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TARCZA FINANSOWA PFR
 
Tarcza finansowa PFR jest to program
rządowy prowadzony na podstawie
Ustawy o SIR, który ma na celu
wsparcie mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, które ucierpiały na
skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2,
który wywołuje chorobę COVID-19.
Zgodnie z założeniem programu,
podstawowym instrumentem
wsparcia finansowego
przedsiębiorstw będą subwencje
finansowe, z których znaczna część tj.
do 75% finansowania będzie
bezzwrotna, a warunkiem jest
spełnienie określonych w programie
warunków. 
 Założenia programu obejmowały
dwa rodzaje wsparcia finansowego:
1.      Tarcza finansowa dla Mikrofirm,
która obejmuje wsparcie finansowe 

dla mikroprzedsiębiorców o łącznej
wartości 25 mld zł;
2.      Tarcza finansowa dla MŚP, która
obejmuje wsparcie finansowe dla
małych i średnich przedsiębiorców o
łącznej wartości 50 mld zł.
O wsparcie w ramach Programu może
ubiegać się każdy podmiot, który
spełnił jednocześnie następujące
warunki („Beneficjent”):
1.      jest przedsiębiorcą, tj. osobą
fizyczną, prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której przyznano zdolność
prawną, wykonującą działalność
gospodarczą, bądź wspólnikiem
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez niego działalności gospodarczej:
a)       zatrudniającym co najmniej 1
pracownika oraz nie więcej niż 9 
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pracowników (nie uwzględniając
osoby Beneficjenta będącego osobą
fizyczną) oraz którego roczny obrót
lub suma bilansowa nie przekracza
kwoty 2 mln EUR –
mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”);
b) zatrudniającym do 249
pracowników (nie uwzględniając
osoby Beneficjenta będącego osobą
fizyczną) oraz którego roczny obrót
nie przekracza 50 mln EUR lub suma
bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
przy czym nie jest Mikrofirmą lub nie
jest beneficjentem Programu DP –
małe i średnie przedsiębiorstwo
(„MŚP”).
2. Odnotowuje spadek obrotów
gospodarczych (przychodów ze
sprzedaży) o co najmniej 25% w
dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020
r. w porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub analogicznego miesiąca
ubiegłego roku w związku
zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek COVID-19.
3. Na dzień składania wniosku
prowadzi działalność gospodarczą, nie
otworzył likwidacji na podstawie KSH
oraz na dzień złożenia wniosku nie
zostało wobec niego otwarte
postępowanie upadłościowe na
podstawie ustawy Prawo
upadłościowe albo postępowanie 

restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy
Prawo restrukturyzacyjne.
4.  Jest przedsiębiorcą:
a) Który posiada rezydencję podatkową
na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, oraz
b)      Który jest zarejestrowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz
c)  Którego główny beneficjent
rzeczywisty nie posiada nie posiada
rezydencji podatkowej w tzw. rajach
podatkowych.
5.  Prowadził działalność na dzień 31
grudnia 2019 r.
6.  Który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub
na dzień złożenia wniosku nie zalegał z
płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne;
7. Nie prowadzi działalności w zakresie:
a)   Produktów lub usług, które mogą
skutkować ograniczeniem bądź
naruszeniem wolności indywidualnych
lub/oraz praw człowieka;
b)   Działalności prowadzonej przez
instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe, firmy
inwestycyjne. Instytucje pożyczkowe e,
zakłady ubezpieczeń, zakłady
reasekuracji, fundusze emerytalne,
fundusze inwestycyjne i inne
przedsiębiorstwa zbiorowego
inwestowania oraz podmioty 
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zarządzające aktywami, dostawców
usług płatniczych oraz inne instytucje
finansowe, a także agencje ratingowe;
lub
c) obszarów wątpliwych z powodów
etyczno-moralnych. 
Zgodnie z regulaminem
przyznawania dotacji, Polski Fundusz
Rozwoju może prowadzić nadzór nad
udzielaniem wsparcia, wykorzystując
w tym zakresie odpowiednie
procedury ewidencji, raportowania i
kontroli. PFR stworzył specjalny
algorytm antyfraudowy, mający na
celu wyszukanie nieprawidłowości u
przedsiębiorców. Celem takiej
kontroli jest głównie wykrycie różnic
w zakresie informacji
przedstawionych przez
przedsiębiorcę w chwili składania
wniosku a rzeczywistym stanem
faktycznym. Należy w szczególności
zwrócić uwagę na cele, na które to są
przeznaczane uzyskane środki,
bowiem w regulaminie PFR został
przewidziany katalog zamknięty
wydatków, na rzecz których
uzyskanych środków nie można
przeznaczyć. Środków z subwencji
nie można przeznaczyć na rzecz
właściciela danego przedsiębiorstwa,
jak również na beneficjentów
rzeczywistych danej spółki.
 

Polski Fundusz Rozwoju nie narzucił
odgórnie sposobu, w jaki
przedsiębiorca powinien
dokumentować wydatki, co w
praktyce oznacza, że przedsiębiorca
powinien posiadać wszelkie możliwe
dokumenty, które to pozwalają na
wykazanie, w jaki sposób zostały
wydatkowane środki z subwencji.
Jako, że nie została określona forma
prowadzenia dokumentacji – mogą
więc to być faktury VAT bądź też
potwierdzenia przelewów.
Należy wiedzieć, że uzyskana
subwencja może być wydatkowana
tylko i wyłącznie na cele związane z
kosztami prowadzonej działalności
gospodarczej oraz na spłaty
zaciągniętych kredytów, maksymalnie
do wysokości 25% wartości
otrzymanego dofinansowania.
Ważne, aby pamiętać także o tym, że
jeżeli uzyskana przez przedsiębiorcę
kwota przekroczyła 800 tysięcy euro,
wówczas zostanie on zobowiązany
do zwrócenia nadwyżki.
W celu odpowiedniego
przygotowania do potencjalnej
kontroli, najlepszym rozwiązaniem
wydaje się przeprowadzenie
wewnętrznej kontroli, która to ma na
celu wykrycie wszelkich 
 nieprawidłowości w  dysponowaniu
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 środkami uzyskanymi z subwencji.
Przedsiębiorca na koniec okresu
pożyczki, zobowiązany jest do złożenia
odpowiedniego oświadczenia o
rozliczeniu subwencji finansowej. W
takim oświadczeniu przedsiębiorca
powinien potwierdzić średnią liczbę
pracowników w okresie pełnych
dwunastu miesięcy, liczonych od dnia
wypłaty subwencji. Negatywnym
skutkiem niezłożenia takiego
oświadczenia może być obowiązek
zwrotu subwencji w całości, jak również
złożenie nieprawdziwego oświadczenia
może  skutkować odpowiedzialnością
karną za przedstawienie fałszywych
informacji oraz złożenie fałszywych
oświadczeń.
Przedsiębiorca powinien wystrzegać
się błędów, które może popełnić takich
jak np. wskazanie nieprawidłowego
wydatkowania środków z subwencji
przykładowo poprzez przekazanie
części kwoty na rzecz wspólników
spółki, bądź też jej beneficjentów
rzeczywistych. Ponadto wykluczone jest
również podwójne wydatkowanie
środków z subwencji na ten sam cel. 
Istotne jest, by wiedzieć, że w sytuacji
kiedy zostanie wykryta jakaś
nieprawidłowość, wówczas PFR może 
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podjąć decyzję o zwrocie części bądź
nawet całości subwencji finansowej.
Wówczas zwrot określonych środków
będzie konieczny w terminie 14 dni
od dnia, kiedy to przedsiębiorca mógł
się zapoznać z decyzją Polskiego
Funduszu Rozwoju.
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Ministerstwo Aktywów Państwowych
podjęło się nowelizacji kodeksu
spółek handlowych (dalej jako: KSH) w
zakresie regulacji normujących
kwestie holdingowe. (stosunki między
spółkami, którym zależy na wzroście i
integracji z racji występowania w
obrocie gospodarczym jako grupa).
 
Powołana w powyższym celu Komisja
do spraw Reformy Nadzoru
Właścicielskiego (dalej jako: Komisja)
w projekcie z lipca 2020 proponuje
wprowadzenie do kodeksu  działu
zatytułowanego jako „Grupa spółek".
W założeniach projekt ma stanowić
urzeczywistnienie doktryny
Rozenblum i realizować model
regulacji szczątkowej, a zatem
dotykającej jedynie niezbędnych
obszarów wymagających ingerencji
ustawodawcy.

Według analizowanej wersji projektu
oraz z prac Komisji na temat
finalnego jego kształtu, uwidacznia
się model, w którym spółka
przystępuje do grupy na podstawie
uchwały zgromadzenia wspólników
lub walnego zgromadzenia
akcjonariuszy, w której będzie trzeba
wskazać na spółkę dominującą. Od
momentu rejestracji w KRS wzmianki
o uczestnictwie spółki w grupie,
członek zarządu, rady nadzorczej,
komisji rewizyjnej, rady dyrektorów,
likwidator i prokurent spółki obok
interesu spółki będą mogli kierować
się interesem grupy spółek, jeśli nie
naruszy to uzasadnionego interesu
wspólników lub akcjonariuszy
mniejszościowych spółki ani interesu
jej wierzycieli. Interes grupy 
 zdefiniowany w projekcie, będzie
on oznaczał wspólną strategię 
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w zakresie dotyczącym wprowadzenia prawa grup spółek, zwanego
również prawem holdingowym - rozwiązanie nie istniało do tej pory w

polskim systemie prawnym
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wgospodarczą spółek z grupy
uzasadniającą sprawowanie przez
spółkę dominującą jednolitego
kierownictwa nad spółkami z grupy. 

Decyzyjność i uprawnienia
kontrolne spółki dominującej

Regulacje poza klauzulą generalną,
która pozwala decydentom kierować
się interesem grupy, opierają się na
mechanizmie wydawania wiążących
poleceń spółce zależnej przez spółkę
dominującą. Polecenie może być
wydane przez spółkę dominującą,
jeśli jest ono uzasadnione interesem
grupy spółek, a musi zostać
wykonane przez spółkę zależną
zawsze, chyba że istnieje
uzasadniona obawa, że jest to
sprzeczne z interesem spółki zależnej
i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie
naprawiona w okresie najbliższych
dwóch lat, jak również, jeśli
wykonanie polecenia groziłoby
niewypłacalnością spółki. Wykonując
lub odmawiając wykonania polecenia,
zarząd spółki zależnej ma obowiązek
podjąć decyzję w formie uchwały. i
teraz uwaga - naruszenie wskazanych
powyżej regulacji będzie rodzić
odpowiedzialność karną i
odszkodowawczą.

Warto również wspomnieć, iż projekt
zakłada mechanizmy umożliwiające
kontrolę przez radę nadzorczą spółki
dominującej realizację przez spółkę
zależną interesu grupy. Spółka
dominująca ma też uzyskać prawo do
przeglądania w każdym  czasie ksiąg i
dokumentów spółki zależnej. Zarząd
spółki zależnej będzie miał natomiast
obowiązek sporządzać sprawozdanie o
powiązaniach tej spółki ze spółką
dominującą za okres ostatniego roku
obrotowego, w którym będzie musiał
wskazać  wiążące polecenia spółki
dominującej.

Mechanizmy ochrony wspólników
mniejszościowych

Uprawnieniem wspólników i
akcjonariuszy mniejszościowych spółki
zależnej jest natomiast powołanie firmy
audytorskiej dla zbadania
rachunkowości i działalności grupy. 
Mogą oni również domagać się wyjścia
ze spółki poprzez realizację żądania
wykupu ich akcji lub udziałów przez
spółkę dominującą. Warunkiem w tym
przypadku jest jednak, aby spółka
dominująca posiadała co najmniej 90-
proc. udział w kapitale zakładowym.
Planuje się, aby wspólnikom i 
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akcjonariuszom mniejszościowym
przysługiwała  ochrona ex post w
postaci roszczenia
odszkodowawczego kierowanego
bezpośrednio do spółki dominującej
w przypadku, gdy doszło do
obniżenia wartości udziału albo akcji
spółki zależnej, jeżeli obniżenie to
było następstwem wykonania przez
spółkę zależną wiążącego polecenia.
Warunkiem skierowania takiego
roszczenie jest wymóg, aby spółka
dominująca posiadała zdolność do
samodzielnej zmiany statutu lub
umowy spółki.

Kwestia wierzycieli spółki
zależnej
            
Projekt zakazuje spółce zależnej
wykonywania poleceń zagrażających
niewypłacalnością (ochrona ex ante). 
Natomiast w przypadku
bezskuteczności egzekucji z majątku
spółki zależnej, jej wierzycielom
przysługiwać będzie bezpośrednio do
spółki dominującej roszczenie
odszkodowawcze (ochrona ex post).

Spółka zależna ma się kierować
interesem grupy, o ile nie narusza
to uzasadnionego interesu
wierzycieli i mniejszościowych
wspólników albo akcjonariuszy
spółki zależnej.

Nieformalne polecenia 
 
            Z analizowanej wersji projektu
wynika, że każde nieformalne
polecenie spółki dominującej wymaga
podjęcia uchwały na poziomie spółki
zależnej, a następnie
udokumentowania go w sprawozdaniu.
W przeciwnym razie decydenci spółek
z grupy ponoszą odpowiedzialność
karną i odszkodowawczą tak, jakby
spółka nie funkcjonowała w reżimie
grup spółek.
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ESTOŃSKI CITESTOŃSKI CITESTOŃSKI CIT
PRAWNIK ADRIAN WALIGÓRA

Podatek dochodowy jest daniną
publiczną. Przedmiotem
opodatkowania jest dochód.
Dochodem jest przychodów
pomniejszony o koszty uzyskania
przychodu.  Podatek CIT obciąża
bezpośrednio dochody uzyskane
przez osoby prawne. W klasycznym
ujęciu podatku dochodowego od
osób prawnych obowiązek
podatkowy powstaje w momencie
zaistnienia zdarzenia faktycznego
takiego jak np. wystawienie faktury,
jednak nie później niż z chwilą upływu
terminu do jej wystawienia.
Obowiązek podatkowy konkretyzuje
się w zobowiązaniu podatkowym,
którego jest źródłem. 

Tak zwany „Estoński CIT” różni się od
klasycznej postaci podatku
dochodowego tym, że obowiązek
podatkowy powstaje w momencie
zaistnienia zdarzenia faktycznego,
jakim jest faktyczne otrzymanie zysku
przez osobę prawną. Takie
rozwiązanie może wydawać się
bardzo korzystne, biorąc pod uwagę 

ryzyko ekonomiczne związane z
wykonywaniem działalności
gospodarczej. Niemniej jednak będzie
ono obwarowane pewnymi warunkami,
które podatnik musi spełnić.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów,
ten planowany sposób opodatkowania
kierowany jest do małych i średnich
przedsiębiorstw. Powyższy system
podatkowy oparty będzie na dwóch
modelach. Pierwszy model
opodatkowania ryczałtowego polegał
będzie na objęciu opodatkowaniem
wyłącznie dystrybuowanych przez
spółkę zysków tak jak w Estonii. Drugi
polegać ma na założeniu specjalnego
funduszu (rachunku) inwestycyjnego,
wzorowanego na rozwiązaniach
przyjętych w Niemczech i na Węgrzech.
Zgodnie z założeniami projektu ustawy
związane jest to z obowiązkiem
dokonywania inwestycji w spółkach,
który stanowi relewantny element
przedmiotowego opodatkowania.
Ministerstwo Finansów wskazuje, iż
podstawowym obwarowaniem będzie
przychód spółki, który nie będzie
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mógł przekroczyć 100 mln zł w roku
podatkowym, z uwzględnieniem
kwoty należnego podatku od
towarów i usług, z tym, że kwota
przychodu musi być mniejsza niż 50
% przychodu z tytułu wierzytelności,
odsetek i pożytków od wszelkiego
rodzaju pożyczek, części odsetkowej
raty leasingowej, poręczeń i
gwarancji, praw autorskich lub praw
własności przemysłowej, w tym z
tytułu zbycia tych praw, zbycia i
realizacji praw z instrumentów
finansowych oraz transakcji z
podmiotami powiązanymi.
Kolejnym obwarowaniem będzie fakt,
iż podatnik musi zatrudniać na
podstawie umowy o pracę co
najmniej 3 osoby w przeliczeniu na
pełne etaty, którzy nie mogą być
udziałowcami ani akcjonariuszami
tego podatnika, przez okres co
najmniej 300 dni w roku
podatkowym, a w przypadku gdy
rokiem podatkowym nie jest okres
kolejnych dwunastu miesięcy
kalendarzowych – 82% dni
przypadających w roku podatkowym. 
Alternatywą dla powyższego jest
ponoszenie przez Podatnika
miesięcznych wydatków w kwocie
stanowiącej co najmniej trzykrotność
przeciętnego miesięcznego 
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wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw z tytułu wypłaty
wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych
na podstawie umowy innej niż
umowa o pracę co najmniej 3 osób
fizycznych, niebędących udziałowcami
ani akcjonariuszami tego podatnika,
jeżeli w związku z wypłatą tych
wynagrodzeń na podatniku ciąży
obowiązek poboru zaliczek na
podatek dochodowy od osób – 13 –
fizycznych i składek określonych w
ustawie z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz.
887).
 
Kluczowe w tej kwestii będzie
prowadzenie działalności w formie
spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością albo spółki
akcyjnej, której odpowiednio
udziałowcami albo akcjonariuszami
są wyłącznie osoby fizyczne
nieposiadające praw majątkowych
związanych z prawem do otrzymania
świadczenia jako założyciele
(fundatorzy) lub beneficjenci fundacji,
trustu lub innego podmiotu albo
stosunku prawnego o charakterze
powierniczym. Ponadto, Podatnik nie
będzie mógł posiadać udziałów (akcji)
w kapitale innej spółki, tytułów 



uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym lub w instytucji
wspólnego inwestowania, ogółu praw
i obowiązków w spółce niebędącej
osobą prawną oraz innych praw
majątkowych związanych z prawem
do otrzymania świadczenia jako
założyciel (fundator) lub beneficjent
fundacji, trustu lub innego podmiotu
albo stosunku prawnego o
charakterze powierniczym. Co więcej,
Podatnik nie będzie mógł sporządzić
za okres opodatkowania ryczałtem
sprawozdań finansowych zgodnie z
MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b
ustawy o rachunkowości.  W zasadzie
decydujące będzie złożenie przez
Podatnika zawiadomienia o wyborze
opodatkowania ryczałtem, według
ustalonego wzoru, do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego w
terminie do końca pierwszego
miesiąca pierwszego roku
podatkowego, w którym ma być
opodatkowany tym podatkiem. 
Konkludując, należy uznać, iż
powyższe rozwiązanie przyczyni się
do większych zdolności
inwestycyjnych osób prawnych,
wzrostu produktywności i
innowacyjności przedsiębiorstw,
oszczędności czasu przy 
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rozliczeniach podatkowych,
zmniejszy ryzyko podejmowania
działań gospodarczych, a co za tym
idzie, zmniejszy liczbę podmiotów
gospodarczych, które będą wymagały
działań restrukturyzacyjnych czy
upadłościowych, co przyczyni się do
zwiększenia pewności obrotu
prawnego i gospodarczego. Bez
wątpienia pośrednio także przyczyni
się korzystnie dla samej gospodarki
m.in. przez zwiększenie
produktywności firm czy zwiększenie
miejsc pracy.  Niemniej jednak
system Estoński jest konstrukcją
podatkową bardzo prostą, aczkolwiek
nieznaną polskiemu systemowi
podatkowemu, a przede wszystkim
polskiemu przedsiębiorcy. Kolejne
lata zreferują, czy ten sposób
rozliczenia podatku dochodowego
od osób prawnych przyjmie się i
będzie stosowany w przeważającej
mierze przez osoby prawne oraz czy
zachęci zagranicznych inwestorów do
wejścia na polski rynek gospodarczy.
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ZMIANY W OPODATKOWANIUZMIANY W OPODATKOWANIUZMIANY W OPODATKOWANIU
SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHSPÓŁEK KOMANDYTOWYCHSPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

APLIKANT ADWOKACKI MAŁGORZATA JANAS

W dniu 28 listopada 2020 r.
znowelizowana została ustawa o
podatku dochodowym od osób
prawnych, wprowadzająca obowiązek
opodatkowania spółek
komandytowych mających siedzibę
lub zarząd na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej  podatkiem
CIT.  Oznacza to, iż podatek
dochodowy zapłacą nie tylko
wspólnicy, ale także sama spółka.
Treść ustawy wskazuje, iż wszystkie
spółki komandytowe zostaną objęte
przedmiotowym podatkiem. Nie ma
znaczenia rozmiar prowadzonej
działalności, struktura właścicielska
bądź posiadanie kapitału
zagranicznego.

Warto podkreślić, że również spółki
jawne mające siedzibę lub zarząd na
terytorium RP zostaną objęte
podatkiem CIT, jeśli spełnią łącznie
dwa warunki: 
- wspólnikami spółki jawnej będą nie
tylko osoby fizyczne, a także

- spółka jawna nie złoży przed
rozpoczęciem roku obrotowego
informacji o podatnikach podatku
dochodowego od osób fizycznych
oraz podatku dochodowego od osób
prawnych, posiadających
bezpośrednio lub za pośrednictwem
podmiotów niebędących
podatnikami podatku dochodowego,
prawa do udziału w zysku tej spółki.
Spółka komandytowa, będzie płaciła
podatek od uzyskanego dochodu,
według stawki podstawowej 19%,
natomiast gdy spółka będzie
posiadała status małego podatnika, a
także kiedy jej przychód nie
przekroczy 2 mln EUR w roku
podatkowym będzie ona mogła
skorzystać z obniżonej stawki
podatku CIT, którego stawka wynosi
9%. Z kolei z przepisów
przejściowych wynika, że wypłata
zysków uzyskanych z działalności
spółek komandytowych przed 1
stycznia lub 1 maja 2021 r., w
zależności od kiedy spółka stanie się
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podatnikiem, powinna być
traktowana na obecnie
obowiązujących zasadach, co
oznacza, że wypłata zysków nie
będzie podlegać opodatkowaniu CIT.
Ustawa przewiduje również
zwolnienie dla komandytariuszy
przychodów osiąganych za
pośrednictwem spółki komandytowej
w kwocie odpowiadającej 50%
przychodów uzyskanych przez
komandytariusza z tytułu udziału w
zyskach w spółce komandytowej,
jednak nie więcej niż 60.000 zł.
Jednak, aby komandytariusz mógł
skorzystać z powyższego zwolnienia,
musi spełnić następujące warunki, a
w szczególności nie może:
· być członkiem zarządu
komplementariusza spółki
komandytowej,
·        być podmiotem powiązanym ze
wspólnikiem lub członkiem zarządu, 
·  posiadać bezpośrednio lub
pośrednio ponad 5% udziałów lub
akcji w spółce posiadającej
osobowość prawną lub spółce
kapitałowej w organizacji będących
komplementariuszem w tej spółce
komandytowej.
Należy pamiętać, że co do zasady
wypłata ze spółki komandytowej na
rzecz osoby fizycznej będącej 

komandytariuszem będzie
opodatkowana. Przepisy dotyczące
opodatkowania spółek
komandytowych wchodzą w życie od
1 stycznia 2021 r., jednakże spółka
komandytowa może postanowić, iż
stanie się ona podatnikiem CIT od 1
maja 2021r. Wówczas wspólnicy
spółki komandytowej powinni podjąć
stosowną uchwałę, zawiadomić
organy podatkowe poprzez jej
złożenie w urzędzie skarbowym
właściwym dla spółki oraz dla
każdego ze wspólników. Powyższe
działania należy podjąć przed
końcem 2020 roku. 
W przypadku odroczenia stosowania
nowych przepisów przeanalizowania
wymaga kwestia zamykania ksiąg
rachunkowych, bowiem w takiej
sytuacji należy zamknąć księgi
rachunkowe i sporządzić
sprawozdanie finansowe na dzień 30
kwietnia 2021 r. W sytuacji zaś, gdy
spółka ma rok obrotowy pokrywający
się z rokiem kalendarzowym,
ustawodawca przewidział możliwość
niezamykania ksiąg rachunkowych na
dzień 31 grudnia 2020 r., a
przesunięcie tegoż momentu do 30
kwietnia 2021 r. 
W obliczu opisywanej nowelizacji
trwają poszukiwania rozwiązań, które 
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pozwolą na uniknięcie podwójnego
opodatkowania. Jednym ze
sposobów może być przekształcenie
spółki komandytowej w spółkę jawną
lub partnerską. Należy zauważyć
jednak, że przekształcenie w spółkę
jawną oznacza pełną
odpowiedzialność wspólników za
zobowiązania spółki,  natomiast w
spółce partnerskiej, każdy z
partnerów odpowiada za swoje
błędy. W takim wariancie podatek
zapłacą Jedynie wspólnicy spółki,
jednak kosztem rozszerzenia ich
odpowiedzialności. Jeżeli wspólnikowi
zależy na wyłączeniu
odpowiedzialności, może on wybrać
przekształcenie spółki komandytowej
w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, ale następnie ich
podział na mniejsze spółki bądź
podział istniejącej spółki
komandytowej na kilka mniejszych
spółek. Podkreślić należy, że wybór
takiej opcji nie pozwoli na uniknięcie
płacenia podatku CIT, ale może
spowodować jego zapłatę w
mniejszej wysokości.

LEWCIOMARCINIAK.PL TEL. 790 767 484
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NOWELIZACJA PRAWANOWELIZACJA PRAWANOWELIZACJA PRAWA
KONSUMENCKIEGOKONSUMENCKIEGOKONSUMENCKIEGO

SYLWIA PRONOBIS

Rok 2020 miał być rokiem
przełomowym pod względem
modyfikacji przepisów prawa
konsumenckiego, co oznacza, że z
dniem 1 czerwca 2020 roku miały
zacząć obowiązywać zmiany, które
wynikają z Ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu ograniczenia
obciążeń regulacyjnych, która to w
dniu 6 sierpnia 2019 roku została
podpisana przez Prezydenta.
Ustawa ta nie zaczęła obowiązywać w
ww. terminie z powodu
wprowadzenia na terenie kraju stanu
epidemii oraz przyjęcia w dniu 31
marca 2020 roku Ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywoływanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw co przyczyniło się do
przesunięcia wejścia w życie zmian
dotyczących prawa konsumenckiego
do dnia 1 stycznia 2021 roku.
Nowelizacja Ustawy o prawach 

konsumenta i Kodeksu cywilnego
spowoduje znaczące zmiany w
aktualnie obowiązującym prawie. Od
1 stycznia 2021 roku osoby fizyczne,
które prowadzą działalność
gospodarczą w określonych
przypadkach uzyskają dodatkową
ochronę konsumencką. Oznacza to,
że taka osoba będzie traktowana jak
konsument, co spowoduje, że
zostanie objęta ochroną, która jest
przewidziana dla konsumentów,
mimo że jest przedsiębiorcą. W
aktualnej sytuacji prawnej
przedsiębiorcy po otrzymaniu faktury
za dokonanie zakupu nie przysługują
żadne uprawnienia, przysługujące
konsumentowi. Od 1 stycznia 2021
roku osoba, która prowadzi
działalność gospodarczą zostanie
objęta ochroną przewidzianą dla
konsumentów w zakresie:
1)      niedozwolonych postanowień
umownych;
2)      rękojmi za wady;
3)      prawa odstąpienia od umowy.
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Rękojmia za wady
 Od 1 stycznia 2021 roku przepisy
zawarte w Kodeksie cywilnym w
zakresie rękojmi za wady będą miały
również zastosowanie do osoby
fizycznej, przy zawarciu umowy
bezpośrednio związanej z jej
działalnością gospodarczą, wtedy gdy
z treści takiej umowy będzie
wynikało, że nie posiada ona dla niej
zawodowego charakteru. Należy
jednak wiedzieć, że wtedy nie będą
mogły mieć zastosowania przepisy
dotyczące ograniczeń w modyfikacji
odpowiedzialności. W praktyce
oznacza to, że w określonych
sytuacjach przedsiębiorca dokonując
zakupu towaru bądź usługi będzie
miał prawo do złożenia reklamacji, w
oparciu o przepisy o rękojmi, wtedy
gdy kupiony towar będzie posiadał
wadę fizyczną lub prawną i wówczas
będzie miał prawo domagać się
naprawy danego towaru bądź
wymiany go na nowy.

Prawo odstąpienia od umowy
 Od 1 stycznia 2021 roku
przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą będą
również mieli prawo zwrotu towaru,
który zakupili na odległość na tych
samych prawach, jak dotychczas 

Zmiany spowodują, że zarówno
sprzedawcy, jak i usługodawcy będą
musieli dostosować wzorce swoich
regulaminów, umów oraz procedur
do nowych przepisów. Ponadto będą
również zobligowani do stworzenia
procedur umożliwiających weryfikację
możliwość skorzystania przez
przedsiębiorców z prawa do
przysługującej rękojmi, bądź prawa
odstąpienia od umowy.

Klauzule niedozwolone
Zgodnie z dyspozycją art. 385(5)
Kodeksu Cywilnego, który będzie
obowiązywał od dnia 1 stycznia 2021
roku, określone przepisy, które
dotyczą konsumenta, będą miały
zastosowanie również dla osoby
fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą. Ważne
jest, aby pamiętać, że aby osoba
fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą została objęta ochroną
konsumencką, konieczne jest
spełnienie warunku tj. umowa, która
będzie zawierana przed
przedsiębiorcę ze sprzedawcą nie
może mieć charakteru zawodowego,
co oznacza, że nie może
bezpośrednio dotyczyć branży, w
której przedsiębiorca się specjalizuje.
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osoby fizyczne. Takie prawo nabędzie
osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, o ile z
treści takiej umowy będzie wynikało,
że nie posiada dla niej charakteru
zawodowego. W praktyce będzie to
oznaczało, że taka osoba po zawarciu
umowy na odległość bądź poza
lokalem przedsiębiorstwa, będzie
mogła w terminie 14 dni odstąpić od
takiej umowy bez podawania
przyczyny oraz bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów.

LEWCIOMARCINIAK.PL TEL. 790 767 484
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NOWELIZACJA EKSPERYMENTUNOWELIZACJA EKSPERYMENTUNOWELIZACJA EKSPERYMENTU
MEDYCZNEGOMEDYCZNEGOMEDYCZNEGO

APLIKANT ADWOKACKI MATEUSZ DANILUK

W polskim kodeksie karnym
funkcjonuje taka instytucja jak
kontratyp. Polega ona na wyłączeniu
odpowiedzialności karnej w
określonych sytuacjach. Kodeks
karny w art. 27 stanowi, że „nie
popełnia przestępstwa kto działa w
celu przeprowadzenia eksperymentu
poznawczego, medycznego,
technicznego lub ekonomicznego,
jeżeli spodziewana korzyść ma
istotne znaczenie poznawcze,
medyczne lub gospodarcze, a
oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość
oraz sposób przeprowadzenia
eksperymentu są zasadne w świetle
aktualnego stanu wiedzy.” Trzeba
także dodać, że aby nie doszło do
popełnienia przestępstwa należy
uzyskać uprzednio zgodę uczestnika
eksperymentu oraz poinformować
go o spodziewanych korzyściach,
grożących ujemnych skutkach i
prawdopodobieństwie ich powstania,
a przede wszystkim możliwości
odstąpienia od udziału w
eksperymencie na każdym jego 

etapie. Na końcu przepisu wskazano,
że zasady i warunki eksperymentu
medycznego określa ustawa, w tym
artykule skupimy się zatem na
eksperymencie medycznym jego
zasadom oraz warunkom, które
określa ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w
życie nowelizacja do powyżej
wskazanej ustawy, która wprowadza
większe restrykcje, dotyczące
możliwości przeprowadzenia
eksperymentu medycznego.
W pierwszej kolejności nowelizacją
dookreślono, iż eksperymentem jest
także przeprowadzenie badań
materiału biologicznego, w tym
genetycznego, pobranego od osoby
dla celów naukowych.  Eksperyment
będzie mógł być wykonany przez
lekarza posiadającego specjalizację w
dziedzinie medycyny, która jest
szczególnie przydatna ze względu na
charakter lub przebieg eksperymentu
oraz odpowiednio wysokie 
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kwalifikacje zawodowe i badawcze.
Eksperymentem kierować może
także osoba niebędąca lekarzem, ale
posiadająca kwalifikacje niezbędne
do jego przeprowadzenia.
Dotychczas w ustawie określono, że
eksperymentem medycznym kieruje
lekarz posiadający odpowiednio
wysokie kwalifikacje.
Najważniejsze w nowelizacji jest to,
że określono osoby, na których nie
można dokonać eksperymentu
medycznego. Są to: dziecko poczęte,
osoba ubezwłasnowolniona, żołnierz
i inna osoba pozostająca w
zależności hierarchicznej,
ograniczającej swobodę
dobrowolnego wyrażania zgody, a
także osoba pozbawiona wolności
albo poddana detencji (przymusowe
umieszczenie w placówce zdrowia
psychicznego). Określone zostało
także, jakie warunki winny zostać
spełnione, aby można było
przeprowadzić eksperyment
medyczny na małoletnim. Należy w
takiej sytuacji spełnić łącznie trzy
warunki: spodziewane korzyści mają
bezpośrednie znaczenie dla zdrowia
małoletniego poddanego
eksperymentowi badawczemu lub
innych małoletnich należących do tej
samej grupy wiekowej, eksperyment 

badawczy przyniesie istotne
rozszerzenie wiedzy medycznej, a
także nie istnieje możliwość
przeprowadzenia takiego
eksperymentu o porównywalnej
efektywności z udziałem osoby
pełnoletniej. Zabrania się także
przeprowadzenia eksperymentu
medycznego z wykorzystaniem
przymusowego położenia uczestnika
takiego eksperymentu. Dodatkowo, w
eksperymentach medycznych, z
wyjątkiem eksperymentów
medycznych z udziałem pełnoletnich
uczestników, nie mogą być
stosowane żadne zachęty ani
gratyfikacje finansowe, z wyjątkiem
rekompensaty poniesionych kosztów.
Ważne jest również to, iż
eksperyment medyczny może być
przeprowadzony dopiero po
zawarciu przez podmiot
przeprowadzający eksperyment
medyczny umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na rzecz
jego uczestnika oraz osoby, której
skutki eksperymentu mogą
bezpośrednio dotknąć. Dodano w
tym zakresie także, iż w przypadkach
niecierpiących zwłoki i ze względu na
bezpośrednie zagrożenie życia
uczestnika eksperymentu można
wyjątkowo odstąpić od zawarcia 
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umowy ubezpieczenia.
W nowelizacji rozszerzono także
obowiązek informacyjny uczestnika
eksperymentu. Uczestnik otrzymuje
bowiem ustną i pisemną informacje,
która sporządzona zostanie w
sposób zrozumiały. Informacja o
eksperymencie obejmuje: cel, pełny
plan eksperymentu medycznego oraz
ryzyko i korzyści związane z
eksperymentem, zakres i długość
trwania, w szczególności wszystkie
uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia
uczestnika, ustalenia dotyczące
sposobu reagowania na zdarzenia
niepożądane oraz pytania i
wątpliwości uczestnika, środki
powzięte w celu zapewnienia
poszanowania życia prywatnego
uczestnika oraz poufności jego
danych osobowych, zasady dostępu
do informacji istotnych dla
uczestnika, uzyskanych podczas
realizacji tego eksperymentu oraz do
ogólnych jego wyników, zasady
wypłaty odszkodowania w sytuacji
powstania szkody, wszelkie
przewidywane dalsze użycie wyników
eksperymentu medycznego, danych
oraz materiału biologicznego
zgromadzonego w jego trakcie,
źródła finansowania eksperymentu,
zasady dostępu do leczenia 

eksperymentalnego po zakończeniu
eksperymentu, jeżeli okaże się, że u
danego uczestnika eksperyment
przyniósł korzyści oraz możliwości i
zasady dostępu do innego
eksperymentu, jeżeli może on
przynieść uczestnikowi korzyści dla
jego zdrowia. Uczestnik przed
rozpoczęciem eksperymentu jest
informowany o swoich prawach oraz
ochronie gwarantowanej w przepisach,
zwłaszcza o prawie do odmowy
udzielenia zgody oraz wycofania zgody
w każdym momencie eksperymentu. W
przypadku natychmiastowego
przerwania eksperymentu, gdyby
mogło to spowodować
niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia uczestnika, przeprowadzający
mają obowiązek go o tym
poinformować. Warto wspomnieć
także o tym, że eksperyment medyczny
może być przeprowadzony wyłącznie
po wyrażeniu pozytywnej opinii o
projekcie przez niezależną komisję
bioetyczną. Wprowadzona z
początkiem 2021 roku nowelizacja
przepisów w zakresie eksperymentów
medycznych ma przede wszystkim na
celu zwiększenie ich użyteczności oraz
bezpieczeństwa dla zdrowia i życia
uczestników. 
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ULGA ABOLICYJNAULGA ABOLICYJNA
PRAWNIK ADRIAN WALIGÓRA

Ulga abolicyjna została unormowana
w systemie podatku dochodowego w
dniu 1 stycznia 2008 r. na mocy
ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o
szczególnych rozwiązaniach dla
podatników uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
894), z tytułu takich jak m.in. z pracy
najemnej, działalności wykonywanej
osobiście, praw majątkowych i
pozarolniczej działalności
gospodarczej. Warto zaznaczyć, iż
ulga ta należy do ulg podatkowych
występujących w polskich przepisach
prawa podatkowego.  
Wyżej wymieniona ulga jest
dedykowana dla podatników, którzy
uzyskali przychód za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie
gdzie stosuje się metodę
proporcjonalnego odliczenia tak jak w
Belgii, Holandii, Rosji czy w Stanach
Zjednoczonych. Metodę tą stosuje
się, aby uniknąć podwójnego
opodatkowania.
Od 1 stycznia 2021 r. ulga abolicyjna
ma wynieść jedynie 1360 zł, co
pozwoli na uniknięcie podatku do

kwoty nieprzekraczającej 8000 zł.
Oznacza to, iż podatnicy, którzy
osiągną dochód wyższy niż 8000 zł,
nie skorzystają z ulgi abolicyjnej.
Przedmiotowa ulga dedykowana jest
dla rezydentów polskich, którzy
przebywają za granicą nie więcej niż
183 dni w roku lub posiadają swoje
centrum interesów w Polsce. 
Warto zauważyć, iż resort finansów
wskazał, że według rozliczeń podatku
dochodowego za 2018 r. łączna
wartość odliczonej od podatku przez
podatników ulgi abolicyjnej wyniosła
261 mln zł. Głównym motywem
ograniczenia ulgi abolicyjnej jest
zachęta polskich rezydentów
pracujących za granicą, aby podjęli
aktywność ekonomiczną na
terytorium Polski. W związku z
powyższym emigracja polskich
obywateli powinna ulec zmniejszeniu,
z uwagi na nieopłacalność
podejmowania zatrudnienia za
granicą kraju.  
Konkludując, mamy do czynienia z
likwidacją ulgi abolicyjnej, ponieważ w
praktyce ulga pozostanie ale w
bardzo okrojonej formie.
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1.      Podwyżka płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2021 roku minimalne
wynagrodzenie wzrośnie w
porównaniu do 2020 roku o 200 zł
brutto, co oznacza, że najniższa
pensja krajowa wyniesie 2800 zł
brutto miesięcznie, natomiast
minimalna stawka godzinowa dla
zleceniobiorców i samozatrudnionych
wyniesie 18,30 zł brutto.  W praktyce
oznacza to, że minimalne
wynagrodzenie netto w 2021 roku
wyniesie 2061,67 zł miesięcznie, co
świadczy o tym, że wzrośnie ono o
141, 05 zł w stosunku do roku
poprzedniego.

2. Podwyżka świadczenia
pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne jest
jednym ze świadczeń opiekuńczych,
które jest określone w ustawie o
świadczeniach rodzinnych.
Świadczenie to przysługuje matce
albo ojcu, opiekunowi faktycznemu 
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JAKIE JESZCZE ZMIANY CZEKAJĄ NASJAKIE JESZCZE ZMIANY CZEKAJĄ NAS
WW    2021 ROKU?2021 ROKU?
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2021 roku wzrośnie o 141 zł, co
oznacza, że będzie ono wynosiło
1971 zł miesięcznie.

3.       Dowody osobiste

Zgodnie z projektem ustawy o
dowodach osobistych i niektórych
innych ustaw oraz unijnymi
regulacjami tj. rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku,
od 2 sierpnia 2021 roku będą
wystawiane dokumenty tożsamości,
które zostaną uzupełnione o nowe
dane. Konsekwencją tej zmiany
będzie konieczność dwukrotnego
stawienia się obywateli w urzędzie
celem wyrobienia dokumentu.
Podczas pierwszej wizyty będzie
należało złożyć wniosek o nowy
dokument oraz poddać się
procedurze zeskanowania odcisku
palca, a na drugiej odebrać swój
dokument. Istotne jest, że
dotychczasowe dowody tożsamości
zachowają swoją ważność, więc nie
będzie obowiązku wymiany ważnego
dowodu, jednakże każdy, kto wyrazi
chęć wymiany swojego dokumentu
na wersję, która będzie uzupełniona
o informację o odcisku linii
papilarnych, jeszcze zanim jego 
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dziecka, osobie będącej rodziną
zastępczą spokrewnioną, bądź też
innym osobom, na którym zgodnie z
przepisami Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób
znacznym stopniu
niepełnosprawności. Osoby te mogą
uzyskać świadczenie pielęgnacyjne,
jeżeli nie podejmują bądź rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji. Wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego podlega corocznej
waloryzacji od 1 stycznia każdego
roku kalendarzowego, a jego
wysokość jest zależna od
minimalnego wynagrodzenia za
pracę. W 2020 roku wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego wynosi
1830 zł, natomiast już od 1 stycznia 



5.      Prawo jazdy

Od 5 grudnia 2020 roku został
zniesiony obowiązek posiadania przy
sobie dokumentu prawa jazdy. Do tej
pory jeżeli podczas kontroli drogowej
kierowca nie miał przy sobie prawa
jazdy narażał się na mandat w
wysokości 50 zł.
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dokument straci ważność, również
będzie miał taką możliwość..

4. Obowiązkowe szczepienia
przeciwko rotawirusom

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2020 r., poz.
1964), od 1 stycznia 2021 roku wejdą
w życie nowe przepisy, które będą
miały na celu rozszerzenie
obowiązkowych szczepień o
szczepienie przeciwko zakażeniom
wywołanym przez rotawirusy.
Zmianą tą zostaną objęte dzieci od
ukończenia 6 tygodnia życia do
ukończenia 32 tygodnia życia,
urodzone po dniu 31 grudnia 2020 r.
, dlatego też należy wiedzieć, że dzieci
urodzone przed dniem 1 stycznia
2021 roku będą obowiązywały
przepisy dotychczasowe.
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CZYLI PIĘĆ NAJLEPSZYCH SERIALI PRAWNICZYCH 

W GARNITURACH (2011)

ŻONA IDEALNA (2009)

SPOSÓB NA MORDERSTWO (2014)

UKŁADY (2007)

ORŁY Z BOSTONU (2004)
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Z okazji zbliżających sięZ okazji zbliżających się    Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia
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szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności wszczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w
nadchodzącym Nowym Rokunadchodzącym Nowym Roku
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