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Rząd OZE jak może

Więcej informacji: Michał Wach
Senior consultant, radca prawny
tel. 71 75 00 770
michal.wach@olesinski.com

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem (spowodowanym także konsultacjami z Komisją Europejską), w dniu 26 marca 2018 r. wpłynął do 
Sejmu rządowy projekt ustawy nowelizującej przepisy m.in. o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz elektrowniach wiatrowych. 

Zmiany mają w szczególności doprowadzić do pełnej zgodności ustawy OZE z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (celem wykonania zobowiązań wobec 
Komisji Europejskiej), usprawnić obecny system aukcyjny oraz wprowadzić nowe systemy wsparcia. 

Co nowego

I. Najistotniejsze zmiany przepisów o OZE zakładają przede wszystkim:

1) nowy podział na tzw. koszyki aukcyjne – zgodnie z którym wytwórcy energii elektrycznej będą ją mogli sprzedawać w ramach koszyków dedykowanych dla: (i) 
biogazu innego niż rolniczy, biomasy, biopłynów (ii) hydroenergii, geotermii, wiatru na morzu (iii) biogazu rolniczego (iv) wiatru na lądzie, fotowoltaiki (v) 
wyłącznie hybrydowych instalacji OZE. Zlikwidowano natomiast koszyki dla „termicznego przekształcania odpadów” oraz „klastrów”.

2) zmianę reguły kumulacji pomocy publicznej – pomoc operacyjna ma zostać pomniejszona o otrzymaną uprzednio pomoc inwestycyjną, tj. pomoc publiczna na 
pokrycie nakładów inwestycyjnych (na instalację OZE) pomniejszać będzie cenę wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał daną aukcję.

3) nowe mechanizmy wsparcia dla niewielkich instalacji OZE – wytwórcy energii z elektrowni wodnych oraz biogazu o mocy niższej niż 500 kW (mechanizm tzw. 
feed-in-tariff, „FiT”) oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW (mechanizm tzw. feed-in-premium „FiP”) będą mogli sprzedawać 
niewykorzystane nadwyżki energii po gwarantowanej cenie, wynoszącej 90% ceny referencyjnej (maksymalnej). 

II. Zmiany dla wytwórców energii z farm wiatrowych to w szczególności:

1) przywrócenie naliczania podatku jedynie od części nieruchomości (budowlanej) elektrowni wiatrowej (nowelizacja zakłada traktowanie elektrowni wiatrowej 
jako budowli jedynie w części, a nie – jak dotychczas – w całości);

2) zachowanie ważności dotychczasowych pozwoleń na budowę, o ile w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
wydane zostanie pozwolenie na użytkowanie (a nie – jak dotychczas – w ciągu 3 lat).

Z pozostałych nowości wprowadzanych powyższymi nowelizacjami warto odnotować także zmianę niektórych definicji (np. biomasy, instalacji oze, spółdzielni 
energetycznej).

Co starego

Niemal nieodzownym elementem każdej większej nowelizacji przepisów są także głosy krytyki – nie inaczej jest także i w tym przypadku. Przede wszystkim wskazuje 
się na:

1) dyskryminacyjne pominięcie najmniejszych instalacji przy możliwości skorzystania z mechanizmu FiT (ograniczonego tylko do instalacji hydroenergetycznych i 
biogazowych),

2) skomplikowanie i niespójność przepisów nowelizacji, 

3) brak systemowego podejścia – co może zagrozić spełnieniu przez Polskę założeń energetycznych z OZE na lata 2014 – 2020. 

***

Pierwszy, i w zasadzie najistotniejszy, test nowelizacji – aukcje OZE w 2018 r. – prawdopodobnie przyniesie wiele odpowiedzi co do skuteczności wprowadzonych 
rozwiązań (pod warunkiem, że projekt nie utknie w Sejmie).

Jacek Karp
Consultant, aplikant radcowski
tel. 71 75 00 814
jacek.karp@olesinski.com
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Limit usług niematerialnych w kontekście art. 15e CIT
Koszty bezpośrednie, czyli jakie?

NOWY LIMIT - WPROWADZENIE

Od nowego roku obowiązuje limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dotyczący wydatków na niektóre tzw. usługi niematerialne. Powyższy limit został 
wprowadzony przez nowododany art. 15e ustawy o CIT. 

Limitowaniu podlegają koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz 
świadczeń o podobnym charakterze. Oprócz wspomnianych, także opłaty i należności za WNiP, tj. znaki towarowe, licencje, know-how oraz koszty przeniesienia ryzyka 
niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki (SKOK-i).

W świetle nowych regulacji, limitowane będą wydatki (poniesione na rzecz podmiotów powiązanych) do wysokości 3 mln zł. Nadwyżka będzie mogła zostać zaliczona do 
KUP tak długo aż nie przekroczy 5% tzw. podatkowej EBITDA.

OGRANICZENIE NOWEGO LIMITU

Ustawodawca wprowadził jednak pewne wyłączenia. Limit nie ma zastosowania m.in. do kosztów usług, opłat i należności (objętych limitem usług niematerialnych), 
zaliczanych do KUP, które są bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru czy też świadczeniem usługi (art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o 
CIT).

Powstała więc wątpliwość, jak rozumieć bezpośredni związek poniesionego kosztu z wytworzeniem towaru lub nabyciem usługi. Z uzasadnienia nowelizacji wprowadzającej 
ww. limit wynika, że  ograniczenie nie znajdzie zastosowania w przypadku tych kategorii kosztów, które mają charakter kosztów bezpośrednio wpływających na koszt 
wytworzenia danego towaru lub świadczonej usługi. Celem tego wyłączenia jest uwzględnienie sytuacji, w których cena danego towaru lub usługi w istotnym zakresie 
determinowana jest wysokością kosztu nabycia wartości niematerialnej i prawnej. Wydawałoby się zatem, że bezpośredni związek należy rozumieć szeroko, a na pewno 
szerzej niż dość wąską definicję kosztów bezpośrednich z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Niestety, w najnowszych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS jest innego 
zdania.

STANOWISKO ORGANÓW PODATKOWYCH

Niestety, organy podatkowe rozumieją przedmiotowe wyłączenie dość wąsko, wskazując, że wyłączenie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT dotyczy kosztów o jakich 
mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o CIT (przykładowo interpretacja indywidualna z 1 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.9.2018.1.SG). Ponadto, Dyrektor KIS w 
wydawanych interpretacjach indywidualnych stoi na stanowisku, że jeżeli między nabyciem usługi a osiąganymi przychodami nie zachodzi związek bezpośredni (taki jak np. 
między zakupem towaru a przychodem z jego sprzedaży), to ww. wyłączenie nie znajdzie zastosowania.

Takie podejście do tego wyłączenia potwierdza również Dyrektor KIS w interpretacjach indywidualnych z 9 marca 2018 r.(0114-KDIP2-3.4010.9.2018.1.MC) i z 19 lutego 
2018 r. (0111-KDIB1-1.4010.192.2017.1.BK).

Z uwagi na to, że taka wykładnia przepisów przez organy podatkowe może powodować dużo większe wydatki dla spółek, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o 
wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Przypominamy, że ww. wydatki dotyczą już rozliczenia rocznego za 2018 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy 
płaconych w roku 2018.

Więcej informacji:

Wojciech Niedźwiedzki
konsultant podatkowy
tel. 71 75 00 826
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com
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Już są! Opublikowano projekty kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa 
Pracy. O dalszych losach kodeksów będziemy Państwa na bieżąco informować w ramach specjalnego cyklu na naszym blogu – „Prawo 
pracy - Restart”.

Główne założenia

W ostatnich miesiącach w mediach stopniowo pojawiały się doniesienia dot. brzmienia nowych kodeksów pracy - wiele z nich okazało się prawdziwych. 
Potwierdził się m.in. główny cel, jaki chciała osiągnąć Komisja projektując nowe regulacje, a mianowicie maksymalne ograniczenie zatrudnienia na tzw. „śmieciówkach”, 
czyli na umowach cywilnoprawnych, poprzez wprowadzenie domniemania stosunku pracy. W związku z tym Komisja zaproponowała nowe typy umów o pracę: na czas 
wykonywania pracy sezonowej, dorywczej i nieetatowej. 

Zmiany w umowach o pracę

Istotne zmiany proponuje się także w obszarze rozwiązywania umów o pracę. Jednymi z ważniejszych modyfikacji są: wprowadzenie obowiązku uprzedniego wysłuchania 
pracownika przez rozwiązaniem z nim umowy o pracę, ograniczenie wymogu uzasadniania wypowiedzenia (dla małych przedsiębiorców), czy też wprowadzenie bardzo 
krótkich okresów wypowiedzenia dla nowo wprowadzonych typów umów. Dotkliwe dla pracodawców mogą być zmiany w zakresie roszczeń pracowników z tytułu 
niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę – pracownikowi przysługiwać będzie nie tylko odszkodowanie (za faktycznie poniesioną szkodę, nieuzależnione od 
wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia), ale także zadośćuczynienie (w formie aktualnego odszkodowania, tj. w wysokości uzależnionej od wynagrodzenia, 
jednak z jednoczesnym zwiększeniem górnych i dolnych widełek ustawowych).

Urlop też się zmieni

Proponuje się również zmiany w urlopach (jednolity wymiar 26 dni, nowe zasady udzielania i wykorzystywania urlopu), w wynagrodzeniu (możliwość zrzeczenia się części 
wynagrodzenia, nowe premie), czy w czasie pracy (m.in. zmiany zaliczania podróży służbowych do czasu pracy). W zbiorowym prawie pracy szczególną uwagę zwraca 
instytucja badania legalności wszczęcia sporu zbiorowego lub strajku. Projekty kodeksów wprowadzają także wiele zupełnie nowych instytucji m.in. pracę na odległość, 
pracowników domowych, czy też samozatrudnionych ekonomicznie zależnych. 

Prace nad projektami rozpoczyna teraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym wiele proponowanych rozwiązań może ulec jeszcze zmianie. Po więcej 
informacji zapraszamy na naszego bloga do cyklu „Prawo pracy – Restart”.

Więcej informacji:
Joanna Dybciak
Consultant, aplikant adwokacki
tel. 71 75 00 738
joanna.dybciak@olesinski.com

Restart w prawie pracy!

Magdalena Soyta
Stażysta
tel. 71 75 00  787
magdalena.soyta@olesinski.com
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Niniejszy Newsle�er nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Olesiński & Wspólnicy nie ponosi 
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii naszych 

ekspertów

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy
o  kontakt z doradcami O&W, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają 

lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów.

Olesiński i Wspólnicy Sp.k.,
ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław 
Tel. +48 (71) 75 00 700

Fax: +48 (71) 75 00 789
www.olesinski.com 

olesinski@olesinski.com

http://olesinski.com/
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