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Z początkiem stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która miała na celu wyjaśnienie wątpliwości 
związanych z funkcjonowaniem programów motywacyjnych opartych o pochodne instrumenty finansowe i akcje. Najważniejsze zmiany dotyczyły wprowadzenia do 
ustawy definicji programu motywacyjnego oraz odroczenia momentu powstania obowiązku zapłaty podatku do chwili zbycia akcji objętych w ramach programu 
motywacyjnego. Ustawodawca więc ostatecznie wykluczył możliwość powstania obowiązku podatkowego w chwili nabycia akcji. W ten sposób wyłączona została 
możliwość podwójnego opodatkowania – w momencie nabycia i zbycia akcji.

Zmiany miały ostatecznie wyjaśnić wątpliwości na korzyść podatników i raz na zawsze usunąć zagrożenie podwójnego opodatkowania, w praktyce jednak 
doprowadziły do dodatkowych komplikacji.

Niefortunne sformułowanie…

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja określiła zakres podmiotów, które mogą wprowadzić dla pracowników programy motywacyjne, korzystając przy tym z preferencyjnego 
opodatkowania. Zgodnie z tą regulacją, akcje w ramach programów mogą być emitowane przez spółki „mające siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska 
zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Dzięki takiemu sformułowaniu, znacząco poszerzony został krąg uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania. 
Pierwszy projekt zakładał bowiem objęcie jedynie spółek z Unii Europejskiej i EOG, wyłączając tym samym spółki spoza Europy. Rozszerzenie zakresu nastąpiło w formie poprawki 
poselskiej, która przy okazji poza rozszerzeniem spowodowała także jedno znaczące wykluczenie. 

…i jego konsekwencje

Zgodnie z dosłownym brzmieniem nowego przepisu art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, wykluczone z preferencyjnego opodatkowania są polskie spółki akcyjne. Rzeczpospolita Polska nie 
podpisała (ani nie jest w stanie podpisać) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z… Rzeczpospolitą Polską. Jest to problem, który nie został przewidziany w momencie uchwalania 
niefortunnej poprawki do nowelizacji obowiązującej od początku roku. Prawdopodobnie nie był to zamierzony cel ustawodawcy, skutek jednak był taki, że powstałe wówczas wątpliwości 
uniemożliwiły wprowadzenie lub kontynuowanie programów motywacyjnych w polskich spółkach akcyjnych. Nie było bowiem pewne, czy nabycie w ramach programu akcji po 1 stycznia 
2018 r., a przed formalnym „naprawieniem” nowelizacji, nie będzie powodowało powstania przychodu po stronie uprawnionych pracowników. 

Naprawa działająca wstecz

Obecnie na podpis prezydenta czeka nowelizacja, która ma na celu usunięcie wątpliwości powstałych po 1 stycznia 2018 r.. Zgodnie z jej brzmieniem, przepisy dotyczące przywileju 
podatkowego mają mieć zastosowanie do „spółki, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, co pozwoli na swobodne wprowadzanie i realizowanie programów motywacyjnych przez spółki akcyjne mające siedzibę na terenie Polski.

Magdalena Mól
Legal analyst
tel. 71 75 00 838
magdalena.mol@olesinski.com   
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Programy motywacyjne znowu dostępne dla polskich spółek
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Karalność pracownika to nie zawsze tabu
Pracodawca może żądać informacji o niekaralności tylko wtedy, gdy wymóg niekaralności pracowników zatrudnionych na danym stanowisku wynika z przepisów. Od 
27.06.2018 r. katalog przypadków, kiedy żądanie zaświadczenia o niekaralności jest możliwe znacznie się rozszerzy. Wszystko za sprawą wejścia w życie ustawy o 
zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Co ważne, z nowych uprawnień, oprócz instytucji finansowych sensu stricto, skorzystać mogą także np. finansowe spółki holdingowe, instytucje pożyczkowe, agenci 
usług płatniczych, rozliczeniowi, agencje ra�ngowe, jak również centra usług wspólnych dla sektora finansowego.

Kogo będzie można sprawdzić?

Informacje o niekaralności (w formie pisemnego oświadczenia osoby zainteresowanej lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego) pobierać będzie można od kandydatów oraz osób już 
zatrudnionych na stanowiskach związanych z:
- zarządzaniem mieniem, 
- dostępem do informacji prawnie chronionych,
- podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim. 

W praktyce to pracodawca sam zdecyduje, czy dane stanowisko spełnia powyższe przesłanki.

Nowe regulacje znajdą zastosowanie do osób mających wykonywać lub wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy, ale również umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o 
świadczenie usług, umowy agencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.

Pracodawca nie zajrzy w pełną kartotekę

Weryfikacja karalności ograniczona zostanie do przestępstw wyraźnie wymienionych w ustawie, tj. m.in. przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, ochronie informacji, 
wiarygodności dokumentów, mieniu, czy przestępstw gospodarczych.

Negatywny wynik testu?

Niezłożenie oświadczenia/informacji lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie może stanowić podstawę negatywnego wyniku rekrutacji, rozwiązania stosunku pracy za 
wypowiedzeniem lub rozwiązania innej umowy bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy.

Więcej informacji:  Katarzyna Krukowska
Consultant, legal department
tel. 32 41 62 102
katarzyna.krukowska@olesinski.com
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Odpady pod obserwacją
Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska do konsultacji publicznych trafił projekt zmian w ustawie o odpadach. Jeżeli zostanie uchwalony w niezmienionym 
kształcie, wprowadzi istotne nowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Obejmie wszystkich, którzy 
magazynują, zbierają czy prowadzą odzysk, w tym recykling odpadów.

Najważniejsze zmiany

Z kluczowych zmian nowelizacja przewiduje wprowadzenie zapowiadanego wcześniej wymogu monitoringu miejsc składowania i magazynowania odpadów – konieczny będzie montaż 
systemu wizyjnego. Obowiązek zapewnienia monitoringu będzie dotyczył również aktualnie funkcjonujących miejsc magazynowania i składowania odpadów, a kamery będą musiały zostać 
zainstalowane w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy

Daleko idącym nowym wymogiem jest obowiązek posiadania na własność nieruchomości, na których zamierza się prowadzić działalność związaną ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych. 
Oznacza to, że niemożliwe będzie wynajmowanie nieruchomości pod działalność polegającą na zbieraniu tego rodzaju odpadów. 

Co istotne, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie będzie mogło zostać wydane na terenach, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wyższe kary

Projekt podwyższa również wysokość kar administracyjnych za działanie bez zezwoleń lub z naruszeniem ich warunków – w przypadku gdy kara będzie wymierzona po raz drugi lub kolejny, 
będzie mogła wynieść nawet 2 mln zł. 

Powyższe ograniczenia mogą istotnie wpłynąć na rozwój tej gałęzi gospodarki.

Więcej informacji: Olga Kotarska
Manager, adwokat
tel. 71 75 00 754
olga.kotarska@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.
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