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BIULETYN PRAWNY  
 

I. Akty prawne dotyczące rynku Funduszy  

 

1. Prawo krajowe 

 

1.1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych; 
 

1.2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw; 
 

1.3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

 
2. Projekty Ustaw/rozporządzeń  

 

2.1. Projekt ustawy z dnia 26 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw; 

 

2.2. Projekt ustawy z dnia 21 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

3. Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru 

 

3.1. Komunikat Deloitte dotyczący nowych przepisów w prawie pracy na 2019 r.  
 

3.2. Omówienie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przez EY.   
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II. Obszar zmian  

 

1. Prawo krajowe. Nowe przepisy wchodzące w życie 

 
1.1 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 

 

Status: Ogłoszona 11 stycznia 2019 r.   

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000055  

 
Większość przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wejdzie w życie dopiero w 

grudniu 2020 r., jednak przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS) 

obowiązują od momentu pierwszego dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Wyżej wspomniana 

nowelizacja KRS przede wszystkim doprecyzowuje przepisy dotyczące możliwości dołączania po 

30 września br. kopii dokumentów finansowych sporządzonych w formie papierowej przed tą datą, 

Ponadto zgodnie z nowelizacją, zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców będzie mógł dokonać nie 

tylko członek zarządu, ale również pełnomocnik przedsiębiorcy (adwokat, radca prawny, prawnik 

zagraniczny) będzie mógł złożyć sprawozdanie finansowe, a także pozostałe dokumenty związane 

z zakończeniem roku obrotowego do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Nowelizacja 

„wyeliminowała” konieczność obligatoryjnego pozyskiwania numerów PESEL dla członków 

zarządu spółek i ujawniania ich w rejestrze przedsiębiorców KRS, gdy jedynymi członkami zarządu 

są obcokrajowcy. 

 
1.2 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw. 

Status: Data wejścia w życie 01 stycznia 2019r.   

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002159  

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona 13 października 

2018 r. jednak przepisy, które wprowadziła zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. 

Ustawodawca wprowadził nową obniżoną stawkę podatki CIT w wysokości 9 procent dla 

podatników, których przychody nie przekraczają w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.  

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych 

w prowadzonej działalności gospodarczej polegających na: 

 podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego 

możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia takiego pojazdu, 

a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości samochodu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000055
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002159
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osobowego przyjętego do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia, jaka może być 

zaliczona do kosztów uzyskania przychodów;  

 

 podwyższeniu do 225 tys. zł ww. limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych; 

 

 ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania 

samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na 

podstawie, której podatnik korzysta z takiego auta (oznacza to wprowadzenie limitów po 

stronie korzystającego) 

 
 

1.3 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

 
Status: Data wejścia w życie 01 stycznia 2019r.   

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002244  

 
Ustawa wprowadza wiele uproszczeń, które mają ułatwić prowadzenie działalności 

gospodarczej w Polsce jak również zmniejszyć obowiązki biurokratyczne. Nowelizacja zawiera 

również zmiany mające na celu doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości 

interpretacyjne związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza 

zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane 

z obciążeniami podatkowymi. Nowelizacja wprowadza między innymi następujące zmiany:  

 

 Umożliwienie większej liczbie podmiotów rozliczania podatków dochodowych jako „mały 

podatnik” przez zwiększenie do 2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży (obecny limit 

wynosi 1,2 mln euro); 

 

 zwiększające ilość jednostek, które będą mogły korzystać z uproszczeń dla małych 

jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln 

zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku 

przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów; 

 

 Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań 

finansowych - obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. 

 

 Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników 

administracyjno-biurowych. Zmiana obejmie zatrudnionych zajmujących się działalnością 

o najniższych wskaźnikach wypadkowości, pracujących w najmniej szkodliwych warunkach 

dla zdrowia, m.in. w administracyjnej obsłudze biura, działalności finansowej i 

ubezpieczeniowej 

 

 Zwolnienie podatkowe w zakresie CIT od dochodów Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych 

(ASI). - dotyczyć to będzie dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów czy akcji, jeśli ASI 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002244
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(która zbywa) miała bezpośrednio przed dniem zbycia nie mniej niż 10 proc. udziałów bądź 

akcji w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane przez nieprzerwany okres 2 lat. 

 

 w ustawie – Kodeks spółek handlowych m.in. :  
 

a) wskazujące komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni 
składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku gdy są jedynymi bądź ostatnimi 
członkami zarządu,  

 
b) doprecyzowuje: zasady reprezentacji spółki w likwidacji, pojęcie „dzień dywidendy”, 

zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji, zasady dotyczące następstwa 

procesowego przy podziale spółki kapitałowej oraz kwestie odpowiedzialności spółki 

dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu, składanie pełnomocnictw na 

posiedzeniach organów właścicielskich spółek, 

 

2. Projekty ustaw/rozporządzeń.  

 
2.1 Projekt ustawy z dnia 26 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. 

Status: Komisja Prawnicza 28 stycznia 2018r.  

 

W dniu 26 listopada 2018 r.  ma stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany 

kolejny już projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przewiduje zmiany ustawy o 

wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawy o wykonywaniu Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 

wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy kodeks karny skarbowy. 

W zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych projekt ma w 

założeniu uspójnić oraz uzupełnić definicje pod kątem ich zgodności z Dyrektywą Rady 

2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Ponadto projekt 

wprowadza wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między 

dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r. w zakresie w jakim nie zostało to zrobione 

zgodnie z Dyrektywą oraz standardem automatycznej wymiany informacji opracowanym przez 

OECD. Projekt wprowadza również regulacje dotyczące trustów. 

W stosunku do automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących 

w skład grupy podmiotów, stosownie do wytycznych OECD, dyrektywy Rady (UE) 2016/881, 

BEPS 13 oraz Peer review of the implementation of the Action 13 minimum standard m.in. definicja 

grupy podmiotów oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy 

obejmuje okres inny niż 12 miesięcy. Ponadto obok kwoty progowej w euro określona została 

równowartość wskazanej kwoty w złotych polskich. Dookreślono także środki komunikacji 
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elektronicznej do przesyłania informacji o grupie podmiotów oraz zaproponowano wprowadzenie 

instytucji korekty składanych wcześniej raportów. 

Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej przewidują wprowadzenie obowiązku podania przez 

wnioskodawcę występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, odpowiednio danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej. 

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316858  

 

2.2 Projekt ustawy z dnia 21 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów oraz niektórych innych ustaw. 
 

Status: Opiniowanie 23 stycznia 2019 r.   

 

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności dostosowania do polskiego prawa przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego 

blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność 

państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. 

Celem rozporządzenia 2018/302 jest zapewnienie konsumentom, niezależnie od ich 

przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania bądź prowadzenia działalności w UE, 

lepszego dostępu do towarów i usług na jednolitym rynku poprzez zapobieganie bezpośredniej i 

pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym (przy dokonywaniu zakupów 

online), jak również podczas podróży do innych państw członkowskich w celu nabycia towarów 

lub skorzystania z usług. 

Ponadto projektowane zmiany przewidują wprowadzenie mechanizmów zmierzających do 

wzmocnienia pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK – organu właściwego w sprawach ochrony 

konkurencji i konsumentów. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie sześcioletniej 

kadencji Prezesa UOKiK, który będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Proponuje się 

również wprowadzenie ograniczenia zgodnie z którym Prezes UOKiK będzie mógł zostać wybrany 

ponownie tylko raz. Ustawodawca proponuje również wprowadzenie zamkniętego katalogu 

przesłanek, na podstawie których można będzie odwołać Prezesa UOKiK przez zakończeniem 

kadencji. W projekcie ustawy zaproponowano nowe brzmienie art. 44 ust. 4, zgodnie z którym, w 

skład Rady wchodzić będzie szesnastu rzeczników konsumentów, po jednym z każdego 

województwa. 

Ponadto ustawodawca proponuje wprowadzenie dodatkowego wyjątku od reguły, zgodnie z 

którą informacje uzyskane w toku postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK nie będą 

mogły być wykorzystywane w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów. Zakaz nie będzie dotyczyć przekazywania informacji Przewodniczącemu Komisji 

Nadzoru Finansowego. Ponadto proponuje się umożliwienie dostępu Prezesowi UOKiK do 

tajemnicy bankowej i tajemnicy skarbowej na potrzeby prowadzonych postępowań. 

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317508/katalog/12544419#12544419  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316858
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317508/katalog/12544419#12544419
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3 Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru 

 

3.1 Komunikat Deloitte dotyczący nowych przepisów w prawie pracy na 2019 r.  
 

W dniu 22 stycznia 2019 r. na stronie Deloitte pojawiło się omówienie nowych przepisów 

dotyczących prawa pracy, które obowiązują od początku roku 2019 lub zaczną obowiązywać w 

tym roku.  

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-

podatki-i-prawo/co-nowego-w-prawie-pracy-w-2019-roku.html?utm_campaign=Strefa_pracodawcy_2_2019_C-RG-

TAX-

06073_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&nc=1&elqTrackId=775d84c7006b457

9b153409df77aa141&elq=ced33e2f48934114a4b4b643025a7e57&elqaid=6004&elqat=1&elqCampaignId=1345  

 

3.2 Omówienie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przez EY.   

 

Na stronie internetowej EY zostało zamieszczone omówienie projektu ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych, który został przyjęty przez Rade Ministrów w dniu 8 stycznia 2019 r.  

Źródło: https://www.blog.ey.pl/taxweb/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-odpowiedzialnosci-

podmiotow-zbiorowych/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać tego typu korespondencji w przyszłości, prosimy o przekazanie takiej informacji 
na adres dsm@finat.pl 
 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/co-nowego-w-prawie-pracy-w-2019-roku.html?utm_campaign=Strefa_pracodawcy_2_2019_C-RG-TAX-06073_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&nc=1&elqTrackId=775d84c7006b4579b153409df77aa141&elq=ced33e2f48934114a4b4b643025a7e57&elqaid=6004&elqat=1&elqCampaignId=1345
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/co-nowego-w-prawie-pracy-w-2019-roku.html?utm_campaign=Strefa_pracodawcy_2_2019_C-RG-TAX-06073_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&nc=1&elqTrackId=775d84c7006b4579b153409df77aa141&elq=ced33e2f48934114a4b4b643025a7e57&elqaid=6004&elqat=1&elqCampaignId=1345
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/co-nowego-w-prawie-pracy-w-2019-roku.html?utm_campaign=Strefa_pracodawcy_2_2019_C-RG-TAX-06073_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&nc=1&elqTrackId=775d84c7006b4579b153409df77aa141&elq=ced33e2f48934114a4b4b643025a7e57&elqaid=6004&elqat=1&elqCampaignId=1345
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/co-nowego-w-prawie-pracy-w-2019-roku.html?utm_campaign=Strefa_pracodawcy_2_2019_C-RG-TAX-06073_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&nc=1&elqTrackId=775d84c7006b4579b153409df77aa141&elq=ced33e2f48934114a4b4b643025a7e57&elqaid=6004&elqat=1&elqCampaignId=1345
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/co-nowego-w-prawie-pracy-w-2019-roku.html?utm_campaign=Strefa_pracodawcy_2_2019_C-RG-TAX-06073_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&nc=1&elqTrackId=775d84c7006b4579b153409df77aa141&elq=ced33e2f48934114a4b4b643025a7e57&elqaid=6004&elqat=1&elqCampaignId=1345
https://www.blog.ey.pl/taxweb/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych/
https://www.blog.ey.pl/taxweb/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych/
mailto:dsm@finat.pl

