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WAŻNE DATY:
Do wtorku 13 sierpnia 2019 r.:
Termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego status uprawnionego odbiorcy swojemu dostawcy energii elektrycznej, na niższe ceny prądu
przedłużony.
31 lipca br. w II czytaniu projektu ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych została wprowadzona Nowelizacja Ustawy o cenach prądu.
Temat dotyczy grup podmiotów jakimi są mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy oraz państwowe
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Po nowelizacji grupy te na składanie oświadczeń na niższe ceny prądu (po stawkach
za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r.), będą miały czas do 13 sierpnia. Ustawa ta wprowadzać ma także zasadę, że oświadczenia
złożone po dniu 27 lipca br. także będą ważne. Czekamy jeszcze na zakończenie procesu legislacyjnego w tym zakresie.
SPRAWDŹ nasz ALERT DLA FIRM z czego wynika konieczność złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej, jakich podmiotów
temat dotyczy, co trzeba wypełnić i kiedy złożyć oświadczenie, aby mniej płacić za firmowy prąd do końca 2019 r. i AKTUALIZACJĘ.
Do poniedziałku 30 września 2019 r.:
Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
Zeznanie to (CIT – CFC) składane jest na podstawie art. 27 ust. 2a ustawy o CIT. W tym samym terminie podatnik CIT zobligowany jest także zapłacić
podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, winien złożyć odrębne zeznanie
o dochodach z każdej z tych jednostek.
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ZMIANY W PRAWIE:
Rok 2019 już przyniósł dla przedsiębiorców liczne zmiany w prawie. SPRAWDŹ CZ. 1 WAŻNE DLA MŚP. Poniżej przedstawiamy najnowsze zmiany
w prawie, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę przedsiębiorców, wspólników i zarządzających spółkami, dyrektorów finansowych,
księgowych oraz inwestorów.

Biała lista podatników VAT
Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1018), na podstawie której będzie wprowadzona będzie jedna lista (wykaz) podatników VAT, ze wskazaniem ich statusu
w zakresie podatku VAT oraz w szczególności ze wskazaniem rachunku bankowego podatnika do dokonywania płatności. Wykaz podatników (biała
lista) podatników publikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
Nasz komentarz:
Jedna „biała lista podatników VAT” na bieżąco aktualizowana ma być ułatwieniem dla podatników, którzy winni uzyskać w ten sposób możliwość
prostszej weryfikacji kontrahentów i ich statusu pod kątem podatku VAT. Warto wiedzieć, że płatności na rzecz kontrahentów powinny być
dokonywane tylko na rachunek bankowy wskazany w wykazie. W przeciwnym razie, tj. w razie zapłaty na inny rachunek bankowy
– od 1 stycznia 2010 r. możliwe są sankcje łącznie z wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów zapłaconych w ten sposób kwot
i odpowiedzialnością solidarną, jeśli podatek z tej faktury nie zostanie zapłacony przez wystawcę faktury (dla płatności powyżej 15 000 zł).

Podatek od towarów i usług (PTU) – pierwsze zasiedlenie
Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie także pewna część przepisów Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP).
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Jedna ze zmian dotyczy nowego określenia tzw. „pierwszego zasiedlenia” ważnego dla podatników dokonujących zbycia nieruchomości
zabudowanych budynkami i budowlami.
Od 1 września 2019 r. przez pierwsze zasiedlenie będzie się rozumiało nie tylko zbycie czy np. wydzierżawienie budynku lub budowli, lecz także
rozpoczęcie ich użytkowania przez samego podatnika na potrzeby własne – po wybudowaniu lub poniesieniu istotnych nakładów na ulepszenie.
Nasz komentarz:
Zmiana ustawy jest skutkiem wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. (sygn. C-308/16), w którym to wyroku TSUE uznało, że definicja „pierwszego
zasiedlenia” z art. 2 pkt. 14) ustawy o VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT. Definicja ta po 1 wrześnie 2019 r. powinna już odpowiadać tezom
z ww. wyroku TSUE. Przypomnijmy, że polski ustawodawca przyjmował do tej pory, że wykorzystywanie budynków czy budowli na własne potrzeby
nie jest tzw. pierwszym zasiedleniem, co znacząco ograniczało możliwość potraktowania wielu transakcji zbycia zabudowanych nieruchomości jako
zwolnionych od podatku VAT. Po zmianie przepisów duża część zabudowanych nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio przez przedsiębiorców
na cele ich własnej działalności gospodarczej będzie mogła podlegać zbyciu ze zwolnieniem z podatku VAT. Warto jednak pamiętać, że w przypadku
klasycznej sprzedaży zamiast obciążenia podatkiem VAT pojawi się po stronie kupującego podatek od czynności cywilnoprawnych.

Prosta spółka akcyjna
Dnia 23 lipca 2019 r. przekazano Prezydentowi do podpisu projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych postały w ramach realizacji projektu
100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Na jego podstawie do Kodeksu ma zostać wprowadzony dodatkowy rozdział dotyczący prostej
spółki akcyjnej (art. 3001 - 300133). Ustawa o prostej spółce akcyjnej 2 sierpnia 2019 r. została przez Prezydenta podpisana.
Nasz komentarz:
Nowelizacja ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego licznych ułatwień dla popularnych teraz startupów. Najciekawszym założeniem prostej
spółki akcyjnej, jest niewątpliwie kwestia wnoszonego wkładu. Otóż, jej podstawowym założeniem jest zniesienie bariery wejścia
do spółki, co oznacza, że spółka zamiast kapitału zakładowego będzie posiadała tak zwany kapitał akcyjny, którego minimalna wartość może
wynosić tylko symboliczną złotówkę. Wkłady powinny zostać wniesione w ciągu trzech lat od momentu wpisu spółki do rejestru, co ma potwierdzenie
w podjętej przez Zarząd uchwale. Nie wymaga się od wspólników pokrycia akcji w całości, a jedynie w takiej wysokości jaką określa akt wewnętrzny
spółki. Prosta spółka akcyjna wprowadza wymóg przekazywania części wypracowanego zysku na kapitał, co ma zapewniać spłatę ewentualnych
przyszłych długów. W spółce będzie funkcjonował również test wypłacalności, którego zamysł opiera się na zakazie wypłaty na rzecz wspólników
kwoty w formie dywidendy, która nie pozwoliłaby na uiszczenie świadczeń, które to Spółka powinna zapłacić w terminie 6 miesięcy.
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Przepisy nowej regulacji nie przedstawiają zamkniętego katalogu podmiotów mogących prowadzić działalność poprzez omawianą formę spółki.
W świetle 3001 k.s.h., zawiązanie tej spółki będzie możliwe w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Znowelizowane przepisy nie precyzują przedmiotu
działalności PSA. W rzeczywistości znaczy to, że forma prostej spółki akcyjnej może być odpowiednia dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego
działalność gospodarczą. Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć od 1 marca 2020 roku. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Zmiany w ponad 300 przepisach kodeksu postępowania cywilnego
Na przełomie października i listopada 2019 r. po trzymiesięcznym vacatio legis wchodzi w życie Ustawa nowelizująca Kodeks postępowania
cywilnego – będącą prawdopodobnie największą zmianą w procedurze cywilnej w XXI wieku.
Dnia 4 lipca br. Sejm uchwalił Ustawę uwzględniając 16 poprawek Senatu (w tym dotyczących opłaty dodatkowej wnoszonej przez adwokatów
i radców prawnych za niewłaściwe opłacenie zaskarżenia), dnia 24 lipca 2019 roku Ustawa została podpisana przez Prezydenta.
Ustawa wchodzi w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia za kilkoma wyjątkami, tj. np. przepisy dotyczące zmian w zakresie elektronicznego
postępowania upominawczego, wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nasz komentarz:
Nowelizacja dotyczy zmian w ponad 300 przepisach kodeksu. Do zmian dojdzie np. w postępowaniach znanych każdemu przedsiębiorcy,
tj. elektroniczne postępowanie upominawcze czy postępowanie uproszczone. Ustawa ma na celu m.in. zakończenie niekończącego się
i bezpodstawnego przewlekania sporów.
Ustawa wprowadza także ogólną zasadę wydawania postanowień na posiedzeniu niejawnym – co zgodnie z uzasadnieniem projektu, ma służyć
przyśpieszeniu postępowania sądowego.
Ogromną zmianą będzie wprowadzenie do procesu cywilnego odformalizowanego posiedzenia przygotowawczego, na którym to sędzia ma nakłaniać
strony do ugody – zostało ono zaczerpnięte z systemu common law, gdzie sąd lub trybunał zaprasza strony na spotkanie, na którym ustalane są
zasady procesu i sporządzić „plan rozprawy”, który zgodnie z nowelizacją miałby sporządzać także polski sąd.
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Nowelizacja wprowadza także rewolucję w środkach zaskarżenia, np. apelację będzie można wnieść tylko jeżeli uprzednio wniosło się
o uzasadnienie wyroku, zaś sam taki wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 100 zł.
W uzasadnieniu do ustawy wielokrotnie podkreśla się, iż nowela ma służyć obywatelowi i ma na celu przyśpieszenie postępowania przed sądem
cywilnym. Czy tak faktycznie będzie, pokaże praktyka.

ISTOTNE ORZECZNICTWO:
Przedstawiamy poniżej kilka istotnych dla przedsiębiorstw uchwał Sądu Najwyższego, wyroków NSA i interpretacji.

II FSK 1832/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2019 r.
Istotne wnioski z wyroku:
Wpis członka zarządu spółki do rejestru przedsiębiorców ma charakter deklaratoryjny. Skutkiem tego, jeśli wybór do pełnienia funkcji członka
zarządu był ważny, to taki członek zarządu ponosi odpowiedzialność solidarną z innymi członkami zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o.
na podstawie art. 116 Ordynacji Podatkowej. Brak wpisu członka zarządu do KRS nie ma w tym zakresie znaczenia prawnego.

II FSK 685/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r.
Istotne wnioski z wyroku:
Wartość niepodzielonych zysków w spółce - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, o którym stanowi
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obejmuje także zyski
wypracowane do dnia przekształcenia, które nie zostały rozdysponowane przez wspólników na mocy uchwały o podziale zysku, o której stanowi
art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.)
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Nasz komentarz:
Przekształcanie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest jedną z najczęściej podejmowanych czynności organizacyjnych w spółkach.
Powoduje to w niektórych przypadkach powstanie obciążeń podatkowych. Więcej informacji na temat opodatkowania niepodzielonych zysków
w przypadku takiego przekształcenia w artykule bloga „Prawo dla księgowych” pt. „Przekształcenie spółki a niepodzielone zyski”.

I FSK 209/17 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2019 r.
W uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 209/17 przeczytamy:
Status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzystać z prawa, o którym mowa w art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, do dokonania korekty
uprzednio zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, czyli wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania do zapłacenia na rzecz Skarbu
Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego podatku (art. 5 Ordynacji podatkowej), należy ustalać według momentu powstania obowiązku
podatkowego, a nie czasu składania korekty deklaracji, w której wcześniej skonkretyzował ten obowiązek dokonując samoobliczenia zobowiąz ania
podatkowego. (…) Fakt zakończenia takiej działalności nie może oznaczać pozbawienia ich prawa do skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 81 § 1
Ordynacji podatkowej służącego prawidłowemu wywiązywaniu się z ciążących na nich zobowiązań podatkowych.
Nasz komentarz:
W wyroku tym NSA wskazał, że podatnik ma prawo skorygować złożoną deklarację w podatku VAT do czasu przedawnienia zobowiązania
podatkowego, zaś fakt zakończenia prowadzenia przez podatnika działalności nie ma w tym przypadku znaczenia prawnego.

III CZP 71/18 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r.
W uzasadnieniu Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku, sygn. akt III CZP 71/18 przeczytamy:
Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały
zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 § 1 k.s.h.). Jeżeli jednak
w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej pełnomocnikiem na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. nie
może być osoba będąca jednocześnie komandytariuszem w tej spółce komandytowej i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– komplementariusza. Takie powiązanie sprzeciwia się naturze spółki komandytowej.
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Nasz komentarz:
Ww. uchwała SN wyjaśnia istniejące do tej pory wątpliwości czy umocowanie pełnomocnika ustalonego w uchwale zgromadzenia wspólników
do reprezentowania spółki w umowach i sporach z członkami zarządu musi obejmować tylko poszczególne konkretne czynności czy umowy,
czy też może się odnosić do pewnych kategorii spraw.
Sąd Najwyższy w ww. uchwale dopuścił także możliwość udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego, a zatem obejmującego także określone rodzaje
umów czy spraw. Podjęta uchwała liberalizuje zatem dotychczasowe dość wąskie podejście do tego tematu.
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