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PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE
STYCZEŃ
Zmiany w opłatach sądowych
Wejście w życie: 2019-01-01
w zakresie zmiany art. 25 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
W skutek zmiany art. 25 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
zmniejszeniu uległa opłata stała od skargi na czynności komornicze. Została zredukowana ze 100 zł do 50 zł. Ustanowiono również opłatę stałą w kwocie 100 zł od
zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.
Do kwoty 200 zł podwyższono natomiast opłatę od wniosku:
 do wezwania dłużnika do wykonywania czynności egzekucyjnej w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności
na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,
 o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania
czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela,
 o przeprowadzenie przez sąd egzekucji, której inna osoba nie może
wykonać,
 o ponowne wydanie tytułu wykonawczego oraz
 o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
Zmianie uległy również opłaty pobierane przez sąd od zarzutów przeciwko planowi
podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz od zażalenia i skargi na orzeczenie
referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności, wniosku o podział
złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości i wypłatę odszkodowania, a także zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego inne niż dotyczące klauzuli wykonalności.
Dz.U.2018.770 Ustawa z dnia 2018-02-28 o kosztach komorniczych

Postępowanie egzekucyjne – zmiany w procedurze
cywilnej
Wejście w życie: 2019-01-01
w zakresie zmiany art. 346 k.p.c. oraz art. 759 i n. k.p.c.
W związku ze zmianą ustawy regulującej ustrój i zasady wykonywania zawodu
komornika sądowego, zmianie uległy również niektóre zasady postępowania
egzekucyjnego uregulowane w kodeksie postepowania cywilnego. Do najważniejszych należy m. in. umożliwienie sądowi uchylenia rygoru natychmiastowej
wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, w wypadku wykazania przez pozwanego, że odpis pozwu doręczono w awizo na inny adres, niż jego aktualny adres
zamieszkania w dacie doręczenia.
Inną zmianą jest, iż to sąd w toku postępowania egzekucyjnego sąd będzie mógł
wydać zarządzenia umożliwiające komornikowi należyte wykonywanie egzekucji.
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W odniesieniu do skargi na czynności komornicze, rozpatrywana będzie ona obecnie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komorniczej.
Zmiany dotyczące samego komornika, wskazać określają, iż:
a. komornik pozostaje właściwy do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego, choćby podstawy jego właściwości zmieniły się w toku sprawy,
b. obowiązkiem komornika z urzędu będzie ustalenie majątku dłużnika, jeśli
majątek znany dotychczas nie jest wystarczającym do zaspokojenia świadczeń wierzycieli,
c. zakreślony zostanie 7-dniowy termin liczony od dnia otrzymania wniosku
egzekucyjnego na podjęcie niezbędnych czynności w toku postępowania egzekucyjnego,
d. na komornika nałożono obowiązek pouczenia stron postępowania o sposobie i terminie zaskarżenia jego czynności,
e. komornik uzyskał również uprawnienie związane z wzywaniem Policji do
pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,
f. komornik będzie mógł ulec wyłączeniu na wniosek strony,
g. zobowiązany będzie również do umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego, w przypadku, kiedy tytuł wykonawczy pozbawiony zostanie wykonalności lub orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało
uchylone, utraciło moc lub gdy egzekucję skierowano przeciwko osobie,
która nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się egzekucji,
h. przebieg czynności wykonywanych poza swoją kancelarią komornik utrwalać będzie w formie audio-wizualnej.
Wskutek powyższej nowelizacji obowiązkiem dłużnika jest złożenie wykazu
majątku ustnie do protokołu lub na piśmie pod rygorem odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w zakresie jak
powyżej zagrożone jest kara grzywny.
W odniesieniu do egzekucji z ruchomości, do jej dokonania właściwym jest komornik ogólnej właściwości dłużnika. Zajęciu podlegać będą ruchomości dłużnika
będące we władaniu nie tylko jego ale również wierzyciela, jeśli to do nich skierowano egzekucję. Możliwe jest zajęcie ruchomości wchodzącej w skład majątku
wspólnego dłużnika oraz jego małżonka. Zajęte ruchomości będą mogły być sprzedane z wolnej ręki, jeśli dłużnik wyrazi na to zgodę.
Z kolei o wszczęciu i zakończeniu egzekucji z nieruchomości komornik zobowiązany będzie zawiadomić sąd właściwy ze względu na miejsce jej położenia.
Licytacja nieruchomości odbywać będzie się publicznie, również pod nadzorem sędziego lub referendarza sądowego.
Zmienione przepisy znajdą zastosowanie do postępowań, które zostały wszczęte
przed 1 stycznia 2019 roku, a które nie zakończyły się przed dniem wejścia w życie
nowelizacji .
Dz.U.2018.771 Ustawa z dnia 2018-03-22 o komornikach sądowych
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Pełnomocnik z urzędu – zmiany w procedurze cywilnej
Wejście w życie: 2019-01-01
w zakresie zmiany w życie art. 117 k.p.c.
Wprowadzona do kodeksu postepowania cywilnego zmiana stanowi jedną
z konsekwencji reorganizacji istniejącego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Bazuje ona na dopuszczeniu korzystania mediacji oraz poradnictwa obywatelskiego także na etapie postępowania sądowego, która to pomoc nie może być
podstawą oddalenia wniosku o ustanowienia adwokata lub radcy prawnego
z urzędu. Innymi słowy skorzystanie z pomocy w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej nie wyklucza sytuacji, w której nadal wskazanym pozostanie, by stronę
reprezentował profesjonalny pełnomocnik.
Dz.U.2018.1467 Ustawa z dnia 2018-06-15 ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

LUTY
Zmiana zakresu zakazu anatocyzmu
Wejście w życie: 2019-02-15
w zakresie zmiany art. 482 k.c.
Najnowsza nowelizacja kodeksu cywilnego zmienia zakres zasady anatocyzmu.
Zasadą jest, iż od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od
chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony
zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Z zakresu powyższej
zasady wyłączone były pożyczki długoterminowe udzielane przez instytucje
kredytowe. Ograniczenie to przestaje jednak obowiązywać z dniem 15 lutego 2019
roku. Do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się
przepisy dotychczas obowiązujące.
Dz.U.2019.80 Ustawa z dnia 2018-12-06 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej – kwestia kontynuacji stosunków
umownych
Wejście w życie: 2019-02-25
w zakresie wejścia w życie art. 30 ust. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
W dniu 25 lutego 2019 roku w życie wchodzi art. 30 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia
ustanowienia zarządu sukcesyjnego każda ze stron umowy zawartej przez
przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności będzie mogła
powstrzymać się od spełnienia świadczenia. Druga strona umowy nie będzie jednak mogła powstrzymać się od swojego świadczenia, w razie zaoferowania jej
świadczenia wzajemnego. Bieg terminów spełnienia świadczenia oraz terminów do
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wykonania innych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie rozpocznie się lub ulegnie zawieszeniu w okresie od śmierci przedsiębiorcy do dnia
ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeśli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnień do powołania zarządcy sukcesyjnego.
Powyższe zasady znajdą zastosowanie, o ile strony w drodze postanowień umowy
nie uregulują tych kwestii odmiennie.
Dz.U.2018.1629 Ustawa z dnia 2018-08-24 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
STYCZEŃ
Urzędy celno-skarbowe w walce z oszustwami skarbowymi
Wejście w życie z dniem: 2019-01-02
Nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego wprowadzono penalizację utrudniania
lub udaremniania audytu podatkowego (art. 83 § 1 k.k.s.). Zgodnie z obowiązującym od 2 stycznia 2019 r. brzmieniem przepisu, każdy kto udaremnia lub utrudnia
wykonanie kontroli, w szczególności wbrew żądaniu nie okaże ksiąg lub innych
dokumentów dotyczących prowadzonej działalności lub je zniszczy, uszkodzi,
uczyni bezużytecznymi, naraża się na karę grzywny do 720 stawek dziennych.
Zgodnie z założeniami przeprowadzonej reformy Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) organami wykonującymi tzw. twarde kontrole celno-skarbowe
oraz wypełniającymi funkcje organów ścigania mają być naczelnicy urzędów celnoskarbowych, a nie – jak dotychczas naczelnicy urzędów skarbowych. Na podstawie
art. 133 § 1 pkt 1 k.k.s., to właśnie w ramach urzędów celno-skarbowych prowadzone będą postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe
dotyczące zwłaszcza tzw. pustych faktur.
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wprowadzanie do obrotu tzw. pustych
faktur stanowi czyn zabroniony o wysokiej szkodliwości społecznej i jest poważnym
zagrożeniem dla interesów finansowych Skarbu Państwa. Powoduje narażenie
budżetu na znaczne straty z tytułu uszczupleń w podatku VAT. Zgodnie z założeniami reformy KAS, cały aparat uprawnień i kompetencji, stanowiący istotne
wsparcie dla komórek dochodzeniowo-śledczych w prowadzeniu śledztw i dochodzeń, został zlokalizowany w urzędach celno-skarbowych. To właśnie naczelnik
urzędu celno-skarbowego ma do dyspozycji komórki, w których funkcjonariusze
wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, zadania związane z wykonywaniem realizacji w terenie w postaci np. przeszukań, zatrzymań rzeczy, zatrzymań
osób oraz inne uprawnienia stanowiące istotne wsparcie w prowadzeniu postępowań przygotowawczych.
Do art. 179 k.k.s. dodano również § 6, na mocy którego orzeczenia o przepadku
przedmiotów również wykonywał będzie naczelnik urzędu celno–skarbowego
w prowadzonych przez niego sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
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skarbowe. Propozycja ma na celu usprawnienie procesu likwidacji przedmiotów
objętych przepadkiem.
Dz.U.2018.2354 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 2018-11-09

Ochrona danych osobowych vs. zwalczanie przestępczości
Wejście w życie z dniem: 2019-02-06
Przyjęcie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wynika z konieczności wdrożenia
do polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy
do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.
Istota regulacji sprowadza się do konieczności utrzymania tzw. złotego środka pomiędzy prawem do prywatności a koniecznością zachowania przez Policję oraz inne
organy zapobiegające i zwalczające przestępczość, poufności w przetwarzaniu
danych osób, w stosunku do których toczą się postępowania.
Ustawa określa przede wszystkim zasady i warunki ochrony danych osobowych
przetwarzanych przez organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywana
i zwalczania czynów zabronionych oraz prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane ww. celach.
W ustawie zwrócono ponadto uwagę na problem wymiany danych osobowych
między organami państw członkowskich UE, dotyczący zapewnienia skutecznej
współpracy w sprawach karnych i współpracy policyjnej, a także zapewnienia możliwości przekazania danych do państwa trzeciego, pod warunkiem, że celem takiego działania będzie ściganie przestępstw przy jednoczesnym zapewnieniu przez
państwo trzecie odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Dz.U.2019.125 Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 2018-12-14

Skazany będzie mógł wyjaśniać za pomocą rejestratora przenośnego
Wejście w życie z dniem: 2019-01-08
Skazani na odbycie kary, środka karnego lub zabezpieczającego w systemie dozoru
elektronicznego korzystają z możliwości ich odbycia poza zakładem karnym.
Choć tego typu rozwiązanie jest niewątpliwym udogodnieniem dla sprawców czynów zabronionych, to należy pamiętać, że w tym czasie odbywa się kontrola ścisłego wykonywania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków i poleceń.
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Sądowy kurator zawodowy składa stosowne wnioski oraz niezwłocznie
zawiadamia sąd o każdym przypadku naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub nałożonego na niego obowiązku, w szczególności o popełnieniu przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Dotychczasowe brzmienie rozporządzenia w sprawie sposobu oraz szczegółowych
warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających
przewidywało, że skazany mógł składać wyjaśnienia przy użyciu rejestratora stacjonarnego w czasie, gdy miał obowiązek przebywać w jego zasięgu. Rejestratorem
stacjonarnym jest urządzenie instalowane na stałe, najczęściej w domu skazanego
lub w innym wyznaczonym miejscu.
Od 8 stycznia 2019 r. dopuszczona została możliwość kontaktowania się ze skazanym także za pomocą rejestratora przenośnego, czyli urządzenia zawierającego
odbiornik radiowy rejestrujący komunikaty wysyłane przez nadajnik pozostający
w zasięgu monitorowania. Urządzenie przechowuje uzyskane informacje o przestrzeganiu nałożonego przez sąd obowiązku zakazu zbliżania się do określonej
osoby. Identyfikowane jest również aktualne miejsce pobytu osoby objętej systemem dozoru elektronicznego. W przypadku nieodebrania połączenia przychodzącego do rejestratora przenośnego w systemie komunikacyjno-monitorującym
pozostawia się adnotację o czasie nieodebranego połączenia.
Dz.U.2019.30 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego z dnia 2018-1228

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
LUTY
Koniec z rejestrem dłużników niewypłacalnych
Wejście w życie z dniem: 2019-02-01
Od 1 lutego 2019 r. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został zastąpiony
Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU) utworzonym na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Podmioty wpisywane do tej pory do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, po wejściu zmian w
życie będą wpisywane do CRRU. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.
Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu ustawy, dane ujawnione w RDN od
dawna nie cieszyły się zainteresowaniem obrotu prawnego i gospodarczego,
w związku z czym dalsze jego prowadzenie uznano za bezcelowe i nieuzasadnione.
CRRU zawiera dane dotyczące prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych
i upadłościowych, podmiotów biorących w nich udział oraz wydawanych orzeczeń
sądowych. W rejestrze można sprawdzić, czy wobec danego podmiotu toczyło się
lub toczy postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe oraz zapoznać się
z innymi danymi podlegającymi obwieszczeniu lub ogłoszeniu. CRRU ma pełnić
funkcję rejestru danych dotyczących podmiotów, których kondycja finansowa
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uległa pogorszeniu i z tego powodu prowadzone jest wobec nich postępowanie
restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W CRRU ujawniane będą również m.in.
orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Uchylone zatem zostały zbędne w następstwie wprowadzonych zmian przepisy
ustawy o KRS dotyczące RDN. Co ważne, postanowienia w przedmiocie wpisów do
RDN, jako dotyczące wpisów ewidencyjnych, nie będą wymagały doręczenia i nie
będą podlegały zaskarżeniu. W sprawach o wpis na podstawie art. 55 i art. 56
ustawy o KRS wszczętych i niezakończonych prawomocnie przed 1 lutego 2019 r.
znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.
Dz.U.2018.398 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2018-01-26

PRAWO PODATKOWE
STYCZEŃ
Kontrola po rozwiązaniu spółki osobowej
Wejście w życie: 2019-01-02
W przypadku gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa
albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie kontroli podatkowej,
kontrola podatkowa jest prowadzona wobec byłych wspólników tej spółki przez organ podatkowy, który wszczął kontrolę podatkową wobec spółki.
Dz.U.2018.2354

Kontrola grupy kapitałowej
Wejście w życie: 2019-01-02

W przypadku kontroli podatkowej w zakresie funkcjonowania podatkowej grupy
kapitałowej, kontrolowanym jest każda spółka wchodząca w skład tej grupy
w okresie objętym kontrolą podatkową.
W przypadku, gdy podatkowa grupa kapitałowa utraciła status podatnika, prowadzi się jedną kontrolę podatkową wobec spółek wchodzących w skład tej grupy.
Upoważnienie do kontroli podatkowej doręcza się spółkom wchodzącym w skład
podatkowej grupy kapitałowej przed utratą statusu podatnika.
Rozwiązanie którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie stanowi przeszkody do prowadzenia kontroli podatkowej wobec pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy.
Dz.U.2018.2354
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Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla
Wejście w życie: 2018-01-22
Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty świadczenia rekompensacyjnego z
tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 12
października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do
bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971), oraz kwoty świadczenia rekompensacyjnego
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania
bezpłatnego węgla w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, o którym mowa
w ustawie z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz.
U. z 2019 r. poz. 29).
Dz.U.2019.29

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów związków i innych organizacji społecznych
Wejście w życie: 2019-01-01
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody związków zawodowych, społecznozawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji
samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
Dz.U.2019.37

Zmiany w dokumentacji prowadzonej przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych
Wejście w życie z dniem: 2019-01-22
Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób
trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej
zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby
opisuje się je w rubryce "uwagi".
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Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przy
wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi
tego programu, w taki sposób, aby:
 umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę
zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad
poufności, integralności i dostępności,
 zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji,
 umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym,
 zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w dokumentacji wraz
z datą dokonania tej zmiany,
 uniemożliwiała usuwanie wpisów,
 uniemożliwiała zmianę zapisanych danych bez wykrycia tego zdarzenia
przez program.
Podmiot prowadzący dokumentację w postaci elektronicznej przechowuje jej kopię
zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą lub w postaci wydruku.
Dokumentacja powinna być zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu
celno-skarbowego. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej
dokumentacja powinna być również zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.
Wyrazy "podpisy i pieczątki imienne" zastępuje się wyrazami "czytelne podpisy
pozwalające na identyfikację".
Dz.U.2019.26

Odmowa rejestracji jako podatnika podatku VAT
Wejście w życie: 2019-01-02
Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika
VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli wobec tego podmiotu sąd
orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Dz.U.2018.2354

Zwolnienia z podatku VAT
Wejście w życie: 2019-01-02
Dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20
grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późn. zm.) w przedmiocie
czynności związanych z realizacją Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącą
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stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO
(3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki
NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w SHAPE
dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826) zostały znowelizowane
i dostosowane do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem
Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1179 i 1180).
Możliwość zastosowania zwolnienia wiąże się z koniecznością złożenia informacji
CIT-VC przez spółki spełniającej wyżej wskazane kryteria do końca trzeciego miesiąca roku następującego bezpośrednio po roku, w których udziały (akcje) zostały
nabyte. Wzór informacji obejmuje m.in. podstawowe dane podatnika, dane spółki,
której udziały (akcje) zostały nabyte oraz informacje dotyczące łącznej wartości
nabytych w danym roku udziałów (akcji).
Dz.U.2018.701

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
PRAWO ENERGETYCZNE
STYCZEŃ
Koniec obecnego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji
Wejście w życie z dniem: 2019-01-25
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadza nowy – aukcyjny oraz efektywny ekonomicznie
systemem wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia (zakończenie funkcjonowania systemu z końcem 2018 r.). Celem zaproponowanych rozwiązań jest
ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych, takich jak niska jakość powietrza, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii
elektrycznej, a także poprawa efektywności wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.
W związku z wygaszaniem dotychczas obowiązującego mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz wprowadzaniem nowych uregulowań w tym obszarze zmienione zostają przepisy ustawy Prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o rynku
mocy.
Dz.U.2019.42 Ustawa z dnia 2018-12-14

LUTY
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Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
Wejście w życie z dniem: 2019-02-11
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw tworzy podstawy prawne do pilotażowego przetestowania
programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ale również budynków
mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej) należących do osób ubogich energetycznie i wymianę lub likwidację niespełniających
standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe
w modelu przewidującym ścisłą współpracę finansowo – organizacyjną pomiędzy
Radą Ministrów a samorządami gminnymi. Działania te będą stanowić również
podstawę do przygotowania stosownego źródła finansowania tej kwestii ze środków kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.
Dz.U.2019.51 Ustawa z dnia 2018-12-06

Zmiana organu pobierającego opłatę recyklingową
Wejście w życie z dniem: 2019-02-11
Z dniem 11 lutego 2019 r. marszałkowie województw zostają ustanowieni organem
odpowiedzialnym za pobieranie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, jej weryfikację i ustalanie zaległości z tytułu opłaty recyklingowej. Marszałek województwa zostaje także ustanowiony organem podatkowym
z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torebki z tworzywa sztucznego.
Dz.U.2019.51 Ustawa z dnia 2018-12-06

Zmiana przepisów o odpadach
Wejście w życie z dniem: 2019-02-22
Z dniem 22 lutego 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym
obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, w którym magazynowane lub składowane są odpady, co ułatwi nadzór nad
działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia (art. 1 pkt 1
lit. d i e niniejszej ustawy). Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania
i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.
Dz.U.2018.1592 Ustawa z dnia 2018-07-20
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PRAWO PRACY
STYCZEŃ
Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich
Wejście w życie z dniem: 2019-01-01
Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wydawane są wyłącznie w formie
elektronicznej.
W związku z nową formą wystawiania L4 zmianie uległy również zasady kontroli
prawidłowości wykonywania przez pracowników zwolnień lekarskich. Jak dotychczas, mogą one przybrać formę m.in.: badania przez lekarza orzecznika lub skierowania osoby przebywającej na zwolnieniu na badanie specjalistyczne do lekarza
konsultanta ZUS.
Od nowego roku ułatwiono wysyłanie przez Zakład Ubezpieczeń zawiadomień
o terminie takiego badania. Dotychczas wezwanie pracownika możliwe było
wyłącznie za pośrednictwem listu poleconego, który w razie braku odbioru, mógł
zostać uznany za skutecznie doręczony dopiero po upływie 14 dni.
Obecnie – w o wiele szybszy sposób można zawiadomić o planowanym badaniu za
pomocą: Poczty Polskiej, pracowników Zakładu lub innych upoważnionych osób,
bezpośrednio przez pracodawcę, ale również telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Istotne, że zawiadomienie wysyłane jest na adres ubezpieczonego wskazany przez niego przy wystawianiu L4. Dlatego też, jeśli pracownik
w okresie zwolnienia będzie przebywał pod innym adresem niż podany na druku
L4, konieczne jest poinformowanie o tym lekarza wystawiającego zaświadczenie.
Natomiast o każdej kolejnej zmianie swojego adresu w czasie trwającego zwolnienia należy powiadomić niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni pracodawcę
oraz Zakład Ubezpieczeń.
Skutkiem zaniedbania powyższego obowiązku, będzie domniemanie skutecznego
doręczenia potencjalnego zawiadomienia ZUS na ostatni znany adres ubezpieczonego.
Zawiadomienia telefoniczne bądź mailowe będą kierowane odpowiednio na numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej znany ZUS lub pracodawcy. Jego skuteczność zależeć będzie od rejestracji rozmowy, za zgodą ubezpieczonego. Skutek
elektronicznego zawiadomienia nastąpi zaś po otrzymaniu potwierdzenia jego doręczenia ubezpieczonemu pracownikowi.
Co ważne, z punktu widzenia zarówno pracowników, jak i pracodawców, uniemożliwienie przez chorego badania lub niedostarczenie posiadanych wyników badań
w terminie wskazanym w zawiadomieniu, powoduje, że L4 straci ważność od dnia
następnego po tym terminie.
Art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60, poz. 636 z późn. zm.).
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INTERPRETACJE
CV odrzuconych kandydatów nie muszą niezwłocznie usuwane
Wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 23 stycznia 2019 r.
Data publikacji: 2019-01-23
„Przedsiębiorcy mogą zachowywać CV po zakończonej rekrutacji na wypadek
ochrony przed przyszłymi ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydatów,
którzy nie zostali wybrani” – takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Cyfryzacji
w swoich ostatnich wytycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
wydanych na podst. art. 33 Prawa Przedsiębiorców.
Pracodawcy, którzy w swojej praktyce zastosują się do powyższej wytycznej, uzyskają gwarancję prawidłowego postępowania oraz bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, nawet jeśli w toku potencjalnej kontroli
Urzędu Ochrony Danych, jego inspektorzy dokonają jej odmiennej oceny.
Co istotne, opisane wyjaśnienie stoi w kontrze wobec przedstawionego jesienią
zeszłego roku stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który
ocenił, iż ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji w procesie rekrutacji nie
uzasadniają przechowywania dokumentów aplikacyjnych po zakończeniu naboru,
z uwagi na to, iż brak jest tu przesłanki niezbędności dla przetwarzania takich
danych.
Resort wskazuje również na możliwość zachowywania napływających CV na
potrzeby kolejnych rekrutacji. Wymaga to jednak zawsze uprzedniej zgody samego
kandydata na dalsze przetwarzanie jego danych w tymże celu. Wówczas możliwe
jest przechowywanie CV zainteresowanego do czasu usunięcia przez niego udzielonej zgody.
Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r. wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie
art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
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BLOGI
SPÓŁKI Z GÓRNEJ PÓŁKI
e-sprawozdania finansowe
Prawo do zysku ze spółki jest zasadniczą przyczyną przystąpienie i uczestniczenia
w spółce. Spółki powoływane są w przeważającej mierze po to, aby prowadzić
działalność gospodarczą, pomnażać wniesiony do nich kapitał i generować dochód
dla wspólników. Warto jednak wiedzieć o tym, że zakres prawa do zysku i możliwości jego realizowania są inne w zależności od rodzaju spółki z jaką mamy do
czynienia. […]
CZYTAJ WIĘCEJ

Rezygnacja z zarządu
Problematyka rezygnacji z zarządu, a szerzej mówiąc – spółki bez zarządu bardzo
często pojawia się na łamach naszego bloga. Mnogość problemów z tym związanych
wynika przede wszystkim z ciężaru odpowiedzialności jaka spoczywa na członkach
zarządu i woli zerwania wszelkich powiązań ze spółką w razie rozstania. […]
CZYTAJ WIĘCEJ

PROCESOWY.PL
Staffing – gdy szef staje się ofiarą swoich podwładnych
Czy zachowanie pojmowane przez przepisy jako mobbing może działać tylko jednostronnie, tj. w relacji pracodawca – pracownik? Czy również szef może stać się
adresatem zastraszania i nękania w firmie? Czy wreszcie może wtedy poszukiwać
podobnej ochrony jak dręczony podwładny? […]
CZYTAJ WIĘCEJ

Korzystam z prawa do odmowy zeznań!
W sytuacji, kiedy organy ścigania lub strona postępowania karnego wystąpi
z wnioskiem o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, szczególnie istotne mogą stać się dla osoby wezwanej warunki umożliwiające odmowę
składania zeznań. W jakich sytuacjach można „milczeć”? […]
CZYTAJ WIĘCEJ
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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. W związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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