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska;
2. jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za:
a. gazy lub pyły wprowadzane do powietrza,
b. umieszczenie odpadów na składowisku.
M.P.2018.1038 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2018.10.03

Wzór wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Nowe rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także
sposób przedstawiania tych informacji i danych.
Dz.U.2018.2527 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2018.07.20

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu na rok 2019
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Minister Środowiska określił nowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu obowiązujące w 2019 r.
M.P.2018.1013 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2018.10.09

Zmiana przepisów o eksporcie towarów pochodzenia
roślinnego
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Ustawa dokonuje nowelizacji następujących ustaw:
 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. ochronie roślin,
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ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym,
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Głównym celem ustawy jest dostosowanie przepisów określających zasady kontroli
eksportowanych towarów pochodzenia roślinnego do wymagań stawianych przez
państwa trzecie (spoza Unii Europejskiej) w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego, w związku z prowadzonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działaniami mającymi na celu uzyskanie dostępu dla polskich produktów rolnych do rynków państw trzecich o tzw. zamkniętym systemie importowym.
Podstawowym rozwiązaniem, które służy powyższemu celowi jest wprowadzenie
rejestru eksporterów, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa.
Dz.U.2018.1616 Ustawa z dnia 2018.07.20

PRAWO GÓRNICZE I GEOLOGICZNE
STYCZEŃ
Nowe stawki opłat w sprawach geologicznych i górniczych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
W dniu 16 lipca 2018 r. zostało wydane obwieszczenie dotyczące ustalenia stawek
opłat za:
 za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,
 za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy,
 eksploatacyjnych,
 z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
 z tytułu podziemnego składowania odpadów,
 z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla
- jakie będą obowiązywać w 2019 r.
Obwieszczenie obowiązuje od dnia 1. stycznia 2019 r. Wysokość poszczególnych
stawek została określona w załączniku do obwieszczenia.
M.P.2018.725 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2018.07.16 r.

50 lat – to okres przechowywania dokumentacji pracowniczej górników
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Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Począwszy od 1. stycznia 2019 r. pracodawcy którzy zatrudniają pracowników wykonujących prace górnicze i prace równorzędne z pracą górniczą zobowiązani są
przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akta osobowe ww. pracowników przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku
pracy.
Dz.U.2018.357 Ustawa z dnia 2018.01.10 r.

PRAWO PRACY
STYCZEŃ
Pierwsze kroki do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1. stycznia 2019 r. obowiązuje głośno zapowiadana ustawa o Pracowniczych
Planach Kapitałowych (PPK).
Przewiduje ona, że PPK stanowić ma program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Działając na zasadzie procentu składanego, ma on zapewnić uczestnikom dodatkowe środki do wykorzystania po zakończeniu aktywności zawodowej.
Tworzenie PPK będzie obowiązkowe dla podmiotów zatrudniających (pracodawców, nakładców, rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych i zleceniodawców). Natomiast udział osoby zatrudnionej w PPK będzie dobrowolny.
W związku z wprowadzeniem PPK na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki:
 wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie
PPK,
 zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK,
a także umowy o prowadzeniu PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej
instytucji finansowej,
 gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
 przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK, w tym informowanie instytucji finansowej (w terminie 7 dni) o rezygnacji uczestnika oraz informowanie pracowników co 4 lata o wznowieniu wpłat.
Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:
 od 1. lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób,
 od 1. stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
 od 1. lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
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od 1. stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych
w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ustawa przewiduje również wyłączenia jej stosowania. Dotyczą one:
 mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione u nich złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat,
 podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, osobę fizyczną,
w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 Ustawa z dnia 2018.10.04

Nowe zasady potrąceń z wynagrodzenia w związku
z wejściem PPK
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Uchwalona ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza szereg
zmian w obowiązujących przepisach prawa pracy.
Polegają one w szczególności na nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, zgodnie
z którymi wpłaty odprowadzane do PPK nie będą podlegały ograniczeniom w zakresie odliczenia z wynagrodzenia za pracę.
Wpłaty te będą dokonywane bez zgody pracownika i przed dokonaniem potrącenia
z tytułu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych, sum egzekwowanych na pokrycie innych należności,
zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz kar pieniężnych.
Dodatkowo, kwota wolna od potrąceń, jakich może dokonywać pracodawca będzie
ustalana po odliczeniu nie tylko składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych ale również wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.
Dz.U.2018.2215 Ustawa z dnia z dnia 2018.10.04

Członkostwo i ochrona związkowa nie tylko dla pracowników
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Z dniem 1. stycznia 2019 r. rozszerza się katalog osób uprawnionych do tworzenia
i wstępowania do związków zawodowych. Wszystko za sprawą wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., który uznał na niekonstytucyjne ograniczenie w tym zakresie wyłącznie do pracowników - bez względu na podstawę stosunku pracy, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osób wykonujące
pracę na podstawie umowy agencyjnej.
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Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o związkach zawodowych, zdolność związkową nabywają wszystkie osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem, bez
względu na podstawę zatrudnienia. Oznacza to, że z uprawnienia do tworzenia
i przynależności do organizacji związkowych skorzystają obecnie również m.in.:
osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jak zlecenie,
umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu,
czy umowa o dzieło, oraz osobom prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą – o ile osoby te nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób.
Wprowadzone zmiany przewidują, że osobom tym przysługiwać będzie również
prawo do zwolnienia z pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności
wynikającej z ich funkcji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
za ten czas. Dodatkowo, nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych zakładają, że w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków, prawo
do członkostwa w nich przysługiwać będzie również wolontariuszom, stażystom
i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.
Zmiana przepisów związkowych powoduje, że osoby świadczące pracę w oparciu
o niepracownicze formy zatrudnienia otrzymają w praktyce uprawnienia zbieżne
z zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
Sygn. akt: K 1/13 (Dz. U. poz. 791); Dz.U.2018.1608 Ustawa z dnia z dnia 2018.07.01

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Rok 2019 wprowadza szereg zmian w sposobie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz wprowadza nowe obowiązki dla pracodawców w tym zakresie. Polegają one przede wszystkim na:
 skróceniu okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy,
 możliwości zmiany na elektroniczną postaci, prowadzonej i przechowywanej dokumentacji pracowniczej.
Pracodawca, który ponownie zatrudni pracownika w okresie 10 lat od ustania stosunku pracy będzie miał obowiązek kontynuacji dotychczasowej dokumentacji.
Skrócony okres przechowywania akt pracowniczych dotyczy umów zawartych od
dnia 1. stycznia 2019 r. Jednak, gdy pracodawca zatrudniał pracowników po raz
pierwszy w okresie pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r., również będzie mógł skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat,
pod warunkiem przekazania do ZUS oświadczenia (ZUS OSW) o zamiarze skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz raportu informacyjnego (ZUS RIA).
Wprowadzenie elektronicznej postaci dokumentacji pracowniczej polega na sporządzeniu odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną
pracodawcy, potwierdzającym zgodność z dokumentem papierowym.
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Dz.U.2018.357 Ustawa z dnia z dnia 2018.01.10

Nowa część D akt osobowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od dnia 1. stycznia 2019 r. do akt pracowniczych wprowadzona zostaje nowa, dodatkowa część D, zawierająca odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej
lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.
Dokumenty znajdujące się w tej części przechowywać należy w wydzielonych częściach dotyczących danej kary, w porządku chronologicznym.
Dz.U.2018.2369 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2018.12.10

Wynagrodzenie płatne przelewem
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Z dniem 1. stycznia 2019 r. zmianie ulega zasada wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Od nowego roku pracodawca będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której pracownik złoży
oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych.
Jednocześnie na pracodawców, którzy wypłacali dotychczas wynagrodzenie do rąk
własnych pracownika nałożony został obowiązek poinformowania podwładnych do
dnia 21. stycznia 2019 r. o konieczności podania numeru rachunku płatniczego
albo złożenia wniosku w formie pisemnej albo elektronicznej o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
Dz.U.2018.357 Ustawa z dnia 2018.01.10

Koniec okresowych szkoleń BHP pracowników biurowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1. stycznia 2019 r. zniesiony został obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych
wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują
najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.
Oznacza to, że w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy przeważająca działalność pracodawcy znajduje się z najniższej kategorii
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ryzyka wypadkowości i szkodliwości dla zdrowia, szkolenie okresowe nie jest wymagane, chyba że z oceny ryzyka zawodowego opracowanego przez pracodawcę
wynika, że jest ono konieczne.
Dz.U.2018.2244 Ustawa z dnia 2018.11.09

Nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
W związku z krótszym okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej pracodawca wydający świadectwo pracy będzie miał nowe obowiązki informacyjne.
W odniesieniu do umów zakończonych po 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o:
 10-letnim okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek zatrudnienia,
 możliwości odbioru przez pracownika swojej dokumentacji pracowniczej
do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie ww.
okresu jej przechowywania,
 zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania
w ww. okresie.
Podkreśla się, że informacje te powinny być przekazywane pracownikom w sposób
konkretny i zindywidualizowany. Przy czym, z uwagi na określoną przepisami rozporządzenia postać świadectwa pracy, nie powinny one znaleźć się w tym dokumencie.
Dz.U.2018.357 Ustawa z dnia 2018.01.10

Wzrost płacy minimalnej
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Jak co roku, styczeń przynosi kolejną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Od 1. stycznia 2019 r. wynosi ono 2.250 zł brutto, co oznacza wzrost o 150
zł brutto w stosunku do poziomu z 2018 r.
Podwyższenie płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyższenie niektórych
świadczeń pracowniczych, dla których kwota ta jest punktem wyjścia przy ich
ustalaniu, takich jak wynagrodzenie za przestój, za miesiąc, w którym pracownik
nie ma obowiązku wykonywania pracy, dodatek za pracę w porze nocnej, czy kwoty
wynagrodzenia wolne od potrąceń.
Jednocześnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, podwyższeniu uległa również kwota minimalnej stawki godzinowej obowiązującej zleceniodawców. Obecnie
wynosi ona 14,70 zł brutto za godzinę pracy.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2018.11.09
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Współczynnik ekwiwalentowy w 2019 r.
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustalany jest
odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Stosowany jest przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
W 2019 r. wynosi on 20,92 – dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy,
wartość współczynnika, obniżana jest proporcjonalnie do wymiaru jego czasu
pracy.
Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1997.01.08

PRAWO SPORTOWE
STYCZEŃ

Zmiany w przepisach antydopingowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Z dniem 1. stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy antydopingowej. Oprócz Polskiej Agencji Antydopingowej (tzw. POLADA), działania
w zakresie zwalczania dopingu wśród polskich sportowców, prowadzić będzie Polskie Laboratorium Antydopingowe. Zgodnie z nowymi przepisami, do jego głównych zadań należeć będzie: prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej
na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych, ponadto prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt,
realizacja projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
a także inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej
Agencji Antydopingowej.
Ponadto, przy Laboratorium może działać, w sposób niezależny i bezstronny, zgodnie ze standardami międzynarodowymi WADA, Jednostka do spraw Zarządzania
Paszportem Zawodnika. Natomiast Paszport zawodnika obejmuje zbiór wyników
analiz jego próbek fizjologicznych pobranych w wyniku kontroli antydopingowej.
Zaś zadaniem Jednostki jest monitorowanie i ocena paszportów zawodników
w celu zaplanowania kontroli antydopingowej lub ustalenia stosowania przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej.
Dz.U.2018.2320 Ustawa z dnia 2018.12.12

BLOGI

Strona | 28

SPÓŁKI Z GÓRNEJ PÓŁKI
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów – ochrona
nabywcy
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów albo warunkowa przedwstępna umowa
sprzedaży udziałów jest często wykorzystywane w praktyce transakcji M&A. Przy
takich konstrukcjach przejściowych pojawia się naturalne pytanie o to, co się stanie jeżeli sprzedający, w okresie zanim ziściły się warunki zawieszające, nielojalnie
postanowi sprzedać udziały osobie trzeciej? Czy poszkodowanemu inwestorowi
przysługują jakieś instrumenty ochronne? […]
CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa między spółką a jej organem
Truizmem jest, że spółka ma zarabiać. Żeby zarabiać spółka powinna zawierać i realizować kontrakty z innymi uczestnikami rynku – najlepiej wypłacalnymi. Niemniej od czasu do czasu zdarzać się będzie, że spółka będzie musiała zwrócić się
„do wewnątrz” i zawrzeć porozumienie z członkami własnych organów. Może bowiem chodzić o uregulowanie zasad zatrudnienia członka zarządu, dofinansowanie
spółki pożyczką lub inną formę takiej wewnętrznej kooperacji. Warto wiedzieć, że
tego typu umowy są reglamentowane i nie mogą być zawierane na standardowych
zasadach. […]
CZYTAJ WIĘCEJ

PROCESOWY.PL
Szkodliwe zajmowanie się sprawami majątkowymi
Przepisy prawa chronią podmioty, które powierzyły zajmowanie się swoimi sprawami majątkowymi innym osobom, przed efektem ich nieuczciwych zachowań, będących wynikiem nadużycia zaufania przełożonych. Przedmiotem ochrony są
w tym przypadku interesy majątkowe podmiotów, które powierzyły innym osobom
prowadzenie swoich interesów. […]
CZYTAJ WIĘCEJ

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.
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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.
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