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WPROWADZENIE

R

ada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce, zapewniając
przestrzeń i instrumenty stałej instytucjonalnej współpracy strony pracowników, strony
pracodawców oraz strony rządowej. Do zadań Rady należą między innymi: opiniowanie
projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych, opiniowanie

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, programów oraz innych dokumentów
rządowych, jak również inicjowanie procesu legislacyjnego – na zasadach określonych Ustawą z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Podczas konferencji „Rok w dialogu”, zorganizowanej w dniach 4-5 grudnia 2018 roku, Związek
Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywna organizacja pracodawców i członek Rady Dialogu
Społecznego, podsumował najważniejsze dla środowiska rzemiosła – głównie mikro i małych
pracodawców, wydarzenia legislacyjne roku 2018, w których swój udział zaznaczyła również Rada Dialogu
Społecznego.
Dialog

społeczny,

o

ile

nie

jest

zakłócany,

zapewnia

pokój

społeczny

i

równowagę

w stosunkach pracy, niezbędne dla rozwoju przedsiębiorczości. Równie ważne jest przyjazne i stabilne
otoczenie regulacyjne oraz łatwy dostęp do informacji na temat zmian w prawie. Wychodząc naprzeciw
potrzebom informacyjnym pracodawców oraz realizując zadanie promocji dialogu społecznego, Związek
Rzemiosła Polskiego przygotował pokonferencyjny Biuletyn Informacyjny „Rok w dialogu”,
podsumowujący prace legislacyjne roku 2018 i informujący o nowych przepisach istotnych dla
przedsiębiorców.
Zapraszam do lektury.
Jan Gogolewski
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Biuletyn sfinansowano ze środków Rady Dialogu Społecznego
na zlecenie Związku Rzemiosła Polskiego
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ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie szereg zmian dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.
Zmiany ogłoszone w ustawie z 4.10.2018 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 9.11.2018 r. poz. 2126).
Najważniejsze zmiany obowiązujące od
1.01.2019 r. to m.in.:
 skrócono termin przesyłania do urzędów
skarbowych PIT11, PIT11A, PIT40A, PIT8C
z 28 lutego na 31 stycznia. W dalszym
ciągu obowiązuje termin 28 lutego do
którego ww. informacje należy przesłać
podatnikowi,
 ww. PIT-y trzeba będzie przesyłać drogą
elektroniczną, dotyczy to również płatników
zatrudniających do 5 pracowników, którzy
dotychczas mogli PIT-y przesyłać w wersji
papierowej,
 zeznania roczne
składać dopiero
kwietnia 2019
wcześniej będą
15 lutego,

za 2018 r. będzie można
od 15 lutego do końca
r. Zeznania złożone
traktowane jako złożone

 wydłużono termin na złożenie zeznania

przez
podatników
opłacających
zryczałtowany
podatek
dochodowy.
Podatnicy ci będą zobowiązani złożyć
zeznanie PIT-28 za 2019 r. w terminie
od 15 lutego do 28 lutego 2020 r.
Zeznanie PIT-28 za rok 2018 należy, jak
dotychczas, złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r.

 zeznanie PIT37 i PIT38 za 2018 r. zrobi za
podatnika urząd skarbowy na podstawie
informacji uzyskanych od płatników.
Wstępne zeznanie zostanie podatnikowi
udostępnione przez urząd skarbowy na
portalu podatkowym od 15 lutego.
Podatnicy będą musieli zaakceptować
wstępne zeznanie lub je odrzucić poprzez
portal podatkowy. Będą mogli również
uzupełnić
wstępne
zeznanie
min.
W zakresie wyboru formy opodatkowania:
wspólnie z małżonkiem albo jako osoba
samotnie wychowująca dzieci; wskazania
nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc.
podatku lub/i uzupełnić o dane, których nie
posiada KAS (o kwotę przychodu uzyskaną
z
tytułu
prowadzenia
działalności
gospodarczej, poniesione koszty uzyskania
przychodu związane z prowadzoną

działalnością gospodarczą czy też
odliczenia: darowizny na cele kultu
religijnego. Możliwość rocznego rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizyczny
dotyczyć będzie podatników rozliczających
się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem,
w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących
dzieci.
Oczywiście
w dalszym ciągu podatnicy będą mogli sami
złożyć zeznanie podatkowe.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia
23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2159):
 uproszczono
zasady
wyboru
opodatkowania przychodów z najmu.
Podatnik
zdecyduje
o
sposobie
opodatkowania przychodów z najmu (według
skali lub ryczałtem) dokonując pierwszej
wpłaty
na
podatek
dochodowy.
Znowelizowany przepis ustawy wprost uznaje
za równoważną z dokonaniem wyboru
opodatkowania przychodów z najmu w formie
ryczałtu pierwszą w roku wpłatę (oznaczenie
na przelewie rodzaju wpłaty). Jeśli pierwszy
taki przychód podatnik osiągnie w grudniu
i złoży zeznanie PIT-28, oznacza to,
że dokonał wyboru ryczałtu,
 prawo do wspólnego opodatkowania
dochodów będą mieli również ci małżonkowie
oraz osoby samotnie wychowujący dzieci,
którzy
złożą
wniosek
o
wspólne
opodatkowanie (zeznanie roczne) po terminie
tj. po 30.04,
 przy sprzedaży nieruchomości nabytych
w drodze spadku, spadkobierca do obliczenia
5-letniego okresu warunkującego możliwość
nieopodatkowania dochodów z ich zbycia
będzie uwzględniał, okres od którego
nieruchomość tę nabył spadkodawca,
 wydłużono z 2 do 3 lat okres, w którym
dochód
uzyskany
ze
sprzedaży
nieruchomości musi być przez podatnika
wydatkowany na własne cele mieszkaniowe
jako warunek skorzystania z tzw. ulgi
mieszkaniowej. Wydatki zostaną uznane za
poniesione na własne cele mieszkaniowe
również wtedy, gdy do zakończenia 3-letniego

4

okresu podatnik nabędzie własność lub
współwłasność nieruchomości,
 nie zalicza się do kosztów uzyskania
przychodu
amortyzacji
samochodu
osobowego od wartości przewyższającej
kwotę 225.000 zł – w przypadku samochodów
elektrycznych i 150.000 zł w przypadku
pozostałych samochodów osobowych,
 zwiększono wysokość składki zaliczanej do
kosztów uzyskania przychodów, wpłacanej na
rzecz
organizacji
zrzeszających
przedsiębiorców i pracodawców do wysokości
łącznie
nieprzekraczającej
w
roku
podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25%
(było
0,15%)
kwoty
wynagrodzeń
wypłaconych w poprzednim roku podatkowym
stanowiących podstawę wymiaru składek
ZUS. Jeśli przedsiębiorca nie wypłacał
wynagrodzeń – kwota składek zaliczana do
kosztów nie może przekroczyć kwoty 250 zł,
 w przypadku samochodów osobowych nie
wprowadzonych do ewidencji środków
trwałych, a wykorzystywanych również do
celów
związanych
z
działalnością
gospodarczą – zniesiono obowiązek
prowadzenia
ewidencji
przejechanych
kilometrów,
ale
kosztem
uzyskania
przychodów może być jedynie 20%
poniesionych kosztów z tytułu eksploatacji
tego
samochodu
łącznie
z
jego
ubezpieczeniem.
W
tym
przypadku
warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów ww. kosztów jest to, że podatnik
musi być jedynym właścicielem tego
samochodu,
 w przypadku samochodów osobowych
wprowadzonych do ewidencji środków
trwałych kosztem uzyskania przychodu będą
wydatki poniesione na jego eksploatację do
wysokości 75%. Procent ten obejmuje
również 50% podatek VAT, który nie podlega
odliczeniu i dotychczas w tej części w całości
stanowił koszt uzyskania przychodu,
 składki na ubezpieczenie samochodu
osobowego będącego środkiem trwałym
firmy, będą kosztem uzyskania przychodu
w wysokości w jakiej pozostaje 150.000 zł do
wartości samochodu przyjętej dla celów
ubezpieczenia dla zwykłego samochodu
osobowego i 225.000 zł dla elektrycznego,
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 w przypadku leasingu samochodu
osobowego kosztem będą raty miesięczne
w takiej proporcji w jakiej pozostaje 150.000 zł
do
wartości
samochodu
będącego
przedmiotem tej umowy i 225.000 zł dla
samochodów elektrycznych. Nieodliczony
podatek VAT (50%) będzie kosztem również
w takim procencie jaki nam wyjdzie
z ww. proporcji. Nowe przepisy dotyczą umów
zawartych od 1 stycznia 2019 r. oraz
dotychczasowych umów, które zostaną
zmienione lub odnowionych po dniu 31
grudnia 2018 r. W przypadku umów
zawartych do 31.12.2018 r. (nie zmienianych
po 1.01.2019 r.) raty leasingowe będą
kosztem w 100%.
 bez zmiany pozostają dotychczasowe
przepisy dotyczące kosztów eksploatacji
samochodów
osobowych
w
100%
wykorzystywanych
w
działalności
gospodarczej. Warunkiem jest tak jak
dotychczas, aby ten fakt został zgłoszony
w urzędzie skarbowym (VAT26) oraz
prowadzenie
szczegółowej
ewidencji
przejechanych kilometrów dla tego pojazdu,
 certyfikat rezydencji – w przypadku wypłat
na rzecz osób zagranicznych zezwolono na
dokumentowanie zamieszkania podatnika dla
celów podatkowych kopią certyfikatu
rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz
tego samego podmiotu należności nie
przekracza 10.000 zł w roku podatkowym.
Podatek dochodowy od osób prawnych
Obniżono z 15% do 9% stawkę podatku CIT
w odniesieniu do małych podatników
tj. u których przychody osiągnięte w roku
podatkowym nie przekroczyły 1.200.000 euro
oraz
podatników
rozpoczynających
działalność gospodarczą (ci nie muszą mieć
statusu małego podatnika). Podatnicy mogą
stosować 9% stawkę do obliczanie zaliczek
na podatek do osiągnięcia dochodu w
wysokości 1.200. 000 euro, po przekroczeniu
tej kwoty kolejne zaliczki będą opodatkowane
według 15% stawki.
Obniżona stawka nie dotyczy podatników,
jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik
został utworzony oraz w roku bezpośrednio po
nim następującym, zostało do niego
wniesione na poczet kapitału uprzednio
prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną
część przedsiębiorstwa albo składniki majątku
tego
przedsiębiorstwa
o
wartości

przekraczającej
łącznie
w złotych kwoty 10 tys. euro.

równowartość

osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w
roku podatkowym.

Ponadto 9% stawki podatku nie stosuje się do
spółki dzielonej, podatnika który wniósł
tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na
poczet kapitału uprzednio prowadzone
przedsiębiorstwo, zorganizowana część
przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej
łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys.
euro lub składniki majątku uzyskane przez
tego podatnika w wyniku likwidacji innych
podatników, jeżeli ten podatnik posiadał
udziały (akcje) tych innych likwidowanych
podatników – w roku podatkowym, w którym
dokonano podziału.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł ustawa przewiduje możliwość jednorazowego
rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5
mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby
rozliczana na dotychczasowych zasadach,
uwzględniających maksymalnie 50 proc.
w jednym roku. Podatnik będzie miał prawo
wyboru metody rozliczania straty: jednorazowo,
albo tak jak dotychczas tzn. 50% w jednym roku
nie dłużej niż przez 5 lat.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia
9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i
gospodarczym (Dz. U z 30.11.2018 r. poz.
2244) dokonano wielu zmian w przepisach
podatkowych.
Zaproponowane
rozwiązania w przeważającej większości
zaczną obowiązywać w 2019 r.,
a poszerzenie
kategorii
"małego
podatnika" - od 2020 r.
Wliczanie pracy małżonka w koszty
uzyskania przychodu – umożliwiono wliczanie
w koszty działalności firmy wartości pracy
członków najbliższej rodziny. Po zmianie
przepisów właściciel firmy będzie mógł
uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie,
mężowi, małoletnim dzieciom w kosztach
uzyskania przychodu. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że nie zmieniono przepisów ZUS w
tym zakresie. Dla ZUS współmałżonek będzie w
dalszym ciągu osobą współpracującą, co
oznacza, że podstawa naliczenia składki w
przypadku umowy o pracę, będzie taka sama
jak dla osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, jeśli w umowie o prace ustalono
wynagrodzenie niższe niż podstawa do ZUS dla
osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Składanie oświadczeń o wyborze podatku
liniowego – wydłużono z 20 stycznia roku
podatkowego termin do złożenia przez
podatnika oświadczenia o wyborze tej formy
płacenia zaliczek na podatek dochodowy lub też
rezygnacji z niej. Według nowych przepisów
podatnik takie oświadczenie będzie mógł złożyć
w terminie do dnia 20-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został
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Odszkodowania – zwolniono z podatku
dochodowego otrzymane odszkodowania za
szkody w środku trwałym (nie dotyczy
samochodów) w części wydatkowanej na
remont tego środka trwałego albo na zakup lub
na wytworzenie we własnym zakresie środka
trwałego tego samego rodzaju, co środek trwały
na który wypłacono odszkodowanie. Środek
trwały nabyty za to odszkodowanie lub
wyremontowany
nie
będzie
podlegał
amortyzacji w części pokrytej odszkodowaniem.
Przepis dotyczy odszkodowań za szkody
powstałe po 31.12.2018 r.
Mały podatnik - nowela przewiduje
podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia
do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2
mln euro do 2 mln euro. Status "małego
podatnika" daje prawo ułatwień w amortyzacji,
rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na
PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w
CIT). Przepis ten obowiązuje od 1.01.2020 r.
Zwolnienie podatkowe w CIT - od niektórych
dochodów
alternatywnych
spółek
inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia
udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy
ogółem posiadano co najmniej 10 proc.
udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata).
Zwolnienie z podatku (wypłaconych od
ubezpieczyciela)
kwot
odszkodowań
przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego
majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć
wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem
samochodu osobowego.
Skrócenie
okresu
przechowywania
zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat skrócono okres prze który trzeba
przechowywać zatwierdzone sprawozdania
finansowe. Obecnie obowiązek ten jest
bezterminowy.
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ZMIANY W PODATKU VAT
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9.11.2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
(Dz. U z 30.11.2018 r. poz. 2244).

warunki relacji długu publicznego do PKB” (źródło: Infor.pl
Łukasz Pawłowski). Nowela określa również, że w przypadku
powrotu do stawek poprzednio obowiązujących Ministerstwo
Finansów wyda wcześniej obwieszczenie informujące o końcu
okresu
obowiązywania
podwyższonych
stawek.
Obwieszczenie będzie opublikowane najpóźniej do 31
października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną
obowiązywać niższe stawki podatku.

W przypadku dokonywania transakcji poza terytorium kraju i
niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, a także w
przypadku gdy podatnik nie dokonywał sprzedaży
opodatkowanej – występując o zwrot podatku nie trzeba
będzie składać umotywowanego wniosku w tym zakresie

Wprowadzono zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych
(usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne)
świadczonych osobom nie prowadzącym działalności
gospodarczej z innych niż Polska państw członkowskich UE.
Wprowadzono roczny próg w wysokości 10 tys. euro (bez
podatku VAT) lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej
(42 tys. zł) do wysokości którego unijni podatnicy będą mogli
rozliczać VAT z tytułu wykonywania ww. usług według zasad
obowiązujących dla transakcji krajowych (w państwie
członkowskim ich siedziby). Podatnicy będą mogli sami
zdecydować, czy rozliczać VAT w państwach członkowskich
odbiorców ich usług.

Skrócono ze 150 dni do 90 dni okres kiedy nieuregulowanie
należności wynikającej z faktury (od terminu określonego na
fakturze) skutkuje koniecznością dokonania korekty odliczonej
kwoty podatku. W przypadku częściowego uregulowania
należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności
określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy
podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną
część należności.
Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku VAT
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) i ustawa z 22.11.2018 r. o
zmianie ustawy o podatku VAT (Dz.U. z 2018 r. poz. 2392)

Ustawa wprowadza zasady opodatkowania bonów, czego
dotychczasowe przepisy nie regulowały. Wprowadzono nowe
definicje z tym związane, takie jak: bon, bon jednego
przeznaczenia, bon różnego przeznaczenia, emisja bonu,
transfer bonu oraz zasady ich opodatkowania.

Nowelizacja ustawy utrzymuje dotychczasowe stawki podatku
VAT. „Stawki będą obowiązywać od 1.01.2019 r. do końca roku
następującego po roku, w którym spełnione zostaną określone

ZWOLNIENIE Z PODATKU
Z TYTUŁU NOWYCH INWESTYCJI
W życie weszło nowe rozporządzenie ws. pomocy
publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na
realizację nowych inwestycji. Zmiany wprowadza
rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w
sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z
2018 r., poz. 1713). Rozporządzenie weszło w życie 5
września 2018 r.

Z końcem czerwca br. obowiązywać zaczęła ustawa o
wspieraniu nowych inwestycji. W nowym systemie możliwe
jest uzyskanie zwolnienia podatkowego na terenie całego
kraju, a nie tylko w miejscach objętych statusem SSE. W
efekcie zlikwidowano ograniczenia terytorialne dla lokalizacji
inwestycji. Jednocześnie skrócono procedury dotyczące
przyznawania wsparcia.

KARTA PODATKOWA – STAWKI NA 2019
Stawki podatku dochodowego na
2019 r. dla osób rozliczających się
w formie karty podatkowej zostały
opublikowane w obwieszczeniu
Ministra Finansów w sprawie
stawek karty (Mon. Pol. Z 2018 r.
poz. 1172).

W
2019
r.
przy
usługach
świadczonych w zakresie: robót
budowlanych. Robót budowlanych
instalacyjnych,
sztukatorstwa,
odgrzybiania budynków, zduństwa,
cyklinowania
oraz
studniarstwa
dopuszczalne
jest
–
poza
6

świadczeniami dla ludności –
wykonywanie świadczeń dla innych
odbiorców
w
rozmiarze
nieprzekraczającym kwoty 66.231 zł
przychodu rocznie.
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MŁODOCIANI
WYNAGRODZENIE UCZNIÓW
Wynagrodzenie
młodocianych
1.12.2018 do 28.02.2019 r.

od

Młodocianemu w okresie nauki zawodu
przysługuje wynagrodzenie obliczane
w stosunku procentowym do przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale, obowiązującego od pierwszego
dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu
przez
Prezesa
GUS.
Przeciętne
wynagrodzenie w III kwartale 2018 r.
wyniosło - 4.580,20 zł (Mon. Pol. Z 2018r.
Poz.1100). Minimalne wynagrodzenie
uczniów w ww. wynosi więc:
w I roku nauki – nie mniej niż 4% ww.
wynagrodzenia - 183,21 zł
w II roku nauki – nie mniej niż 5% ww.
wynagrodzenia - 229,01 zł
w III roku nauki – nie mniej niż 6% ww.
wynagrodzenia - 274,81 zł
Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie przygotowania zawodowego

młodocianych i ich wynagradzania
(Dz.U. Z 2018 r. poz. 2010).

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH –
ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
Od 1 września 2018 roku zmieniła się
dolna
granica
wiekowa
dla
pracowników młodocianych - z 16 lat
obecnie na 15.
Ustawa z 19 marca 2009 roku o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw wprowadza w
zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie
zasad zatrudniania młodocianych - obniża
granicę
wiekową
pracownika
młodocianego z 16 do 15 lat.
Kodeks pracy zabrania zatrudniania osób,
które nie ukończyły 16 lat (od 1 września
15 lat).
Świadczenie pracy przez osoby w tej
kategorii wiekowej jest możliwe wyłącznie
na rzecz podmiotów prowadzących
działalność
kulturalną,
artystyczną,
sportową lub reklamową.

W przypadku natomiast młodocianych,
czyli osób, które ukończyły 16 lat (od 1
września 15 lat), a nie przekroczyły 18 lat,
kodeks pracy wprowadza szczególne
regulacje. Wolno zatrudniać tylko tych
młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawią świadectwo lekarskie
stwierdzające, że praca danego rodzaju
nie zagraża ich zdrowiu.
Młodociany nieposiadający kwalifikacji
zawodowych może być zatrudniony tylko
w celu przygotowania zawodowego, a jeśli
spełnia warunki do zatrudnienia w celach
zarobkowych, to może wykonywać
wyłącznie prace lekkie.
Podstawa prawna: art. 190 i art. 191
ustawy z 26.06.1074 Kodeks Pracy
(Dz.U. Z 2018 r. poz. 917 i art. 2,art. 26
pkt 5 ustawy z 19.03.2009 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 56 poz. 458 ze zm.).

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2019 R.
Wraz z początkiem 2019 roku zmianie ulegnie wysokość
współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak
współczynnik urlopowy w 2019 roku dla pracownika
zatrudnionego na:

W myśl przepisów Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi
za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw.
współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się
odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do
obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo
w tym roku.

1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92),
1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),
1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),
3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92).
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i
wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop; ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z
późn. zm.); ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik
urlopowy w 2019 wyniesie 20,92. Wynika to z następującego
obliczenia:
[365 dni - (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 =
365 - 114 : 12 = 20,92
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ROZSZERZENIE LISTY DZIAŁALNOŚCI
UPRAWNIAJĄCEJ DO WYŻSZYCH KOSZTÓW
19 lipca br. weszła w życie nowela, która rozszerza katalog
działalności uprawniających do korzystania z 50 proc.
kosztów uzyskania przychodów. Zmodyfikowana lista będzie
mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od początku
2018 r. Zmiany wprowadza ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
prawnych (Dz.U. Z 27.11.2018 r. poz. 1291).

choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz
dziennikarstwa;
2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej,
estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie
dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
4. działalności publicystycznej;

Od 19 lipca br. wejdzie w życie zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy o
PIT, która ma uporządkować i doprecyzować dziedziny, w
odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania
przychodów. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu,
podwyższone koszty będzie można również stosować do
przychodów uzyskiwanych z tytułu:

5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej,
naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
6. działalności konserwatorskiej;
7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do opracowania cudzego utworu
w postaci tłumaczenia;

1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury
wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej,
urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa
przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i
audiowizualnej,
programów
komputerowych,
gier
komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii,

8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej,
naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności
dydaktycznej.

PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY
Ustawą z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadzono przepis
o podatku solidarnościowym (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2192).

menadżerskich,
inwestycji
giełdowych,
działalności
gospodarczej. Nowy podatek nie obejmuje wszystkich
dochodów min.: dywidend, odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek i dyskonta
od papierów wartościowych, a więc wszystkich dochodów
wymienionych w art. 30a ustawy o PIT, które są obciążone 19proc. ryczałtem.

Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty podatku
solidarnościowego w wysokości 4% podstawy obliczenia.
Podstawą obliczenia ww. podatku stanowi nadwyżka ponad
1.000.000 zł sumy wszystkich dochodów podatnika
podlegających opodatkowaniu po pomniejszeniu o kwoty
zapłaconej składki ZUS.

Podatek ten będzie obliczany w odrębnym zeznaniu rocznym i
wpłacany do urzędu skarbowego w terminie do dnia 30
kwietnia roku kalendarzowego. Podatek po raz pierwszy
będzie płacony w terminie do dnia 30.04.2020 r.

Podstawą do opodatkowania będzie suma dochodów z pracy
na etacie, z umów cywilnoprawnych, kontraktów

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Ustawą z dnia 23.10.2018 r. dokonano zmian w ustawie
z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. Z 2017 r. poz. 1150) - zmniejszono z 2% do 0,5%
stawkę podatku od umów pożyczek zawieranych między
osobami innymi niż zaliczane do I grupy podatkowej w

rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków
i darowizn.
Ponadto zwolnienie od podatku cywilnoprawnego obejmie
pożyczki, których kwota nie przekracza 1.000 zł.
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RYCZAŁT – MNIEJ OBOWIĄZKÓW
Od 1 stycznia 2019 r. w ustawie o zryczałtowanym podatku
dochodowym wprowadzono szereg ułatwień. Zmiany
wprowadza ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w
prawie podatkowym i gospodarczym.

mają obowiązek prowadzić m.in. ewidencję wyposażenia. Ewidencją
wyposażenia obejmuje się rzeczowe składniki majątku związane z
wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą, niezaliczone
do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1500
zł. Nowela uchyla obowiązek prowadzenia tej ewidencji.

Rezygnacja z prowadzenia kart przychodów - nowela uchyla
obowiązek prowadzenia kart przychodów osiąganych przez
pracowników, w których uwzględnia się również zaliczki pobierane
od wypłaconych wynagrodzeń,

Spisu z natury – w myśl obecnie obowiązujących przepisów spis z
natury sporządzany jest na dzień zaprowadzenia ewidencji
przychodów, na koniec każdego roku podatkowego, w razie zmiany
wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji
działalności. Ustawa uchyla obowiązek sporządzania spisu z natury.
Pozostanie jedynie obowiązek sporządzenia wykazu składników
majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie
likwidacji działalności bądź w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Termin wyboru formy opodatkowania – w myśl obecnie
obowiązujących przepisów podatnik
wybiera opodatkowania
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, poprzez złożenie
oświadczenia w terminie do 20. stycznia danego roku. Od 1.01.2019
r., podatnik będzie mógł dokonać ostatecznego wyboru formy
opodatkowania do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym albo do
końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został
osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Oświadczenie o wyborze
ryczałtu dotychczas złożone zachowują moc w kolejnych latach
rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży
oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Zmiany w zasadach wpłacania ryczałtu - regulacje noweli
wprowadzają zmiany w dwóch obszarach: ryczałt kwartalny,
zawieszenie działalności gospodarczej.
1) ryczałt kwartalny - obecnie podatnicy, którzy wybrali kwartalne
wpłaty ryczałtu, mają obowiązek w terminie do dnia 20. stycznia roku
podatkowego zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze
tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że
podatnik w terminie do 20. stycznia roku podatkowego zawiadomi
naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat
ryczałtu. Od 1 stycznia 2019 r., w przypadku opłacania kwartalnie
ryczałtu podatnicy będą informowali o wyborze opłacania ryczałtu w
takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym
stosowali ten sposób opłacania ryczałtu.

Dla zachowania systematyki ustawy dokonano analogicznych zmian
w przypadku osiągania przychodów z najmu.
Od 1 stycznia 2019 r., pisemne oświadczenie małżonków między
którymi istnieje wspólność majątkowa o opodatkowaniu całości
dochodu osiągniętego z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
oraz innej umowy o podobnym charakterze przez jednego z nich i
zawiadomienie o wyborze zasady opodatkowania całości tego
dochodu przez jednego z małżonków, może być podpisane przez
jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia
przez jednego z małżonków będzie traktowało się na równi ze
złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego
współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w
imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to będzie składało się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zawiadomienie o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał, złożone
przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art.
21 ust. 1c ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., nie
będzie obowiązywało w latach podatkowych rozpoczynających się
po 31 grudnia 2018 r.
2) zawieszenie działalności gospodarczej - obecne podatnicy, którzy
zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, są zwolnieni z
obowiązku opłacania ryczałtu. Jedynie wspólnicy spółek jawnych
muszą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności przez spółkę,
nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej. Od 1.01.2019 r. wspólnicy spółek jawnych, które
zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, będą informować
w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta
była zawieszona, o okresie zawieszenia tej działalności w danym
roku podatkowym.

Nowe zwolnienie - od początku przyszłego roku w ustawie o PIT
wprowadzone zostanie nowe zwolnienie podatkowe, tj. wolne od
podatku będą odszkodowania uzyskane przez podatnika od
ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego
przez podatnika środka trwałego (z wyjątkiem samochodu
osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia będzie
wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do
upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości otrzymanego
odszkodowania na remont uszkodzonego środka trwałego bądź na
zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego
zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony. W
związku z tym ustawodawca postanowił uzupełnić o powyższy
przepis katalog zwolnień stosowanych odpowiednio przez
podatników
opłacających
ryczałt
od
przychodów
ewidencjonowanych. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do
odszkodowań za szkody powstałe pod dniu 31 grudnia 2018 r.

Kartowicze bez ewidencji zatrudnienia - nowela uchyla obowiązek
prowadzenia przez osoby opodatkowane karta podatkową ewidencji
zatrudnienia.
Dokumentem
potwierdzającym
zatrudnienie
pracownika jest umowa zawierana z pracownikiem. Umowa taka jest
zatem zasadniczym i wystarczającym dokumentem potwierdzającym
okoliczność zatrudnienia.

Likwidacja ewidencji wyposażenia - podatnicy opodatkowani
zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych
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ZMIANY W KODEKSIE PRACY
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu
Pracy. Zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 13.02.2018 r. poz.
357 (ustawa z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze skróceniem okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizację).

pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania do ZUS
za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i
zleceniobiorców raportów informacyjnych oraz raporty te
faktycznie złoży.
Za pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.
pracodawca nie będzie mógł złożyć raportu informacyjnego, w
związku z czym okres przechowywania dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
będzie wynosił 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy.

Domyślną formą wypłaty pensji będzie wypłata na konto bankowe
pracownika Jeśli pracownik będzie chciał otrzymywać
wynagrodzenie w gotówce, będzie zobowiązany do złożenia
odpowiedniego oświadczenia w postaci papierowej lub
elektronicznej, w którym wskaże, że chce otrzymywać
wynagrodzenie do rąk własnych. Pracodawcy będą mieć 21 dni,
aby poinformować swoich pracowników, którzy do tej pory
dostawali wynagrodzenie w gotówce, o konieczności podania
numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane
wynagrodzenie za pracę oraz o konieczności złożenia
stosownego oświadczenia.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23.10.2018 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159):
Ww. ustawa likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla
branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie
pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u
pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której
ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu
przepisów o ZUS.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w
postaci papierowej lub elektronicznej informację o okresie
przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru
przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca
kalendarzowego
następującego
po
upływie
okresu
przechowywania dokumentacji pracowniczej, zniszczeniu
dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w
okresie o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub art. 94(5) § 2.

Pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników (dotychczas do
20 pracowników) i jest zakwalifikowany do kategorii ryzyka nie
wyższej niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS nie musi
zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania
służby BHP.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lub
50 lat. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie
wszystkich pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie
ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r. W ich przypadku
pracodawcy będą więc przesyłać do ZUS rozszerzone imienne
raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. Dzięki temu
pracownicy nie będą musieli udowadniać w ZUS historii swojego
zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np.
zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

PŁACA MINIMALNA
2250 złotych brutto ma w przyszłym roku wynieść płaca
minimalna.
Taka kwota została ustalona podczas posiedzenia Rady
Ministrów w dniu 11.09.2018 r. Dziś minimalna pensja to bowiem
2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z
13,70 zł do 14,70 zł. Przypominam, że płaca minimalna dotyczy
jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zmiany
wprowadza rozporządzenie RM z 11.09.2018 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Dz.U. Z 2018 poz. 1794).

W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31
grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja
pracowników w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
będzie przechowywana przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy. Okres ten może wynosić 10 lat, jeśli

ZMIANY W UMOWACH NA CZAS NIEOKREŚLONY
O dnia 22.02.2016 r. obowiązują nowe
zasady zawierania umów o pracę na czas
określony wynikają z ustawy z 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z

2015 r., poz. 1220 ze zm.). Głównym
celem zmian było zwiększenie ochrony
pracowników przed nadużywaniem umów
terminowych.
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Zgodnie z nowymi przepisami łączny
okres zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę na czas określony z danym
pracodawcą nie może przekraczać łącznie
33 miesięcy. W związku z tym, że zmiany
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weszły w życie w lutym 2016 r., pierwszy
okres 33 miesięczny minął 22 listopada br.
W dotychczas obowiązujących przepisach
trzecia umowa zawarta na czas określony
przekształcała się w umowę zawartą na
czas nieokreślony, jeśli przerwa między
jedną a kolejną umową nie przekraczała
jednego miesiąca. Nowe przepisy nie tylko
ograniczają liczbę zawieranych umów
terminowych – do trzech, ale też
wprowadzają limit czasowy trwania
zatrudnienia na tej podstawie do 33
miesięcy. W razie przekroczenia choćby
jednego z tych progów, przyjmuje się, że
pracownik jest zatrudniony na czas
nieokreślony – począwszy od dnia
zawarcia czwartego angażu terminowego
lub od dnia następującego po

przekroczeniu limitu 33 miesięcy. Przerwa
pomiędzy poszczególnymi umowami nie
ma znaczenia dla przekształcenia
zatrudnienia okresowego w bezterminowe.
Wskazane limity dotyczą jedynie tego
samego pracodawcy i tego samego
pracownika.
Przepisów tych nie stosuje się do umów
terminowych
zawartych
w
celu:
zastępstwa
innego
pracownika,
wykonywania prac dorywczych lub
sezonowych, wykonywania pracy przez
okres kadencji oraz gdy pracodawca
wskaże tego obiektywne przyczyny (art.
251 § 4 k.p.).
Od momentu wejścia w życie nowelizacji,
zasadą stała się możliwość rozwiązania

umów o pracę zawartych na czas
określony za wypowiedzeniem. Terminy
wypowiedzenia umów zawartych na czas
określony są akie same jak terminy
wypowiedzenia umów zawartych na czas
nieokreślony.
Do umów zawartych przed nowelizacją na
okres dłuższy niż 6 miesięcy z klauzulą
wcześniejszego
ich
wypowiedzenia
stosuje się nowe okresy wypowiedzenia,
takie jak przy umowach bezterminowych.
Do umów okresowych w których nie
przewidziano
możliwości
ich
wcześniejszego wypowiedzenia stosuje
się przepisy dotychczasowe (art. 14 ust. 2
ustawy zmieniającej).

LIMITY PODATKOWE NA ROK 2019
Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy
roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość
kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok.

2. Mały podatnik PIT i VAT - o statusie małego podatnika
decyduje niewielki obrót roczny. Mały podatnik może
skorzystać z kasowej metody rozliczania VAT, czyli na
odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta
oraz na odliczeniu VAT od zakupów po dokonaniu
faktycznej za nie zapłaty, z amortyzacji jednorazowej do
50'000 euro rocznie, z tzw. kredytu podatkowego PIT przy
rozpoczęciu działalności. Mały podatnik 1.200.000 zł tj.
5.135.000 zł (po zaokrągleniu do 1000 zł). Natomiast
mały podatnik pośrednik 45.000 euro tj. 193.000 zł

Zmianie ulegną limity określające małego podatnika PIT i
VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit
stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 roku, a
także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.
Kurs średni NBP z 1 października 2018 r. wyniósł
4,2795 zł. W związku z tym:
1. Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli
prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali
podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów
amortyzacyjnych od wartości początkowej środków
trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków
Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym
równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych
odpisów amortyzacyjnych. W 2019 r. będzie to 214.000 zł

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - tę
formę opodatkowania przychodów mogą stosować
podatnicy których przychody w poprzednim roku nie
przekroczyły 250 tys. euro (oczywiście poza rodzajami
działalności wyłączonych z ryczałtu określonych w
ustawie) . Limit ten na 2019 r. wynosi . 1.069.875 zł.
4. Pełna i uproszczona rachunkowość – przychody do 2
mln euro. Obecnie limit ten wyniesie 8.559.000 zł.

OPODATKOWANIE GRUNTÓW
W Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1588
opublikowano ustawę z 20.07.2018 r. o
zmianie ustawy o podatku rolnym,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
oraz ustawy o podatku leśnym.
Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia
2019 r.
Celem ustawy jest ujednolicenie zasad
opodatkowania gruntów, na których

zlokalizowano urządzenia służące do
przesyłania/dystrybucji płynów, pary, gazów
czy energii elektrycznej oraz infrastrukturę
telekomunikacyjną.
W nowelizacji wskazano, że korzystanie z
tego typu gruntów przez przedsiębiorcę,
który nie jest ich właścicielem, posiadaczem
czy użytkownikiem wieczystym, nie powinno
być traktowane jako zajęcie na prowadzenie
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działalności gospodarczej. W związku z
powyższym grunty, przez które przebiega
infrastruktura służąca do przesyłania lub
dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii
elektrycznej
oraz
infrastruktura
telekomunikacyjna, nie będą już uznawane
za grunty zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej. Przepis ten wpłynie na
ograniczenie
kosztów
prowadzonej
działalności gospodarczej.
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PROBLEMATYKA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie
wysokość składek na ubezpieczenie
społeczne dla przedsiębiorców. Wynika
to
ze
wzrostu
minimalnego
wynagrodzenia za pracę - w przypadku
nowych
firm
oraz
wyższego
prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia,
które
stanowi
podstawę wyliczenia składek dla
pozostałych przedsiębiorców.
Minimalne wynagrodzenie za pracę,
zgodnie z rozporządzeniem z 19 września
2018 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (Dz. U.
poz. 1794), wyniesie w przyszłym roku
2250 zł (w tym roku jest to 2100 zł),
natomiast, jak wynika z projektu ustawy
budżetowej na przyszły rok, przeciętne
prognozowane wynagrodzenie w 2019 r.
wyniesie 4765 zł (w 2018 r. - 4443 zł). W
związku z tym:
ZUS DLA NOWYCH FIRM
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne w 2019 r. dla tych osób
stanowi zadeklarowana kwota, nie
niższa
niż 675
zł (30%
kwoty
minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.
tj. z kwoty 2250,0 zł)).
Za miesiące styczeń - grudzień 2019 r.
składka na ubezpieczenia społeczne
wyżej wymienionych nie może być niższa:
 na ubezpieczenie emerytalne
kwoty: 131,76 zł (tj. 19,52%),

od

 na ubezpieczenia rentowe
kwoty: 54,00 zł (tj. 8%),

od

 na ubezpieczenie chorobowe
kwoty: 16,54 zł (tj. 2,45%).

od

wymiaru składek, ogłoszonego w trybie
art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok
kalendarzowy). Zgodnie bowiem z
projektem ustawy budżetowej na rok 2019,
prognozowane przeciętne wynagrodzenie
wynosi 4765 zł.

prowadzona przez cały rok, nie może
przekroczyć
30-krotności
kwoty
minimalnego
wynagrodzenia
obowiązującego w grudniu poprzedniego
roku (w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30x2100
zł).

Za miesiące styczeń - grudzień 2019 r.
składka na ubezpieczenia społeczne
wyżej wymienionych nie może być niższa:

Jeśli działalność gospodarcza trwała przez
część poprzedniego roku, limit którego nie
może przekroczyć przychód z tej
działalności jest odpowiednio niższy.
Ustala się go przez podzielenie 30krotności minimalnego wynagrodzenia (w
2018 r. 63.000 zł) przez liczbę dni
kalendarzowych poprzedniego roku (w
2018 r. 365 dni) i pomnożenie
otrzymanego wyniku przez liczbę dni
kalendarzowych prowadzenia działalności
gospodarczej w poprzednim roku
kalendarzowym.
Otrzymany
wynik
zaokrągla się do pełnych groszy w górę,
jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż
0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa. Składki
na powyższych zasadach można opłacać
maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu
ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych
prowadzenia działalności gospodarczej.

 na ubezpieczenie emerytalne
kwoty: 558,08 zł (tj. 19,52%),

od

 na ubezpieczenia rentowe
kwoty: 228,72 zł (tj. 8%),

od

 na ubezpieczenie chorobowe
kwoty: 70,05 zł (tj. 2,45%).

od

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Nie wiadomo jeszcze, ile wyniesie składka
zdrowotna w 2019 r. Jej wysokość
wyznacza się na podstawie przeciętnego
wynagrodzenia
w
sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2018 r.,
które będzie ogłoszone dopiero w drugiej
połowie stycznia przyszłego roku. Biorąc
jednak pod uwagę zmiany wysokości
składki zdrowotnej w poprzednich latach
możemy założyć, iż w 2019 r. składka
zdrowotna wzrośnie do ok. 330 zł.
OD 1 STYCZNIA SKŁADKA ZUS NIŻSZA
DLA PODATNIKÓW OSIĄGAJACYCH
NISKIE PRZYCHODY
Od 1 stycznia 2019 r. będzie można
opłacać składki na ubezpieczenia
społeczne od podstawy wymiaru, której
wysokość zależy od przychodów
(ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu
obniżenia składek na ubezpieczenia
społeczne
osób
fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą
na mniejszą skalę Dz.U z 2018 r. poz.
1577).

ZUS DLA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORCOW

Aby skorzystać w danym roku z ww. ulgi:

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne w 2019 r. dla tych osób stanowi
kwota zadeklarowana, nie niższa
niż 2859,00 zł (60% prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia
miesięcznego, przyjętego do ustalenia
kwoty ograniczenia rocznej podstawy

 należy
prowadzić
działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
innych przepisów szczególnych,
 przychód przedsiębiorcy z tytułu
działalności gospodarczej w poprzednim
roku
kalendarzowym,
jeśli
była
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Wyłączenia z ulgi dla małej działalności
gospodarczej i małego ZUS-u
Nie będzie można skorzystać z małego
ZUS, jeśli w poprzednim roku:
 działalność gospodarcza prowadzona
była krócej niż 60 dni, tj. przedsiębiorca
podlegał ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu
prowadzenia tej działalności krócej niż 60
dni,
 przedsiębiorca rozliczał się w formie
karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia
sprzedaży od podatku VAT (to wyłączenie
ustawodawca wprowadził z powodu braku
możliwości ustalenia przychodu),
 przedsiębiorca
podlegał
ubezpieczeniom
społecznym
lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu
innej pozarolniczej działalności (np. jako
wspólnik spółki jawnej),
 przedsiębiorca spełnia warunki do
opłacania preferencyjnych składek, tj.
składek od zadeklarowanej kwoty nie
niższej
niż
30%
minimalnego
wynagrodzenia,
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 przedsiębiorca wykonuje czynności na
rzecz byłego pracodawcy, na rzecz
którego przed dniem rozpoczęcia
pozarolniczej działalności gospodarczej w
bieżącym lub w poprzednim roku
kalendarzowym wykonywały w ramach
stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w
zakres
wykonywanej
pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Ulga nie obejmie tych przedsiębiorców,
którzy rozpoczęli działalność gospodarczą
po 2 listopada 2018 r., ponieważ nie
zostanie spełniony warunek prowadzenia
działalności przez co najmniej 60 dni. Z
przepisów tych mogą również skorzystać
ci przedsiębiorcy, którzy korzystali
wcześniej z ulgi na start, a także ci, którzy
opłacali składki od podstawy 30%
minimalnego wynagrodzenia.
Ustalanie najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne najniższą podstawę wymiaru składek
ustala się w trzech krokach:
Pierwszy krok - należy ustalić przeciętny
miesięczny przychód z działalności
gospodarczej w poprzednim roku
kalendarzowym: roczny przychód z tytułu
pozarolniczej działalności gospodarczej w
poprzednim roku kalendarzowym należy
podzielić przez liczbę dni kalendarzowych
prowadzenia pozarolniczej działalności i tę
kwotę pomnożyć razy 30,
Drugi krok - otrzymany wynik należy
zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli

końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr
lub w dół, jeśli jest niższa. Następnie
należy przemnożyć przeciętny miesięczny
przychód
z
tytułu
prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w
poprzednim roku kalendarzowym przez
współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w
Monitorze Polskim. Otrzymany wynik
zaokrągla się do pełnych groszy w górę,
jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż
0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
Trzeci krok - otrzymany wynik należy
porównać do kwoty 30% minimalnego
wynagrodzenia i 60% prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia
miesięcznego.
Najniższa
podstawa
wymiaru składek nie może być bowiem
niższa
niż
30%
minimalnego
wynagrodzenia za pracę w danym roku i
nie może przekraczać kwoty 60%
prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na
dany rok. Dlatego, jeśli ustalona najniższa
podstawa wymiaru składek jest niższa od
30%
minimalnego
wynagrodzenia,
obowiązującą
najniższą
podstawą
wymiaru składek jest kwota równa 30%
minimalnego wynagrodzenia.
Obowiązki związane z korzystaniem z
małego ZUS przedsiębiorcy
korzystający z ulgi będą mieli poniższe
obowiązki. Należą do nich:
 obowiązek przekazania w deklaracji
rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie
miesięcznym informacji o rocznym

przychodzie z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej oraz o
najniższej podstawie wymiaru składek,
 obowiązek przedstawienia na żądanie
ZUS dokumentów
potwierdzających
wysokość rocznego przychodu z tytułu
wykonywania działalności gospodarczej za
poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia doręczenia
wezwania. Jeśli ten obowiązek nie
zostanie wypełniony, ZUS ustali za
wszystkie miesiące danego roku podstawę
wymiaru składek w wysokości 60%
prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego.
Z tego sposobu opłacani składek można
zrezygnować w każdym czasie. Wówczas
za miesiąc, w którym przedsiębiorca
zrezygnuje z ulgi oraz pozostałe miesiące
kalendarzowe należy opłacać składki na
ubezpieczenia
społeczne
od
zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60%
prognozowanego
przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego.
Ustalanie podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie zdrowotne - zmiany
obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nie
dotyczą podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Te składki
należy opłacać od zadeklarowanej kwoty,
nie niższej niż 75% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku
poprzedniego, włącznie z wypłatami z
zysku.

PRACOWNICZY PROGRAM KAPITAŁOWY
W Dz.U. Z 2018 r. poz. 2215 opublikowano ustawę z dnia
4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które
zmieniają dotychczasowy system emerytalny. Ustawa o PPK
ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku, z półrocznym
okresem vacatio legis.

Do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od
19 do 55 lat. Z PPK można zrezygnować w dowolnym momencie.

Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego
systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program
ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.
Dotyczy on osób, które są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę.

Osoby zarabiające poniżej wynagrodzenia minimalnego będą
wpłacać 0,5 proc. wynagrodzenia zamiast 2 proc., nie utracą przy
tym dopłat po stronie pracodawcy i państwa. W momencie
osiągnięcia 60 roku życia, będzie można wypłacić zgromadzone
środki jednorazowo. Jednorazowa wyplata środków będzie się
wiązała z koniecznością opodatkowania 75 proc. z nich. Jeśli
kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat,
nie będzie opodatkowana.

PPK będzie polegała na tym, że wpłata podstawowa finansowana
pracownika - może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia brutto.
Pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc.
wynagrodzenia. Do tego dojdzie dopłata przez państwo.
Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością
uczestników.

Pierwszą grupą firm, które te przepisy obejmą będą firmy
zatrudniające powyżej 250 osób, Będą one stosować przepisy
ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50
osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20
osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały
stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r.
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SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA
OSOBY FIZYCZNEJ
W dniu 5 lipca 2018 r. została
uchwalona ustawa o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej, weszła w życie 25.11.2018 r.
(Dz. U. Z 2018 r. poz. 1629).
Podstawowym celem tej regulacji jest
zapewnienie ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstw osób fizycznych po ich
śmierci.
Najważniejsze uregulowania to:
Po
śmierci
przedsiębiorcy
jego
przedsiębiorstwo
stanie
się
przedsiębiorstwem w spadku. Jako takie
będzie mogło działać do dwóch lat.
Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje
składniki materialne i niematerialne,
przeznaczone
do
wykonywania
działalności
gospodarczej
przez
przedsiębiorcę,
stanowiące
mienie
przedsiębiorcy w chwili jego śmierci
(określone w kodeksie cywilnym). Z
zarządu sukcesyjnego będzie można
również skorzystać w przypadku, gdy
przedsiębiorca posiadał jedynie składniki
majątkowe przeznaczone do wykonywania
działalności gospodarczej, które ze
względu na stopień zorganizowania nie
mieszczą się w zakresie art. 551 k.c.
Nowością jest to, że mimo iż
przedsiębiorstwo w spadku nie posiada
osobowości prawnej ani zdolności prawnej
to przedsiębiorstwo takie jest podatnikiem
m.in. podatków: dochodowego, od
towarów i usług oraz płatnikiem składek
ZUS w stosunku do zatrudnionych
pracowników. Przepis ten zapewnia
ciągłość w zakresie regulowania podatków
w okresie trwania zarządu sukcesyjnego.
Ustawa określa kto jest właścicielem
przedsiębiorstwa w ww. okresie. Przez
właściciela przedsiębiorstwa w spadku

rozumie się spadkobiercę i zapisobiercę
windykacyjnego lub małżonka. Może być
nim również nabywca udziału w
przedsiębiorstwie po śmierci właściciela.
Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku
jest przede wszystkim osoba, która
zgodnie z prawomocnym postanowieniem
o
stwierdzeniu
nabycia
spadku,
zarejestrowanym aktem poświadczenia
dziedziczenia
albo
europejskim
poświadczeniem spadkowym, nabyła
przedsiębiorstwo na podstawie powołania
do spadku z ustawy albo testamentu, albo
udział w przedsiębiorstwie na podstawie
zapisu windykacyjnego.
Statusu właściciela przedsiębiorstwa w
spadku nie uzyska jednak zapisobierca
windykacyjny, jeżeli przedmiot zapisu
windykacyjnego
obejmuje
jedynie
poszczególne
składniki
majątkowe
należące
do
zmarłego,
które
wykorzystywał
do
prowadzenia
działalności gospodarczej, jeżeli nie
stanowiły one przedsiębiorstwa lub udziału
w nim.
Zgodnie z ustawą, jeżeli w chwili śmierci
przedsiębiorcy przedsiębiorstwo będzie
stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i
jego małżonka, to małżonka obejmie
przedsiębiorstwo w spadku, w tym również
udział. Sytuacja ta dotyczy zarówno
małżonka, któremu przysługiwał udział w
majątku
wspólnym
obejmującym
przedsiębiorstwo, jak również, gdy udział
w prawie do przedsiębiorstwa będzie
należał do majątku osobistego małżonka.
Do
uznania
małżonka
zmarłego
przedsiębiorcy za właściciela konieczne
jest, aby w chwili śmierci przedsiębiorcy
przedsiębiorstwo stanowiło w całości
mienie przedsiębiorcy i jego małżonka,
a małżonkowi przysługiwał udział
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w przedsiębiorstwie spadku. Spełnienie
tych kryteriów powoduje, że nawet w
sytuacji, gdy małżonek nie znajduje się w
kręgu spadkobierców ani nie jest
zapisobiercą windykacyjnym, przysługuje
mu status właściciela przedsiębiorstwa
w spadku.
Ustawa określa kto jest nabywcą udziału
w przedsiębiorstwie - za właściciela
przedsiębiorstwa w spadku uważa się
również
osobę,
która
nabyła
przedsiębiorstwo w spadku albo udział
w nim bezpośrednio od osoby, która
posiadała
tytuł
właściciela
przedsiębiorstwa w spadku zgodnie
z poprzednimi punktami. Nabywca zyska
również
statut
właściciela
przedsiębiorstwa w spadku, gdy nabędzie
go od osoby prawnej albo ułomnej osoby
prawnej,
do
której
wniesiono
przedsiębiorstwo
tytułem
wkładu.
Regulacja ta ma zapewnić możliwość
nieprzerwanego korzystania z instytucji
zarządu sukcesyjnego mimo zbycia
udziału w przedsiębiorstwie z tym
zastrzeżeniem, że nabycie całego
przedsiębiorstwa w spadku przez jedną
osobę spowoduje wygaśnięcie zarządu
sukcesyjnego.
Forma przedsiębiorstwa w spadku ma
umożliwić
zachowanie
ciągłości
prowadzenia działalności gospodarczej
przez określony w ustawie okres
(nie dłużej niż dwa lata), niezbędny do
zakończenia postępowania spadkowego.

PRZYPIS:
Przy opracowaniu niniejszego artykułu korzystano
z
publikacji
Mateusza
Medyńskiego
„Ustawa
o sukcesji, dla kogo i na jakich zasadach” zamieszczonego
w Dzienniku Gazecie Prawnej.
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NOWE ZWOLNIENIE Z PODATKU
OD SPADKÓW I DAROWIZN
25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (ustawa
z 5.07.2018 r. Dz.U. z 24.08.2018 r. poz. 1629).

Należy podkreślić, że dla osób najbliższych (I grupa
podatkowa) w dalszym ciągu obowiązuje zwolnienie, dla
stosowania którego nie jest konieczne spełnienie warunku
prowadzenia firmy przez dwa lata - po zgłoszeniu nabycia na
formularzu SD-Z2.

Ustawa wprowadza wiele zmian w obowiązujących przepisach,
w tym min. w ustawie o podatku od spadków i darowizn.
Wprowadza nowe zwolnienie, dotyczące nabycia własności
przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze
dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. Zwolnienie to
umożliwi dziedziczenie bez podatku przedsiębiorstwa osoby
fizycznej spoza kręgu najbliższych osób (do tej pory ze
zwolnienia mogły korzystać wyłącznie osoby wskazane w
specjalnej grupie najbliższych krewnych i spowinowaconych).

Jeżeli przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba,
zwolnienie będzie przysługiwało tym nabywcom, którzy będą je
prowadzić przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia.
Dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa uważa się za
zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało
w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian
udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od
dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Zwolnienie od podatku będzie przysługiwało, jeżeli nabywca:

Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
obciążające to przedsiębiorstwo, nie będą mogły zostać
odliczone od wartości pozostałych rzeczy lub praw
majątkowych, które stanowią przedmiot spadku.

 zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w
nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie
6. miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu,
które stwierdza nabycie spadku, zarejestrowania aktu
poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego
poświadczenia spadkowego oraz

Dla możliwości zastosowania zwolnienia istotna będzie data
otwarcia spadku, która tożsama jest z datą śmierci
spadkodawcy. Zwolnienie dotyczy bowiem nabyć od 25
listopada 2018 r., czyli przypadków, gdy śmierć przedsiębiorcy
nastąpiła tego dnia lub później.

 będzie prowadzić to przedsiębiorstwo przez okres co
najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.
Otrzymanie przedsiębiorstwa w spadku będzie zgłaszało się
na formularzu zgłoszenia o nabyciu własności
przedsiębiorstwa SD-ZP (lub z załącznikiem SD-ZP/A).

E-FAKTUROWANIE
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
W Dz. U. Z 2018 r. poz. 2191
opublikowano ustawę z 9.11.2018
r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym
dotyczącą m.in. elektronicznego
fakturowania w zamówieniach
publicznych. Większość nowych
regulacji wejdzie w życie już 18
kwietnia 2019 r.
Nowe
przepisy
wdrożą
do
polskiego
systemu
prawnego

wymogi przewidziane w dyrektywie
PE i Rady 2014/55/UE z 16
kwietnia 2014 r. ws. fakturowania
elektronicznego w zamówieniach
publicznych.
„Ustawa określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów
elektronicznych
związanych z realizacją zamówień
publicznych, koncesji na roboty
budowlane
lub
usługi
oraz
partnerstwa publiczno-prywatnego
15

za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego” – wyjaśnia
prezydencka kancelaria.
Zgodnie z ustawą, zamawiający
zostaną zobowiązani do odbierania
od
wykonawców
strukturyzowanych faktur elektronicznych
przesyłanych za pośrednictwem
odpowiedniej platformy. Na stronie
zamawiającej ciążyć będzie przy
tym obowiązek posiadania konta
na platformie.
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PODATEK OD WYNAJMOWANYCH
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
Od 1 stycznia 2019 r. właściciele
budynków wartych łącznie ponad 10 mln
PLN i czerpiący dochody z najmu lub
podobne zapłacą podatek – niezależnie
od rodzaju budynku. Zmiany wprowadza
ustaw z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o
pdof, ustawy o pdop oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne Dz.U. Z 2018 r. poz.
1291.
Obecnie podatek od nieruchomości
komercyjnych obciąża właścicieli budynków
zaklasyfikowanych według KŚT jako centrum
handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep
i butik, inny (pozostały) budynek handlowousługowy lub budynek biurowy. O
opodatkowaniu podatkiem decyduje więc
charakter nieruchomości, a nie jej faktyczne
wykorzystanie.
Od 1 stycznia 2019 r. to się zmieni.
Opodatkowaniu w wysokości 0,035%
wartości początkowej budynku miesięcznie
(0,42% rocznie) podlegać będzie każdy
należący do podatnika (także jako
współwłasność) budynek położony w
Polsce, który „został oddany w całości
albo w części do używania na podstawie
umowy najmu, dzierżawy lub innej
umowy o podobnym charakterze”.

Podatkiem zostaną objęci prawie wszyscy
właściciele
budynków
o
wartości
przekraczającej łącznie 10 mln PLN
czerpiący z nich dochody z najmu lub
podobnych umów.
Oznacza to, że np. podatnicy mający hale
magazynowe i wynajmujące je w części czy
właściciele tzw. aparthoteli (świadczący
usługi wynajmu, a nie hotelowe czy
zakwaterowania), zapłacą specjalną daninę.
Również budynki biurowe, nawet te
wykorzystywane głównie na własne potrzeby
będą stanowiły przedmiot opodatkowania.
Nie będą jej podlegać tylko budynki, w
których udział powierzchni wynajmowanej
nie przekroczy 5% lub służące określonym
celom publicznym.
Zmianie ulega sposób określenia tzw.
„kwoty wolnej” od podatku od
nieruchomości komercyjnych. Dotychczas
było to 10 mln PLN wartości początkowej
jednego budynku. Od 1 stycznia 2019 r.
kwota 10 mln PLN odnosić się ma już do
sumy wartości początkowej budynków
danego podatnika.
Nie przewidziano
wyłączenia dla np. podmiotów powiązanych;
wynajmowanie nieruchomości lub jej części
innej spółce z grupy również spowoduje
obciążenie podatkiem od wartości budynku.

mające utrudnić unikanie opodatkowania.
Przede wszystkim „kwota wolna” w
przypadku podmiotów podsiadających
udziały
kapitałowe
w
podmiotach
powiązanych ma być „dzielona” na podmioty
z grupy kapitałowej w proporcji, w jakiej
wartość początkowa budynku danego
podatnika pozostaje w ogólnej kwocie
wartości budynków wszystkich podmiotów
powiązanych.
Uniknięciu zapłacenia podniesionych lub
nałożonych nowelizacją obciążeń ma służyć
specjalna klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania. Stanowi ona, że podatnik
zostanie obciążony podatkiem, gdy „bez
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych
przeniesie w całości albo w części własność
albo współwłasność budynku albo odda do
używania budynek na podstawie umowy
leasingu”. Wówczas to on, a nie nabywca
(który z uwagi na np. „nieskonsumowaną”
przez inne budynki „kwotę wolną”, mógłby
zapłacić mniej lub nie podlegać podatkowi
wcale), rozliczy daninę tak, jakby transakcja
nie miała miejsca. Klauzula ta dotyczyć
będzie wszystkich podatników (nie tylko
dokonujących transakcji z podmiotami
powiązanymi).Przy pisaniu tego tematu
korzystano z opracowania kancelarii Grant
Thornton).

Z myślą o podmiotach powiązanych
przygotowane zostały inne regulacje –

WYŻSZE OPŁATY LOKALNE W 2019 R.
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca br. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2019 (Mon. Pol. Z 2018 r. poz. 745) określił
maksymalne dzienne stawki opłat lokalnych.
Stawki te będą wyższe niż w 2018 r. i nie będą mogły
przekroczyć:
 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - 0,93 zł/m2
 od budynków i ich części mieszkalnych – 0,79 zł/m2 oraz
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 23,47 zł/m2
od środków transportu:
 samochody ciężarowe pow. 3,5 t do 5,5 t 832,71
zł,
powyżej 5,5 t - 1389,14 zł, powyżej 9 t - 1666,96 zł
 ciągnik siodłowy – 1944,76 zł i przyczepa/naczepa – 1666,96 zł

dziennie:
 opłata targowa – 778,20 zł,
 opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne
właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki
umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,26 zł,
 opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status
obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,20 zł,
 opłata uzdrowiskowa – 4,40 zł,
 część stała opłaty reklamowej – 2,54 zł,
 część zmienna opłaty reklamowej – 0,22 zł od 1 m2 pola
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
służących ekspozycji reklamy.
 natomiast opłata od posiadania psów nie będzie mogła być
wyższa niż 123,18 zł rocznie od jednego psa.

16

GRUDZIEŃ 2018 • BIULETYN INFORMACYJNY „ROK W DIALOGU” • ZMIANY W PRAWIE 2018/2019

EXIT TAX – PODATEK OD ZYSKÓW

NIEZREALIZOWANYCH
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono
nowy podatek od niezrealizowanych
zysków - nazwany exit tax. Jest to
podatek od przeniesienia aktywów za
granicę.
Wprowadzenie
podatku
zakłada Dyrektywa Rady UE 2016/1164
z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca
przepisy
mające
na
celu
przeciwdziałanie praktykom unikania
opodatkowania.
Istotą przepisów o exit tax jest
opodatkowanie nierealizowanych jeszcze
zysków kapitałowych, w związku z
przeniesieniem przez podatnika, do
innego
państwa
aktywów
przedsiębiorstwa.
Podatnik
będzie
zobowiązany uiścić dodatkowy podatek,
gdy:
 przenosi aktywa ze swojej siedziby
głównej do stałego zakładu w innym
państwie członkowskim lub państwie
trzecim,
 przenosi aktywa ze swojego stałego
zakładu w państwie członkowskim do
swojej siedziby głównej lub innego zakładu
w państwie członkowskim lub państwie
trzecim,

 przenosi rezydencję podatkową do
innego państwa UE lub państwa trzeciego
(poza aktywami, które pozostają w
związku ze stałym zakładem w pierwszym
państwie),

terminie 12 miesięcy. Chodzi tu o aktywa
przekazane na poczet finansowania
papierów wartościowych, zabezpieczenia
roszczeń
i
regulowania
spraw
korporacyjnych.

 przenosi działalność gospodarczą
prowadzoną przez swój zakład z jednego
państwa UE do innego lub państwa
trzeciego (o ile państwo stałego zakładu
nie ma prawa do opodatkowania
transferowanych aktywów).

Podatników PIT obowiązywać będą dwie
stawki – 3 proc. podstawy opodatkowania,
gdy nie ustala się wartości podatkowej
składnika majątku i stawka 19 proc. w
pozostałych sytuacjach. W przypadku
podatników CIT stawka podatku wyniesie
19 proc. podstawy opodatkowania.
Podstawę opodatkowania podatkiem od
dochodów z niezrealizowanych zysków
stanowić ma suma dochodów z
niezrealizowanych zysków ustalonych dla
poszczególnych składników majątku. Z
kolei dochód z niezrealizowanych zysków
stanowić ma nadwyżka wartości rynkowej
przenoszonego składnika majątku, w tym
wynikającego ze zmiany rezydencji
podatkowej, ustalanej na dzień jego
przeniesienia ponad jego wartość
podatkową. Przyjęta ustawa zakłada
także, że podatek nie będzie pobierany,
jeśli wartość przenoszonego środka
trwałego będzie niższa niż 4 mln zł.

Podatek od niezrealizowanych zysków
dotyczy jedynie takiego przeniesienia
aktywów, z którym wiąże się utrata przez
dane państwo prawa do opodatkowania
dochodu efektywnie wygenerowanego
przed przeniesieniem. Chodzi o przypadki
utraty przez dotychczasowe państwo
siedziby
podatnika
bądź
miejsca
prowadzenia działalności (Polskę) prawa
do opodatkowania dochodów, które
zostały faktycznie wypracowane w
okresie, w którym dany podatnik podlegał
jurysdykcji podatkowej tego państwa.
Podatek od wyjścia nie będzie pobierany,
gdy aktywa wskazane w dyrektywie
powrócą do kraju macierzystego w

ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWEJ

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W Dz. U. Z 18.12.2018 poz. 2354 opublikowano ustawę z
dnia 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
Duża część regulacji dotyczy jej funkcjonowania i
organizacji. Zmianie ulegną jednak także zasady
wszczynania kontroli i dostępu organów podatkowych do
informacji o rachunkach bankowych.

wnioskować o dane w oparciu o uprawdopodobnione
informacje. Ma to ograniczyć pozyskiwanie danych, których
pozyskiwanie przez organ byłoby nieuzasadnione.
Zmiany we wszczynaniu kontroli - w przypadku osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej, upoważnienie będzie doręczane członkowi zarządu,
wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania
kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo osobie
upoważnionej do odbioru korespondencji. W przypadku zakładu
podmiotu zagranicznego wprowadzono możliwość doręczenia
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej osobie
faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej
kontrolowanego. W przypadku nieobecności kontrolowanego,
reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, kontrola celnoskarbowa będzie mogła być wszczęta po okazaniu legitymacji
służbowej pracownikowi kontrolowanego podmiotu.

Dostęp do informacji o właścicielach rachunków - nowe
przepisy umożliwiają organowi KAS zidentyfikowanie
posiadacza
(pełnomocnika)
rachunku
bankowego,
wykorzystywanego do prowadzenia niezgłoszonej do
opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, uzyskiwania
przychodów
niezadeklarowanych
albo
przychodów
nieujawnionych w złożonych deklaracjach.
KAS może
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KARY SKARBOWE I LIMITY ICH
STOSOWANIA W POSTĘPOWANIACH
KARNYCH SKARBOWYCH W 2019 R.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2100 zł do
2250 zł powoduje podwyższenie kar za przestępstwa i
wykroczenia karne skarbowe, naliczane w 2019 r. Zmieniają
się również limity, według których określone czyny przestępne
traktowane będą jako podlegające pod określone sankcje
karne skarbowe.

czynu, od których zależy karanie według przepisu
kwalifikowanego, poprzez który organ może dotkliwiej
wymierzyć sankcję za czyn zabroniony. Mała wartość jest to
wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie
przekracza
200-krotnej
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia. duża wartość - 500-krotną wysokość
minimalnego wynagrodzenia, a wielka wartość jest to wartość,
która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza
tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Mała
wartość czynu – 450.000 zł, duża – 1.125.000 zł, wielka –
2.250.000 zł

Kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa karne
skarbowe - kara za wykroczenie karne skarbowe może być
wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do
dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia,
chyba że kodeks stanowi inaczej. Stawka dzienna grzywny dla
wykroczenia w 2019 – wynosi od 225 zł do 45.000 zł.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, kara bez
rozprawy - w postępowaniu o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności obowiązuje zasada, że sprawca, przed
rozpoczęciem postępowania, łącznie z wnioskiem uiścić musi
tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej
trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie
skarbowe - kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej
tego wynagrodzenia. Wartości te w 2019 r. ulegają
podwyższeniu. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w
2019 – kary uiszczane łącznie z wnioskiem za przestępstwo
wynosi – 750 zł a za wykroczenie wynosi – 225 zł

Zmianie ulega wartość stawki dziennej grzywny
za przestępstwo karne skarbowe. Sąd wymierzając karę –
ustala ilość stawek dziennych grzywny oraz wartość jednej
stawki. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej
trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też
przekraczać jej 400-krotności - wynosi od 75 zł do 900.000 zł.
Mandat karny według nowych wartości - zmianie ulega
również wysokość, do jakiej kary nakładane mogą być przez
kontrolujących na miejscu, w trakcie wykonywania ich
czynności operacyjnych. Mandat za wykroczenia skarbowe w
2019 wynosi maksymalnie 4.500 zł.

Wniosek może dotyczyć również wydanie wyroku skazującego
bez odbycia rozprawy. W takim postępowaniu kara grzywny
nie może przekroczy dziesięciokrotności minimalnego
wynagrodzenia tj. 22.500 zł.

Mała, duża, wielka wartość czynu w postępowaniu karnym
skarbowym - podwyższeniu ulegają również pojęcia wartości

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
Z dniem 4 września br. weszły w życie
nowe zasady ochrony poufnych
informacji
przedsiębiorstwa,
precyzujące, jakie dane i w jakich
sytuacjach można uznać za tajemnicę
przedsiębiorstwa (ustawa z 5.07.2018 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji
oraz
niektórych innych ustaw Dz.U z 2018 r.
poz. 1637).
Przepisy zawarte m.in. w ustawie o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o
ochronie konkurencji i konsumentów
musiały zostać dostosowane do wymagań
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/943 w sprawie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych
informacji
handlowych
(tajemnic
przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym
pozyskaniem,
wykorzystaniem
i
ujawnianiem.
Nowe przepisy rozszerzają definicję czynu
nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nową
definicją zawartą w ustawie czynem
nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie,
wykorzystanie lub pozyskanie cudzych
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa. Definicja została więc
rozszerzona o kwestie pozyskiwania
cudzych informacji.
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W nowych przepisach nie ma przepisy,
który rozciągał ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa również na pracowników,
w tym również w okresie 3 lat po
rozwiązaniu umowy o pracę.
Rozszerzono katalog sankcji, za czyn
nieuczciwej konkurencji polegający „na
naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa
Wprowadzono możliwość podania do
publicznej wiadomości informacji o wyroku
lub jego treści, natomiast w miejsce
orzekania o nakazie zaniechania
niedozwolonych działań i usunięcia ich
skutków (ust. 1 pkt 1 i 2), jak i
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odszkodowaniu
(ust.
1
pkt
4)
wprowadzono możliwość nałożenia na
pozwanego
obowiązku
zapłaty
wynagrodzenia (licencji), które w chwili
jego dochodzenia byłoby należne tytułem
udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie z informacji stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa”
Maciej
Priebe, Partner, Rzecznik Patentowy,
Grupa CHWP - Kancelaria Prawna Chałas
i Wspólnicy
Według nowy przepisów
informacji
stanowiących

pozyskanie
tajemnicę

przedsiębiorstwa nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli pozyskanie
nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia
lub wytworzenia albo obserwacji, badania,
rozłożenia
na
części,
testowania
przedmiotu dostępnego publicznie lub
posiadanego zgodnie z prawem przez
osobę, która pozyskała informacje i której
uprawnienie do pozyskania informacji nie
było ograniczone w chwili ich pozyskania.
Ponadto ujawnienie, wykorzystanie oraz
pozyskanie, informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, m.in. jeśli:

 nastąpiło
w
celu
ochrony
uzasadnionego interesu chronionego
prawem lub
 nastąpiło w ramach korzystania ze
swobody wypowiedzi, albo
 ujawnienie przedmiotowych informacji
wobec przedstawicieli pracowników w
związku z wykonywaniem przez nich
funkcji na podstawie przepisów prawa było
niezbędne dla prawidłowego wykonywania
tych funkcji.

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM
NOWE TERMINY
PRZEDAWNIENIA

przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia
do chwili dochodzenia roszczenia czy charakter okoliczności,
które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez
uprawnionego, w tym wpływ zachowania dłużnika na opóźnienie
wierzyciela w dochodzeniu roszczenia.

W dniu 9 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany w zakresie
dochodzenia roszczeń (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw – podpisana 28 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1104).

Zmianie ulega też inny istotny termin. Gdy sąd stwierdzi istnienie
roszczenia w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się
tej decyzji zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Dziś
wynosi on 10 lat, a według zmian ulegnie on skróceniu 6 lat (lub 3
lat w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych).

Zmianie ulega art. 118 Kodeksu cywilnego – w myśl nowych
przepisów zasadniczy termin przedawnienia ulega skróceniu z 10
do 6 lat.

Omawiana nowelizacja wprowadza też zmiany, które dotyczą
egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego.
W myśl nowych przepisów zajęta kwota zostanie przekazana na
konto komornika lub np. urzędu skarbowego wcześniej niż po
upływie 7 dni. W tym okresie dłużnik ma czas na działania
sądowe i wyjaśnienie sprawy. Przepis ten nie dnie ma
zastosowania w przypadku egzekucji alimentów lub zasądzonej
od dłużnika renty, np. na rzecz osoby przez niego
poszkodowanej. Obecne obowiązujące przepisy dawały bankom
prawo bezzwłocznego przekazania zajętej kwotę komornikowi., co
uniemożliwia podjęcie przez dłużnika kroków zmierzających do
wyjaśnienia sprawy.

W myśl nowych przepisów koniec terminu przedawnienia
przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin
przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W związku z tymi
zmianami dokonano również zmiany art. 125 § 1 k.c., który
otrzymał następującą treść: „Roszczenie stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego
do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu
polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą
przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed
mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem
sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje
świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe
należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat”.

SKUTKI DZIAŁANIA
BEZ UMOCOWANIA

Nowym rozwiązaniem jest zasada uwzględniania przedawnienia z
urzędu. Sądy rozpoznające sprawy dotyczące roszczeń
przeciwko konsumentom co do zasady będą uwzględniać
przedawnienie z urzędu. Zasada ta nie będzie obowiązywać w
obrocie profesjonalnym. Sąd w wyjątkowych przypadkach, jeżeli
będzie wymagać tego sprawa, po rozważeniu interesów stron
postępowania z udziałem konsumenta będzie mógł nie
uwzględnić upływu terminu przedawnienia. Będzie jednak musiał
rozważyć m.in. takie okoliczności jak długość terminu

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - Działu II (Osoby prawne) wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r.
Zmiana dotyczy art. 39 kodeksu cywilnego, którą wprowadza
ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie
podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Odnosi się
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ona do skutków prawnych działania organu osoby prawnej
bez wymaganego przez prawo umocowania.

• Dopiero kiedy brak będzie takiego potwierdzenia, ten, kto
zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do
zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu
umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona
poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedzac o braku
umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Stosuje się to
również w przypadku, gdy czynnosc prawna została dokonana
w imieniu osoby prawnej, ktora nie istnieje.

*do osób prawnych zaliczamy w szczególności spółki
kapitałowe, fundacje, czy związki pracodawców.
• Dotychczas jeżeli osoba, działająca jako organ osoby prawnej
zawarła umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo
przekraczając zakres umocowania takiego organu,
obowiązana był do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony
w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga
strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o
braku umocowania. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio
w wypadku, gdy umowa została zawarta w imieniu osoby
prawnej, która nie istnieje.

• Jednostronna czynność prawna dokonana przez
działającego jako organ osoby prawnej bez umocowania
albo z przekroczeniem jego zakresu jest niewazna.
Jednakże gdy ten, komu zostało złozone oswiadczenie woli w
imieniu osoby prawnej, zgodził sie na działanie bez
umocowania, stosuje sie odpowiednio przepisy o zawarciu
umowy bez umocowania.

• Natomiast po zmianie, jeżeli zawierający umowe jako organ
osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego
zakres, waznosc umowy zalezy od jej potwierdzenia przez
osobe prawna, w ktorej imieniu umowa została zawarta.

Zmiana przyczyni się bez wątpienia
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

do

zwiększenia

• Druga strona moze wyznaczyc osobie prawnej, w ktorej
imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do
potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu.

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU ROLNYM
Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz.
1588 i 1669), informacje o gruntach oraz
deklaracje na podatek rolny będą
mogły być składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Wzory formularzy, do składania których
zobowiązane są osoby fizyczne oraz
osoby prawnej określać będzie minister
właściwy
do
spraw
finansów

publicznych w drodze rozporządzenia
z uwzględnieniem możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień i ulg w
tym podatku, wraz z objaśnieniami co do
sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca
składania oraz niezbędnymi pouczeniami,
mając na uwadze prawidłowe obliczenie
podatku.
*Dotychczas wzory formularzy określała
rada gminy w drodze uchwały.

Ponadto, minister właściwy do spraw
finansów publicznych, w porozumieniu z
ministrem
właściwym
do
spraw
informatyzacji,
określi,
w
drodze
rozporządzenia: 1) sposób przesyłania
informacji o gruntach oraz deklaracji na
podatek rolny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej oraz 2) rodzaje
podpisu elektronicznego, którym powinny
być opatrzone informacje o gruntach oraz
deklaracje
na
podatek
rolny.

ZMIANY WE WNIOSKACH O ZEZWOLENIE
NA HURTOWY OBRÓT ALKOHOLEM
Nowelizacja ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Wśród wyszczególnionych elementów, które musi zawierać
wniosek o wydanie zezwolenia w art. 9 ust. 3b pkt 3 i 4
wskazanej ustawy otrzymują następujące brzmienie:

Zmiana dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na obrot
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartosci
powyzej 18% alkoholu.

• pkt 3 z „numer w rejestrze przedsiebiorcow” na „numer w
Krajowym Rejestrze Sadowym, o ile przedsiebiorca taki
numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP)”.
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prawidłowego przebiegu procedur przy składaniu wnioskow.”
zostaje uchylony.

• pkt 4 z „miejsce prowadzenia działalnosci gospodarczej” na
„adresy magazynow stacjonarnych dostosowanych do
przechowywania
napojow
alkoholowych,
o
ile
przedsiebiorca z takich magazynow korzysta”.

• Z wyszczególnionych warunków prowadzenia działalności na
podstawie zezwoleń na obrot hurtowy w kraju napojami
alkoholowymi o zawartosci do 18% alkoholu oraz powyżej 18%
alkoholu w przedmiotowej ustawie uchylone zostaną
następujące punkty:

• Ponadto, zgodnie z nowododanym punktem 8 w omawianym
artykule, do wniosku o wydanie zezwolenia trzeba będzie
dołączyć oswiadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do
korzystania z nieruchomosci w celach przechowywania
napojow alkoholowych, ktorych adresy zawarte sa we
wniosku zgodnie z pkt 4. Takie oświadczenie składa sie pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za złozenie fałszywego
oswiadczenia. Składajacy oswiadczenie jest obowiazany
do zawarcia w nim klauzuli o nastepujacej tresci: „Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za złozenie
fałszywego oswiadczenia.”. Klauzula ta zastepuje
pouczenie organu uprawnionego do odebrania
oswiadczenia o odpowiedzialnosci karnej za złozenie
fałszywego oswiadczenia.

• 1) przekazywanie organowi zezwalajacemu informacji o
wielkosci sprzedazy napojow alkoholowych, w terminie do dnia
31 stycznia za rok poprzedni;
• 2) niezaleganie przez przedsiebiorce z realizacja ciazacych na
nim zobowiazan podatkowych oraz wynikajacych z
ubezpieczen społecznych i zdrowotnych;
• 9) przestrzeganie innych warunkow okreslonych przepisami
prawa.

• Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrot hurtowy w kraju
napojami alkoholowymi o zawartosci do 18% alkoholu oraz
powyżej 18% alkoholu nalezy będzie dołaczyc również dowod
wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

• Dla przedsiębiorców prowadzacych obrot napojami
alkoholowymi o zawartosci powyzej 18% alkoholu, polegajacy
wyłacznie na zaopatrywaniu statkow, pociagow lub samolotow
zniesiony zostanie maksymalny limit, który wynosił 2 tys.
litrow 100% alkoholu rocznie.

• Tym samym art. 9 ust. 4 o treści „Minister własciwy do spraw
gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje
dokumentow wymaganych przy składaniu wnioskow o wydanie
zezwolen na obrot hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzory
tych wnioskow, majac na wzgledzie zapewnienie sprawnego i

• Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu będzie
można wnieść jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego
roku kalendarzowego lub, tak jak dotychczas w trzech rownych
ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzesnia
danego roku kalendarzowego.

ZMIANY W PODATKU LEŚNYM
Zmianie ulegnie także ustawa z dnia 30
pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm. Z
Dz. U. 2018 r. poz. 1588 i 1669).
Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca
ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku rolnym, ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawy o podatku leśnym wprowadza
nowe wyłączenia z opodatkowania,
odnoszące się do lasów przez które
przebiegają
urządzenia
przesyłowe,
wskazując tzw. inny rodzaj działalności
gospodarczej niż działalność leśna.
Konkretnie — do art. 1 ustawy o podatku
leśnym dodaje ust. 4 i 5 o następującym
brzmieniu:
Za lasy zajete na wykonywanie innej
działalnosci gospodarczej niz działalnosc
lesna nie uznaje sie lasow: 1) przez ktore
przebiegaja urzadzenia, o ktorych mowa w
art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, wchodzace

w skład przedsiebiorstwa przedsiebiorcy
prowadzacego działalnosc telekomunikacyjna, działalnosc w zakresie
przesyłania lub dystrybucji płynow, pary,
gazow lub energii elektrycznej lub
zajmujacego sie transportem wydobytego
gazu ziemnego lub ropy naftowej, 2)
zajetych na pasy technologiczne
stanowiace grunt w otoczeniu urzadzen, o
ktorych mowa w pkt 1, konieczny dla
zapewnienia własciwej eksploatacji tych
urzadzen, 3) zajetych na strefy
bezpieczenstwa oraz strefy kontrolowane
urzadzen, o ktorych mowa w pkt 1,
słuzacych do przesyłania lub dystrybucji
ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw
gazowych, lub transportu wydobytego
gazu ziemnego lub ropy naftowej, ktore
zostały
okreslone
w
odrebnych
przepisach, chyba ze lasy te sa
jednoczesnie zajete na prowadzenie
działalnosci gospodarczej innej niz
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działalnosc lesna oraz innej
działalnosc, o ktorej mowa w pkt 1.

niz

Jednak powyższego przepisu nie stosuje
sie do lasow bedacych w posiadaniu
samoistnym, uzytkowaniu wieczystym lub
bedacych własnoscia przedsiebiorcy, o
ktorym mowa w ust. 4 pkt 1.
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
PRZEZ INTERNET
Od 1 lipca 2019 r. dzięki ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o zmianie niektorych
ustaw w celu wprowadzenia uproszczen
dla przedsiebiorcow w prawie podatkowym
i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244),
która w art. 6 po ust. 5 dodaje ust. 5a w
brzmieniu: „informacje o lasach oraz
deklaracje na podatek lesny moga byc
składane za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej”
możliwe
będzie
dokonywanie powyższych czynności przez
Internet.
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WAŻNE ZMIANY W PRAWIE SPÓŁEK
Szereg ważnych zmian zajdzie w ustawie z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1577 ze zm.). Największa część nowelizacji wejdzie w życie z
dniem 1 marca 2019 r. Do najważniejszych zmian należą:

REZYGNACJA Z FUNKCJI W ZARZĄDZIE
Jedną z najważniejszych zmian kodeksu spółek handlowych
jest dodanie § 6 do art. 202, który odnosi się do rezygnacji
ostatniego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
członka zarządu. Jest on o następującej treści: „jezeli w wyniku
rezygnacji członka zarzadu zaden mandat w zarzadzie nie byłby
obsadzony, członek zarzadu składa rezygnacje wspolnikom,
zwołujac jednoczesnie zgromadzenie wspolnikow, o ktorym mowa
w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie
na zgromadzenie wspólników zawiera takze oswiadczenie o
rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem
następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie
wspólników.” Stanowi to wyjście na przeciw problemowi w postaci
istnienia spółek z „nieobsadzonym” zarządem.

SPÓŁKA PARTNERSKA
W art. 97 dodany zostanie § 3, który stanowić będzie, iż
członkiem zarzadu jest co najmniej jeden partner. Członkiem
zarzadu moze byc takze osoba trzecia. Do tej pory kwestia ta nie
była jednoznacznie określona w polskim orzecznictwie, co
skutkowało
występowaniem
licznych
wątpliwości
interpretacyjnych w tym zakresie.
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
W art. 149 zmienione zostanie brzmienie § 1 stanowiącego, że
wypowiedzenie umowy społki przez komplementariusza i jego
wystapienie ze społki jest dopuszczalne, bez zastrzeżenia, jak
było dotychczas, iż musi o tym stanowić statut spółki.

ZMIANY
ODNOSZĄCE
ZGROMADZEŃ

SIĘ

DO

ZWYCZAJNYCH

Obecnie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników mogą
być podjęte jedynie podczas zgromadzenia. Art. 231 § 4
wskazuje, iż w sprawach, o ktorych mowa w art. 231 § 2 i § 3,
pisemne głosowanie jest wyłaczone. Zapis ten z dniem 1 marca
2019 r. zostanie uchylony.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W art. 161 dodany zostanie § 4 w brzmieniu: zmiana umowy
społki z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji
wymaga zawarcia umowy przez wspolnikow. Przepisu nie
stosuje sie do umowy społki z ograniczona odpowiedzialnoscia
zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Zmiana nastąpi również w art. 243 § 2, który stanowi, iż
pełnomocnik wspólnika na zgromadzeniu wspólników spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością powinien dołączyć do księgi
protokołów oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa. Od 1 marca
2019 r. wystarczy kopia takiego pełnomocnictwa.

DYWIDENDA
W art. 193 § 3 dodane zostanie zdanie drugie: „jezeli uchwała
zgromadzenia wspolnikow nie okresla dnia dywidendy,
dniem dywidendy jest dzien powziecia uchwały o podziale
zysku.” Ponadto ustawodawca postanowił, iż „jezeli
zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty
dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po
dniu dywidendy.” (art. 193 § 4).

ODWOŁANIE ZGROMADZENIA
Obecnie w kodeksie spółek handlowych nie ma zapisów
odnoszących się do możliwości odwołania zgromadzenia
wspólników, chociaż zarówno orzecznictwo jak i doktryna
dopuszczają taką ewentualność. Po uchwalonych zmianach, w
art. 235 dodany zostanie § 4 w brzmieniu: „zwołujacy ma prawo
odwołania zgromadzenia wspolnikow, z uwzglednieniem art. 236
§ 3.”, oraz w art. 236 dodany zostanie § 3 w brzmieniu: „wspolnik
lub wspolnicy, ktorzy zazadali zwołania nadzwyczajnego
zgromadzenia wspolnikow, maja wyłaczne prawo jego
odwołania.”

Kolejna kwestia, która nie była uregulowana w polskim
prawodawstwie to określenie zasad zwrotu zaliczki na
dywidendę. I tak w art. 195 po § 1 dodany zostanie § 11 w
brzmieniu: „w przypadku gdy w danym roku obrotowym
zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została
wypłacona wspolnikom, a społka odnotowała strate albo
osiagneła zysk w wysokosci mniejszej od wypłaconych
zaliczek, wspolnicy zwracaja zaliczki w 1) całosci – w
przypadku odnotowania straty albo 2) czesci odpowiadajacej
wysokosci przekraczajacej zysk przypadajacy wspolnikowi
za dany rok obrotowy – w przypadku osiagniecia zysku w
wysokosci mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet
przewidywanej dywidendy”.

Ponadto z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie nowe
brzmienie art. 88 kodeksu spółek handlowych, który odnosi się do
partnerów w spółce partnerskiej. Zostanie rozszerzona lista
zawodów, których wykonawcy mogą zostać partnerami w
spółce o zawód fizjoterapeuty.
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NAJWIĘKSZA NOWELIZACJA USTAWY
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Zmiana ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 1881, ze zm. w Dz. U.
2018 r. poz. 1608), która wejdzie w
życie 1 stycznia 2019 r., jest jak dotąd
największą
nowelizacją
ustawy
o związkach zawodowych.
Do najważniejszych modyfikacji można
zaliczyć:
TWORZENIE I WSTĘPOWANIE DO
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Po zmianach, tworzyć i wstępować do
związków zawodowych będzie mogła
każda osoba, która wykonuje pracę
zarobkową. Zgodnie z definicją zawartą
w art. 1 omawianej ustawy przez osobę
wykonującą pracę zarobkową należy
rozumieć pracownika lub osobę
świadczącą pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy,
jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju
pracy innych osób, niezależnie od
podstawy zatrudnienia, oraz ma takie
prawa i interesy związane z
wykonywaniem pracy, które mogą być
reprezentowane i bronione przez
związek zawodowy (zatem należą do
nich również osoby zatrudnione na
podstawie umowy o dzieło, zlecenie czy
o świadczenie usług). Prawo to będzie
również
przysługiwało
osobom
„samozatrudnionym” (tzn. prowadzącym
jednoosobową
działalność
gospodarczą). Jednak osoba taka musi
wykonywać pracę na rzecz danego
podmiotu osobiście (tzn. nie za
pośrednictwem innych osób czy
jednostek). Warunkiem jest jednak, aby
osoby te wykonywały pracę na rzecz
danego podmiotu osobiście (tj. bez
pośrednictwa innych jednostek).
Jeśli chodzi o wolontariuszy, stażystów i
inne osoby, które świadczą osobiście
pracę bez wynagrodzenia, tak jak
dotychczas nie będą mogły tworzyć

związków
zawodowych,
jednak
przysługiwać
im
będzie
prawo
wstępowania do związków zawodowych
w przypadkach i na warunkach
określonych statutami związków.
ZAKAZ NIERÓWNEGO
TRAKTOWANIA
Zgodnie z art. 3 ust. 1 zakazuje się
nierównego traktowania w zatrudnieniu
osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3–
6 (dotyczy to
również osób
bezrobotnych, wolontariuszy, emerytów,
rencistów oraz wszystkich osób
świadczących
pracę
bez
wynagrodzenia),
z
powodu
przynależności do związku zawodowego
lub pozostawania poza nim albo
wykonywania
funkcji
związkowej,
którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie
stosunku prawnego,
2)
niekorzystne
ukształtowanie
wynagrodzenia za pracę zarobkową lub
innych warunków zatrudnienia albo
pominięcie przy awansowaniu lub
przyznawaniu
innych
świadczeń
związanych z pracą zarobkową,

osoby
wykonujące
pracę
za
wynagrodzeniem, niezależnie od tego,
czy są jego członkami czy nie. W
sprawach indywidualnych dotyczących
wykonywania pracy zarobkowej związki
zawodowe reprezentują prawa i interesy
swoich członków. Zatem w tym
przypadku członkostwo w związku jest
wymagane.
*Na wniosek niezrzeszonej osoby, o
której mowa w art. 2 ust. 1 i 3–6
omawianej ustawy, związek zawodowy
może podjąć sie obrony jej praw i
interesów wobec pracodawcy.
KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ ZWIĄZEK
ZAWODOWY?
Uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej przysługują organizacji
zrzeszającej co najmniej 10 członków
będących:
1) pracownikami u pracodawcy objętego
działaniem tej organizacji lub
2) innymi niż pracownicy osobami
wykonującymi pracę zarobkową, które
świadczą pracę przez co najmniej 6
miesięcy na rzecz pracodawcy objętego
działaniem tej organizacji.

3) pominięcie przy typowaniu do udziału
w
szkoleniach
podnoszących
kwalifikacje zawodowe

PRAWO DO URLOPU W ZWIĄZKU Z
WYKONYWANIEM FUNKCJI
ZWIĄZKOWEJ

– chyba że pracodawca udowodni, że
kierował sie obiektywnymi powodami.

Pracownikowi powołanemu do pełnienia
z wyboru funkcji związkowej poza
zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika
obowiązek wykonywania tej funkcji w
charakterze pracownika, przysługuje –
na wniosek organizacji związkowej –
prawo do urlopu bezpłatnego.

Jeżeli pracodawca nie będzie stosował
się do powyższego zakazu — osoba
dyskryminowana będzie miała prawo
domagać się odszkodowania.
KTO REPREZENTUJE ZWIĄZKI
ZAWODOWE?
Zmiany w ustawie o związkach
zawodowych odnoszą się również do
składu reprezentacji zbiorowej związku
zawodowego. Od 1 stycznia 2019 r. w
skład reprezentacji wejdą wszystkie
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E-AKTA – KRÓTSZE PRZECHOWYWANIE ORAZ
ELEKTRONIZACJA AKT PRACOWNICZYCH
Obecnie dokumentacja pracownicza przechowywana jest
przez pracodawców w formie papierowej. Zmiany w prawie,
dzięki ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
(Dz.U. z 2018 r. poz. 357), od 1 stycznia 2019 r. umożliwią
pracodawcy wybór czy chce przechowywać taką
dokumentację w formie papierowej czy elektronicznej.
Będzie też można zmienić wcześniej wybraną formę
przechowywania akt pracowników.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a
nowe dokumenty

Krótszy
okres
pracowniczej

Po złożeniu oświadczenia pracodawca jest zobowiązany do
przekazania do ZUS raport informacyjny ZUS RIA, który
zastępuje obowiązek wystawiania w formie papierowej
dokumentów dołączanych do wniosków w sprawie przyznania
świadczeń (raport składa się za każdego pracownika
zatrudnionego od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r.)

przechowywania

Jeżeli pracodawca chce skrócić okres przechowywania akt
pracowniczych zobowiązany jest do przekazania do ZUS
oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych
(ZUS OSW).
W dokumencie tym pracodawca oświadcza, iż przekazuje raporty
informacyjne ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych
zatrudnionych w okresie 01.01.1999 – 31.12.2018. Prawo nie
wskazuje konkretnego terminu, w którym należy takie
oświadczenie złożyć.

dokumentacji

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się również okres, przez jaki
należy przechowywać akta pracownicze. Pracodawca czy
zleceniodawca zatrudniając nowych pracowników będzie
musiał przechowywać je 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub
zakończyła się umowa zlecenia.

Za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
Raport informacyjny może złożyć pracodawca za swojego
pracownika lub zleceniobiorcę. Za zleceniobiorców ustawa uznaje
osoby świadczące pracę na podstawie:
• umowy zlecenia,
• umowy agencyjnej,
• innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

* Jeśli jednak chodzi o pracowników zatrudnionych po raz
pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r.,
okres przechowywania akt pracowniczych można skrócić z
50 do 10 lat, z zastrzeżeniem, iż trzeba spełnić warunki
wskazane przez ustawę, mianowicie:
• przekazanie do ZUS oświadczenia (ZUS OSW),
• raportu informacyjnego (ZUS RIA).

Skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
W przypadku niezłożenia przez pracodawcę za swoich
pracowników raportów informacyjnych ZUS RIA, tak jak
dotychczas, będzie on zobowiązany przechowywać listy płac,
karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których
ustala się podstawę wymiaru renty albo emerytury przyznawanej
według starych zasad – przez okres 50 lat od dnia zakończenia
przez pracownika pracy u pracodawcy.

*Akta pracowników/zleceniobiorców, którzy zostali
zatrudnieni przez 1 stycznia 1999 r. należy przechowywać
przez okres 50 lat.

Zmiany w bieżąco składanych dokumentach
Przekazanie przez pracodawcę raportów informacyjnych nie
oznacza, że nie będzie on musiał przekazywać danych za swoich
pracowników za następne lata.
Od 1 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i
szczególnych okresach pracy, pracodawca przekazywał będzie w
imiennym
raporcie
miesięcznym
o
przychodach
ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej na formularzu
ZUS RPA.
Jeśli jednak chodzi o informację o sposobie rozwiązania wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego — na
formularzu ZUS ZWUA, na którym wyrejestrowuje się swojego
pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Źródło grafiki: www.zus.pl
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