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Ekspres deweloperski 

Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju deficyt mieszkań w Polsce jest jednym z największych w Unii Europejskiej i wynosi około 2,5 mln. 
Rozwiązaniem powyższego problemu ma być pakiet planowanych ustaw dotyczących gospodarki mieszkaniowej, z których do najciekawszych należą:  

Projekt ustawy o ułatwieniach w  przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 

Kto będzie mógł na niej skorzystać? Każdy kto ma zamiar wybudować co najmniej dwa budynki wielorodzinne z łącznie co najmniej 50 mieszkaniami albo 25 domków 
jednorodzinnych. Inwestycja będzie musiała spełniać szereg pro-rodzinnych wymagań dodatkowych (takich jak odległość od szkoły, komunikacji miejskiej czy dostępu do 
drogi). W zamian za spełnienie ww. wymagań projekt zakłada liczne udogodnienia m.in. przyspieszone terminy na wydanie decyzji środowiskowej, zgody wodnoprawnej, 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. 

Projekt przewiduje również możliwość budowy na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości realizacji inwestycji 
mieszkaniowej. 

Polskie Domy Drewniane

Kolejnym pomysłem rządu jest zwiększenie podaży domów drewnianych poprzez powołanie spółki, która ma zajmować się ich budownictwem, najmem i sprzedażą (projekt 
ustawy o  zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw). Założycielami spółki mają być: Lasy Państwowe, NFOŚiGW i BOŚ, a grunty budowlane mają pochodzić z 
zasobów Lasów Państwowych. 

Preferencja podatkowa dla inwestujących w najem nieruchomości 

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości zakłada m.in., że spółki po spełnieniu szeregu warunków (takich jak wysokość kapitału zakładowego co 
najmniej 50 mln zł, forma działalności – spółka akcyjna czy wpis do specjalnie utworzonego rejestru) będą mogły liczyć na preferencje podatkowe. Dochody uzyskane przez 
taką spółkę bezpośrednio  lub  pośrednio  pochodzące  z  najmu  nieruchomości  mieszkalnych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 8,5%. 

Więcej już niebawem na naszym blogu: 
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Czas pracy – jednak restart?

Więcej informacji:

Ostatnie wypowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej nie pozostawiły wielu złudzeń – prace nad projektami kodeksów indywidualnego oraz 
zbiorowego prawa pracy przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nie będą kontynuowane. Czy oznacza to, że 18 miesięcy pracy 
Komisji trafi ostatecznie do kosza? Najprawdopodobniej nie w całości – jak zapowiedziała Minister Rafalska – rząd planuje jednak przygotowanie 
nowelizacji w zakresie czasu pracy, opartej na dorobku Komisji Kodyfikacyjnej. 

Czas pracy w nowym kodeksie pracy

Minister nie sprecyzowała jakie konkretnie zmiany zostaną zaimplementowane, a akurat w zakresie czasu pracy, w projekcie kodeksu znalazło się stosunkowo wiele 
modyfikacji i nowości. Komisja planowała m.in. zaliczyć do czasu pracy pracownika czas przejazdów w trakcie podróży służbowych, odbywanych także poza godzinami 
wynikającymi z harmonogramu pracy pracownika. Podobnie miały zostać uregulowane dyżury pracownicze.

Wiele modyfikacji miało na celu uelastycznienie przepisów w zakresie czasu pracy. Wśród nich znalazły się choćby: poszerzenie możliwości stosowania równoważnych 
systemów czasu pracy, wprowadzenie instytucji zespołowej organizacji pracy, czy w końcu możliwość uchylenia w drodze zakładowego układu zbiorowego pracy lub umowy 
o zespołową organizację pracy przepisów w zakresie czasu pracy i zastąpienia ich wewnętrznymi regulacjami. 

Zupełnym novum miałaby być instytucja pracownika autonomicznego – takiego, którego wymiar czasu pracy nie może być dokładnie zmierzony lub z góry określony. Warto 
również zwrócić uwagę na tzw. banking godzin, który miałby polegać na gromadzeniu wynagrodzenia za nadgodziny na specjalnym koncie pracowniczym. Zgromadzone 
środki byłyby wypłacane pracownikom w sytuacjach określonych w kodeksie np. za czas urlopu bezpłatnego, zmniejszenia zapotrzebowania na pracę, czy ustania stosunku 
pracy.

Rewolucji nie będzie

Zapewne już wkrótce dowiemy się jakie zmiany w zakresie czasu pracy planuje wprowadzić rząd. Minister Rafalska zapowiedziała jednak, że za wszelką cenę chce uniknąć 
konfliktu na linii organizacje pracodawców - organizacje pracowników. Zdecyduje się więc tylko na takie regulacje, co do których w toku prac nad kodeksami, organizacje te 
nie zgłaszały zastrzeżeń.
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VAT od bonów
W obrocie gospodarczym sprzedawcy niejednokrotnie wystawiają różnego typu bony (vouchery) na oferowane towary lub usługi. 
 
Na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej brak jest jednolitych zasad dotyczących opodatkowania VAT bonów. Niektóre państwa członkowskie traktują bony jako podlegające 
opodatkowaniu VAT zaliczki, podczas gdy inne uznają, że wydanie bonu jest czynnością neutralną na gruncie VAT, a opodatkowaniu podlega dopiero dostawa towaru bądź wykonanie 
usługi, której dotyczy bon. W efekcie, w przypadku transgranicznego wykorzystywania bonów, może dojść do niezamierzonego braku opodatkowania bądź podwójnego opodatkowania.  
W celu ujednolicenia zasad opodatkowania bonów i tym samym uniknięcia braku opodatkowania bądź podwójnego opodatkowania, państwa członkowskie zostały zobowiązane do 
implementacji do dnia 31 grudnia 2018 r. dyrektywy unijnej regulującej kwes�ę opodatkowania VAT bonów. 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizujący ustawę o VAT (projekt jest obecnie na etapie opiniowania) implementujący dyrektywę dotyczącą 
opodatkowania bonów. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Czym jest bon? 

Zgodnie z projektem nowelizacji do ustawy o VAT wprowadzona zostanie definicja bonu. W świetle nowej definicji bonem będzie instrument (w postaci bonu na towary lub usługi),
z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia za towary lub usługi, w przypadku gdy znane i określone są towary i usługi, które mają zostać zrealizowane w zamian za 
bon lub znana jest tożsamość dostawców lub usługodawców.   
Bonem będzie zatem taki instrument, który „wymienić” będzie można na oznaczone co do nazwy towary / usługi lub gdy będzie znana tożsamość dostawców / usługodawców. Bonem
w świetle ustawy o VAT nie będzie więc przykładowo karta kredytowa wydana przez centrum handlowe uprawniająca do robienia dowolnych zakupów w różnych sieciach handlowych 
zlokalizowanych w galerii handlowej (w takim przypadku towary / usługi nie są oznaczone, jak również nie są znani dostawcy / usługodawcy).  

Ustawa o VAT wyróżniać będzie bony jednego i różnego przeznaczenia.

Bon jednego przeznaczenia a bon różnego przeznaczenia 

Bonem jednego przeznaczenia będzie bon, w przypadku którego już w momencie emisji tj. wprowadzenia do obrotu, wiadomo będzie, w jakim państwie członkowskim należy zapłacić VAT 
(znane będzie miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług) oraz znana będzie kwota podatku należnego. Bon będzie kwalifikowany jako bon jednego przeznaczenia, jeżeli określone 
powyżej przesłanki spełnione zostaną łącznie.  
Przykładem bonu jednego przeznaczenia będzie bon o podanej wartości wymieniany na określone towary w określonej sieci handlowej na terenie Polski, jeżeli jednocześnie wiadomo, że są 
to wyłącznie towary opodatkowane określoną stawką VAT (np. stawką podstawową 23%). 
Natomiast każdy inny bon niemieszczący się w definicji bonu jednego przeznaczenia, traktowany będzie jako bon różnego przeznaczenia (np. bon uprawniający do przenocowania w jednym 
z hoteli należących do sieci działającej na terenie kilku różnych państw – wówczas w momencie emisji bonu nie jest znane miejsce świadczenia usługi). 

VAT należny przy emisji bonu czy dostawie towaru / usługi? 
 
W przypadku bonu jednego przeznaczenia czynnością opodatkowaną VAT będzie emisja (wprowadzenie bonu do obrotu), a także każde następne przekazanie bonu po jego emisji. Oznacza 
to, że obowiązek zapłaty VAT powstanie już z tytułu pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu (a także każdego następnego transferu bonu), a nie dopiero w momencie faktycznego 
przekazania towarów / wykonania usługi. Faktyczne przekazanie towarów / wykonanie usług nie będzie stanowić niezależnej transakcji. 
W przypadku bonów różnego przeznaczenia czynnością opodatkowaną VAT będzie faktyczne przekazanie towarów / wykonanie usług w zamian za bon. Wcześniejszy transfer bonów 
różnego przeznaczenia (w tym emisja) będzie transakcją niepodlegającą opodatkowaniu VAT. 

Magdalena Babiarz
Senior consultant, doradca podatkowy
tel. 71 75 00 820
magdalena.babiarz@olesinski.com
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Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu 
pieniędzy
Już od 13 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzone Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Celem Ustawy jest dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów unijnych oraz zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu.

Postanowienia nowej Ustawy obejmują m.in.:

- nowy katalog instytucji obowiązanych, który będzie obejmował również podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie walut 
wirtualnych (Ustawa wprowadza również definicję „waluty wirtualnej”);

- obowiązek wprowadzenia wewnętrznej tzw. „procedury grupowej” w grupach kapitałowych, która ma określać zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy;

- zmianę progu rejestrowania transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 10 000 euro, który będzie dotyczył wskazanych instytucji obowiązanych przyjmujących lub 
dokonujących płatności za towary w gotówce;

- uruchomienie w 2019 r. publicznie dostępnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dostęp do rejestru będzie jawny i bezpłatny, a poszczególne podmioty zostaną 
zobowiązane do zgłaszania i aktualizacji informacji o ich beneficjentach rzeczywistych;

- wprowadzenie nowych ram prawnych procedury identyfikacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy, w tym ze wstrzymaniem transakcji oraz blokady na rachunku;

- ustanowienie środków bezpieczeństwa finansowego, których zakres stosowania będzie uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka.

Należy zaznaczyć, że zmianie ulegnie również wysokość kar przewidzianych za naruszenie przepisów Ustawy z 750 000 zł do nawet 5 000 000 euro lub 10% obrotu 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.

Justyna Papież
Consultant, legal department
tel. 71 75 00 768
justyna.papiez@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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