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WAŻNE DATY:
Do wtorku 30 kwietnia 2019 r. termin na złożenie rocznych zeznań podatkowych w tym:

PIT 37 – dotyczący opodatkowania dochodów wg skali podatkowej, uzyskanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika

PIT 36 – dotyczący m.in. opodatkowania dochodów umowy o pracę, z umów zlecenia lub o dzieło, czy z pozarolniczej działalności gospodarczej
wg skali podatkowej

PIT 36L – dotyczący opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%)

PIT 38 – dotyczący opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy udziałów w spółkach

PIT 39 – dotyczący opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
Do niedzieli 30 czerwca 2019 r.:

termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla podmiotów, których poprzedni rok obrotowy zakończył się w dniu 31 12.2018 r.

termin, do którego powinny zapaść uchwały Zwyczajnych Zgromadzeń dotyczące: 1) podziału zysku lub pokrycia straty za poprzedni rok
obrotowy, 2) udzielenia absolutorium członkom organów spółek z wykonywania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym

termin do złożenia do rejestru przedsiębiorców KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania
finansowego przez wspólników spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich - dotyczy spółek, których przychody netto
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej
2 000 000 euro i które nie prowadzą ksiąg rachunkowych
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ZMIANY W PRAWIE:
Rok 2019 już przyniósł dla przedsiębiorców liczne zmiany w prawie. Poniżej przedstawiamy, te na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę.

Nowa regulacja - kasy fiskalne online
W dniu 15 marca 2019 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która
wprowadza podstawowe uregulowania dotyczące kas fiskalnych online. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia 2019 r.
Proces ustawodawczy SPRAWDŹ TUTAJ. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r.
Zgodnie z ustawą kasy online mają być wprowadzane sukcesywnie, przy czym w pierwszym rzędzie bo od dnia 1 stycznia 2020 r. za ich pomocą mają
być ewidencjonowane usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
oraz usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, jak również sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego,
gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
Z kolei od dnia 1 lipca 2020 r. kasy fiskalne online będą musiały być używane przez przedsiębiorców świadczących usługi związane z wyżywieniem
wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie usług dotyczących krótkotrwałego
zakwaterowania.
Z kolei np. od 1 stycznia 2021 r. kasy fiskalne online będą obowiązkowe w przypadku np. świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych
i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów czy do usług prawniczych.
Inni podatnicy podatku VAT będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących użytkowanych obecnie, tj. takich
które nie będą zapewniały przesyłania informacji bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas. Ważne jest jednak, że sprzedaż kas z kopią
papierową będzie możliwa tylko do 31 sierpnia 2019 roku. W kasach takich już od wejścia w życie nowelizacji ustawy nie będzie można
wymieniać pamięci fiskalnych.
Zadaniem Centralnego Repozytorium Kas tworzonego na mocy tej ustawy będzie jest zbieranie i gromadzenie informacji z kas fiskalnych online w
celach analitycznych i kontrolnych,
co związane
jest z jedną z głównych przyczyn wprowadzenia nowych zapisów,
tj. uszczelnianiem systemu podatkowego i walką z luką w podatku VAT.
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Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Z dniem 1 marca 2019 r. doszło do zmiany niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zmiany te zostały wprowadzone Ustawą z dnia
9 listopada 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
(Dz. U. z 2018, poz. 2244).
Zmiany te dotyczą m. in.:
 zasad wypłaty dywidendy - jeśli zatem uchwała w sprawie wypłaty dywidendy nie będzie określać dnia dywidendy, tj. dnia wg którego ustala się
wspólników uprawnionych do dywidendy– wówczas dniem dywidendy pozostawać będzie dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku;
z kolei jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu
dywidendy
 rozliczenia zaliczek na poczet dywidendy – w przypadku gdy po wypłacie zaliczki na poczet wypłaty dywidendy spółka odnotowała stratę
lub osiągnęła zysk niższy niż wartość wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy – wówczas wspólnicy winni zwrócić wypłacone im zaliczki na poczet
zysku – w całości – w przypadku odnotowania straty albo w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi
za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy
 zasad złożenia rezygnacji przez jedynego lub ostatniego w kolejności członka zarządu - i tak np. w przypadku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością obowiązywać będzie regulacja, zgodnie z którą jedyny/ostatni członek zarządu spółki składając rezygnację, zobowiązany
będzie jednocześnie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powołania nowego zarządu, a rezygnacja takiego członka zarządu będzie skuteczna
dopiero z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Zmiany w kodeksie cywilnym
Na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie
podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018, poz. 2244) – z dniem 1 marca 2019 r. doszło także do zmiany art. 39 Kodeksu cywilnego dotyczącego
potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.
Zgodnie z nową regulacją, jeśli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy
od jej potwierdzenia przez osobę prawną w imieniu której umowa została zawarta. Takie potwierdzenie może zostać udzielone drugiej stronie
z inicjatywy samej osoby prawnej. Możliwa będzie również i taka sytuacja, w której druga strona wyznaczy samodzielnie termin dla osoby prawnej
do potwierdzenia umowy. W przypadku braku zgody w wyznaczonym terminie, umowa staje się nieważna. Brak potwierdzenia umowy będzie pociągać
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generalnie za sobą obowiązek zwrotu świadczenia oraz obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę
nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
Z kolei jednostronna czynność prawna dokonana przez daną osobę jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania
będzie nieważna. Jednakże jeżeli ten komu zostało złożone takie oświadczenie woli, zgodził się na działanie bez umocowania, wówczas to stosuje się
odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

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

III CZP 93/18, Wytoczenie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników przez syndyka wykonującego
uprawnienia upadłego wspólnika. - Uchwała Sądu Najwyższego
LEX nr 2621348 - uchwała z dnia 20 lutego 2019 r.
TEZA | aktualna
Syndyk, który wykonuje uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 186 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) przy wytoczeniu powództwa o uchylenie uchwały
zgromadzenia wspólników w tejże spółce jest związany terminami określonymi przez art. 251 k.s.h.

II FSK 583/17- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2019 r.
Pojęcie "należny podatek od towarów i usług", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, należy rozumieć jako element wartości transakcji, a nie jako
publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli zatem dokonanie określonej
czynności wiąże się z należnym podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku
od towarów i usług związana z wniesieniem aportu przez Skarżącego, jako kwota podatku należnego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie będzie
stanowiła jego przychodu.
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Wyrok NSA dotyczy wyłączenia z przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty podatku należnego
wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie przez podatnika aportu do spółki, a która to kwota została następnie zwrócona podatnikowi przez
tę spółkę w formie pieniężnej.

Interpretacja indywidualna z 8 lutego 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.889.2018.1.JP - Dyrektor Krajowej Informacji
Skarbowej
Usługa wynajmu świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz firmy X. nie realizuje celu mieszkaniowego, bowiem bezpośrednim celem
w tym przypadku nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz realizacja przez niego celu gospodarczego,
w tym zarobkowego. Dopiero zakwaterowani w lokalu przez firmę pracownicy będą realizowali cel mieszkaniowy. Zatem Wnioskodawca nie spełnia
przesłanek do zastosowania zwolnienia wynikającego z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
Interpretacja podatkowa dotyczy częstej sytuacji, a mianowicie wynajmu przez osobę fizyczną lokali lub budynków mieszkalnych na rzecz
przedsiębiorców, udostępniających na następnie ww. lokale własnym pracownikom na cele mieszkaniowe. Czy wynajem taki będzie usługą zwolnioną
z VAT czy też opodatkowaną? Na to pytanie odpowiada ww. interpretacja podatkowa.

III CZP 71/18, Reprezentacja spółki przez pełnomocnika powołanego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. - Uchwała Sądu
Najwyższego
LEX nr 2612713 - uchwała z dnia 30 stycznia 2019 r.
TEZA | aktualna
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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III CZP 78/18, Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałe
po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. - Uchwała Sądu Najwyższego
LEX nr 2612595 - uchwała z dnia 30 stycznia 2019 r.
TEZA | aktualna
Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe
po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają
w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

II FSK 2440/18- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2018 r.
Nie każda osoba lokująca nadwyżki finansowe w rynek nieruchomości zostaje automatycznie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
Okazjonalny najem lokalu mieszkalnego nie stanowi przejawu prowadzenia działalności gospodarczej (...) Poza tym nie jest działalnością gospodarczą
działalność mająca na celu obsługę własnego majątku, choćby była przesycona motywem zysku (...). W przeciwnym razie dochodziłoby do zatarcia
różnicy między zwykłym korzystaniem z uprawnień właścicielskich w celu rozporządzenia własnym majątkiem, a zawodowym prowadzeniem
działalności gospodarczej. Dopiero wynajmowanie lokalu na szeroką skalę jest przejawem stałej i zorganizowanej działalności gospodarczej.

III CZP 42/18, Zmiany postanowień umowy spółki. - Uchwała Sądu Najwyższego
LEX nr 2541937 - uchwała z dnia 7 września 2018 r.
TEZA | aktualna
Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej - wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. - ma zastosowanie art. 210 § 1
k.s.h.
TEZA | aktualna
Artykuł 9 k.s.h. nie wprowadza żadnych ograniczeń co do sposobu wyrażania zgody przez wszystkich wspólników na modyfikację treści umowy. W tym
względzie zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie, czy dla zmiany umowy spółki uzyskany został konsens wszystkich wspólników.
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