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W numerze:
1. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie
zwolnienia opodatkowania tym podatkiem nabycia przez osoby przebywające lub
które przebywały w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
2. Nowe przepisy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.
3. Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Ze świata …
I z Polski …

TRWAJĄ PRACE NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN W
ZAKRESIE ZWOLENIENIA TYM PODATKIEM NABYCIA PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE LUB
KTÓRE PRZEBYWAŁY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB RODZINNYM DOMU DZIECKA
W Sejmie rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o podatku od spadków i darowizn. Do
ustawy o podatku od spadków i darowizn ma zostać dodany art. 4c, zgodnie z którym osoby
przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
będą zwolnione z podatku od nabytej własności rzeczy lub praw majątkowych. Przy czym
warunkiem skorzystania z powyższego zwolnienia będzie, aby darczyńcą lub spadkodawcą
była osoba tworzącą rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym
przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca, oraz aby osoba ta dokonała zgłoszenia
nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.
Dziecko w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa
swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za swoje
dzieci już do końca życia.
Obecnie na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, takie osoby są traktowane
względem siebie jako obce, i należą do najdalszej – III grupy podatkowej, opodatkowanej przy
dokonywaniu darowizn czy spadkobraniu podatkiem od spadków i darowizn. Inaczej niż np.
pasierb czy osoba przysposobiona, które są zwolnione na mocy art. 4a z podatku od spadku i
darowizn od nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.
Projektowane zmiany w przypadku ich uchwalenia miały by jeszcze wejść w życie w tym
roku.
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NOWE PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSKACJACH
HANDLOWYCH
Nowelizacja, wynikająca z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
zatorów płatniczych, która (z drobnymi wyjątkami) weszła w życie dnia 1 stycznia 2020 r.,
zakłada kilka kluczowych rozwiązań mających zastosowanie pomiędzy przedsiębiorcami, które
mają ograniczyć proceder nadmiernych opóźnień w transakcjach handlowych.
Poniżej prezentujemy wybrane mechanizmy, które znajdą zastosowanie w działalności
przedsiębiorców:
60 dni na zapłatę w relacjach większych przedsiębiorstw z mniejszymi
Skrócony został – do maksymalnie 60 dni – termin zapłaty w transakcjach, w których
wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma
(przedsiębiorca niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim
przedsiębiorcą).
Jeżeli termin zapłaty został określony w umowie niezgodnie z powyższym, wierzycielowi, który
spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury
lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, przysługują odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych
Ponadto skrócono – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w
transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem
podmiotów leczniczych).
Zmiana wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych
Na mocy obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, wysokość odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30
czerwca 2020 r., wynosi:
• 9,5% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem
jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;
• 11,5% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem
nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.
Obowiązek raportowania praktyk płatniczych
Zgodnie z art. 13a ust. 1 znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych kierownicy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników
innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku
podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zostali zobowiązani do
raportowania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do dnia 31 stycznia każdego roku
sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
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Sprawozdanie winno zawierać informacje co do wartości świadczeń otrzymanych oraz
spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminach nieprzekraczających 30 dni, od
31 do 60 dni, od 61 do 120 dni i przekraczających 120 dni, a także wartości świadczeń
nieotrzymanych i niespełnionych w terminie określonym w umowie oraz ich udział
procentowy w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych w tym roku.
Prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT
Finalnie, ustawą zmieniającą wprowadzono zmiany także w przepisach o podatkach PIT i CIT
poprzez zastosowanie mechanizmu tzw. złych długów (w tym tzw. ulgę na złe długi), na wzór
rozwiązań przyjętych w podatku VAT. Niniejsze powoduje, że wierzyciel, który nie otrzyma
zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł
pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę niezapłaconej wierzytelności, aby nie uiszczać
zaliczki na podatek dochodowy od środków, których dłużnik nie zapłacił.

PROJEKT USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony
przez ministra cyfryzacji. Tradycyjne przesyłki polecone mają zostać zastąpione przez
elektroniczną korespondencję. E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.
Rząd chce w ten sposób skrócić czas potrzebny na doręczenie korespondencji, a
urzędom umożliwić jak najszersze wykorzystywanie formy elektronicznej w kontaktach z
obywatelami.
Jak wskazano na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
•

•

•

•

•

„Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia
usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań
zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy
urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.
Korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez podmiot
publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać
adres do doręczeń elektronicznych.
Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr
publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń
elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na
ten adres.
Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez
operatora wyznaczonego oraz dostawców komercyjnych. Poczta Polska (operator
wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government.
Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r.
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•

•

•
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Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa,
świadczona przez operatora wyznaczonego (jeśli nadawcą przesyłki listowej jest
podmiot publiczny). Umożliwi ona podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w
domyślnej postaci elektronicznej. Natomiast osoby, które na wymianę korespondencji
elektronicznej z różnych przyczyn nie będą jeszcze gotowe – dzięki usłudze hybrydowej
– otrzymają możliwość odbierania tradycyjnej przesyłki listowej (np. list w postaci
elektronicznej zostanie dostarczony na pocztę, ta go wydrukuje i dostarczy w postaci
papierowej – zostanie to wykonane w sposób zapewniający ochronę tajemnicy
pocztowej, czyli przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności informacji).
Usługa hybrydowa stworzy pomost komunikacyjny między usługą doręczeń
elektronicznych a usługą doręczeń tradycyjnych, i powinna przybliżyć osoby
wykluczone cyfrowo do świata usług cyfrowych.
W szczególności osoby fizyczne będą mogły korzystać z jednego, własnego adresu do
doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany do korespondencji ze
wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z doręczenia elektronicznego. Tym
samym nastąpi odmiejscowienie.
Skróci się czas potrzebny na realizację procesów doręczenia, a stronom korespondencji
zostaną zapewnione skuteczne prawnie dowody doręczenia w postaci: dowodów
wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji.”

(źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-odoreczeniach-elektronicznych-0.html)
Projekt ustawy trafi do Sejmu celem dalszego procedowania.

Ze świata – NASA ogłosiła rekrutację na kandydatów na astronautów. Aby wybrać się na
księżyc w 2024 roku lub na Marsa w kolejnej dekadzie trzeba posiadać tytuł magistra
z dziedziny STEM, czyli nauki, technologii, inżynierii i matematyki) zdobyty na jednej
z certyfikowanych przez NASA uczelni, posiadać amerykańskie obywatelstwo, wylatane
minimum 1000 godzin odrzutowcami jako kapitan lub dwuletniego doświadczenia
zawodowego na stanowisku powiązanym z naukami STEM. Kandydaci będą weryfikowani
przez komisję NASA oraz obecnych astronautów. Szczęśliwcy mogą liczyć na wynagrodzenie.
Z Polski – Od 15 lutego kupujący używane samochody będą mogli czuć się bezpieczniej. Będą
mogli skorzystać z usług "Historia pojazdu" oraz "Mój pojazd", gdzie można sprawdzić licznik
pojazdu, daty wymiany licznika, daty wygaśnięcia ubezpieczenia.
Newsletter przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców
Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP:
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5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa
prawnego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: r.pr. Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina Sobolewska
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