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The summer vacation is in full swing, but amendments to laws do not wait for us to return to work. 17 
August 2015 will mark the effective date for the Regulation on succession. We encourage you to read its 
description in the current edition of our Newsletter. 
 
Regulation 650/2012 was adopted as far back as 2012, but the EU Member States were offered 
sufficiently long time to get ready for the changes it brings about. The new regulations will be directly 
applicable for all EU countries, but each State is also obliged to issue its own detailed administrative and 
procedural provisions.  
 
The new provisions are of particular significance for those who migrated from their country of origin to 
another EU Member State, where they reside and work at the moment. If this is the case, such persons 
may be subject to a legal regime on succession (estate, wills, legacies) other than that of their home 
country.  
 

  

 
 
Wciąż trwają wakacje, jednak zmiany w prawie nie czekają aż wrócimy z urlopów. Już 17 sierpnia 2015 
roku wejdzie w życie tzw. rozporządzenie spadkowe. Zachęcamy do zapoznania się z jego omówieniem 
w bieżącym wydaniu newslettera.  
 
Rozporządzenie nr 650/2012 uchwalone zostało jeszcze w 2012 roku, jednak państwom członkowskim 
UE pozostawiono odpowiednio długi czas, na przygotowanie się do zmian. Nowe przepisy znajdą 
bowiem, bezpośrednie zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jednak każde państwo 
zobowiązane jest również do wydania szczegółowych przepisów technicznych i proceduralnych. 
  
Nowe przepisy są szczególnie istotne dla osób, które z państwa pochodzenia przeprowadziły się do 
innego kraju UE, gdzie obecnie żyją i pracują. W takim przypadku należy liczyć się z tym, że w odniesieniu 
do zagadnień związanych z dziedziczeniem (spadki, testamenty, zapisy), osoby te mogą podlegać 
innemu reżimowi prawnemu niż na to wskazuje ich kraj ojczysty. 
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Legal news 
Spadki po europejsku 
 

17 sierpnia 2015 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania 
orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia spadkowego. Tego samego dnia 
planowane jest także wejście w życie ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,  ustawy – 
Prawo o notariacie oaz niektórych innych ustaw, zawierającej 
regulacje proceduralne, powiązane z ww. rozporządzeniem. 
Celem Rozporządzenia jest ujednolicenie przepisów dotyczących 
dziedziczenia i postępowań spadkowych w całej Unii Europejskiej. 
Akt ten określa zasady ustalania prawa właściwego – zarówno 
materialnego, tzn. regulującego zasady dziedziczenia, dokonywania 
rozporządzeń na wypadek śmierci czy zawierania umów 
dotyczących spadków – ale także proceduralnego, określając w 
szczególności sądy właściwe dla postępowań dotyczących spadku. 
Należy jednocześnie pamiętać, że Rozporządzenie nie będzie 
obowiązywać w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii.  
 
Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 4 Rozporządzenia, 
wprowadzającego ogólną zasadę, zgodnie z którą ogół spraw 
dotyczących spadku rozstrzygany jest przez sąd państwa, w którym 
zmarły miał w chwili śmierci miejsce zwykłego pobytu. Jednak 
dopuszczalne jest także zastrzeżenie w testamencie, że prawem 
właściwym regulującym ogół spraw związanych z dziedziczeniem 
będzie prawo obywatelstwa osoby dokonującej rozporządzenia. W 
takim wypadku strony zainteresowane mogą poddać rozstrzyganie 
kwestii spadkowych sądowi państwa, którego prawo spadkodawca 
wybrał w wyżej opisany sposób.   
Istotną praktyczną nowością, wprowadzoną przez Rozporządzenie i 
doprecyzowaną w polskim systemie prawnym ustawą z 9 lipca 2015 
roku jest instytucja europejskiego poświadczenia spadkowego. 
Poświadczenie takie stanowić będzie dokument, umożliwiający 
wykazanie swoich praw przez spadkobierców, zapisobiorców lub 
wykonawców testamentu w każdym państwie członkowskim UE. 
Zgodnie z polską ustawą, do wydania takiego poświadczenia, na 
wniosek osoby uprawnionej, uprawniony będzie sąd lub notariusz, 
wedle wyboru wnioskodawcy.  
 
Większa ochrona spółek strategicznych? 
 

10 lipca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o kontroli niektórych 
inwestycji. Celem aktu, przekazanego obecnie do Senatu, jest 
zwiększenie możliwości zapobiegania przez Państwo transakcjom, 
mającym na celu przejęcia spółek funkcjonujących na kluczowych 
dla polskich gospodarki obszarach. Art. 4 ust. 1 ustawy wymienia w 
tym kontekście m.in sektor energetyczny i paliwowy, chemiczny i 
telekomunikacyjny. W razie zamiaru nabycia podmiotu podlegające 
ochronie ustawowej, podmiot planujący transakcję zobowiązany 
będzie do uprzedniego zawiadomienia o niej właściwy organ kontroli, 
uprawniony do złożenia sprzeciwu wobec transakcji. Sprzeciw taki 
dopuszczalny będzie ze względu na wystąpienie którejś z 
przesłanek, enumeratywnie wymienionych w art. 11 ustawy (takich 
jak zagrożenie dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium 
Polski, porządku publicznego, lub stosunków zagranicznych 
Państwa). Nabycie podmiotu objętego ochroną, pomimo zgłoszenia 
sprzeciwu, dotknięte będzie sankcją nieważności. Ponadto może 
skutkować nałożeniem wysokiej grzywny (do 100 000 000 zł) a nawet 
karą pozbawienia wolności.  
Ustawa trafi obecnie pod obrady Senatu. Wskazać należy, że akt 
prawny jest krytykowany przez opozycję. Za istotną wadę ustawy 
należy uznać brak precyzyjnego katalogu spółek objętych ochroną. 
Nie można zatem wykluczyć, że druga izba parlamentu zaproponuje 
w tym zakresie znaczące poprawki.  . 

European succession 
 

17 August 2015 will mark the effective date of the Regulation (EU) No 
650/2012 of the European Parliament and of the Council on 
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions 
and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters 
of succession and on the creation of a European Certificate of 
Succession. The same date will also be the effective date for the Act 
of 9 July 2015 amending the Civil Procedure Code, the Law on 
Notaries and some other Acts, all containing the procedural 
regulations related to the said Regulation. 
 
It is the purpose of the Regulation to make the provisions on 
succession and succession-related proceedings uniform throughout 
the European Union. The act lays down the rules for determining the 
applicable law, both material, i.e. regulating the rules of succession, 
dispositions in the event of death or conclusion of agreements as to 
succession, and procedural, i.e. indicating the courts competent to 
handle succession-related proceedings. One should remember, 
however, that the Regulation will not be in force in the UK, Ireland and 
Denmark.  
 
Attention needs to be drawn to Article 4 of the Regulation in particular, 
which implements the general rule whereby the courts of the Member 
State in which the deceased had their habitual residence at the time 
of death shall have jurisdiction to rule on the succession as a whole. 
It is, however, possible, to reserve in the will that the law to govern all 
succession matters will be that of the country of citizenship of the 
disposer. In such case, the parties concerned may submit the 
resolution of succession matters to a court of the State whose law the 
deceased has selected in the above manner.   
 
An important practical novelty created by the Regulation, and provided 
for more precisely in the Polish legal system by means of the Act of 9 
July 2015, is the European Certificate of Succession. The Certificate 
will be useful for heirs, legatees and executors of wills or 
administrators of the estate who need to invoke their status in any EU 
Member State. Pursuant to the Polish Act, it is a court or a notary that 
will be authorised to issue such a certificate at the request of the 
eligible person, at the choice of the requesting party. In both cases, a 
complaint will be the adequate appeal measure in such matters. 
 
Better protection for strategic companies? 
 

On 10 July 2015, the Sejm adopted the Act on control over certain 
investments. The purpose of the act, which has now been forwarded 
to the Senate, is to increase the possibility for the State to prevent 
transactions of acquisition of companies operating in the areas of key 
importance for the Polish economy. In this respect, Article 4(1) of the 
Act refers to, inter alia, the power and fuel sectors, chemical industry 
and telecommunications. To acquire an entity subject to statutory 
protection, the party intending to perform the transaction will be 
obliged to notify in advance a competent control authority authorised 
to object against the transaction. Such objections will be permissible 
if one of the premises enumerated in Article 11 of the Act occurs (such 
as a threat to independence or territorial integrity, public order or 
foreign relations of Poland). Acquisition of an entity covered by such 
protection despite the aforesaid objections will be subject to the 
sanction of invalidity. Additionally, it may result in imposition of a 
substantial fine (up to PLN 100,000,000) or even the penalty of 
imprisonment.  
 
The Act will now be examined by the Senate. It should be noted that 
the legal act is being criticised by the opposition. A material defect of 
the Act consists in the lack of a precise list of companies covered by 
the protection. Thus, it is possible that the second chamber of the 
Polish Parliament will propose major changes in this respect.  . 
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Legal news 
 
 
Zmiany w Ordynacji podatkowej… 
 
 

9 i 10 lipca Sejm przyjął dwie ustawy nowelizujące Ordynację 
podatkową. Najgłośniejszą nowością jest oczywiście wprowadzenie 
tzw. klauzuli in dubio pro tributario, czyli zasady rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść podatnika. Pomimo, że klauzula w 
proponowanym brzmieniu (Niedające się usunąć wątpliwości co do 
treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść 
podatnika”) budzi kontrowersje, a także ostro sprzeciwiało się jej 
ministerstwo finansów, Sejm zdecydował się na dodanie 
przedmiotowego art. 2a do Ordynacji Podatkowej.  
 
Druga nowela Ordynacji, znacznie obszerniejsza, ma na celu 
usystematyzowanie i doprecyzowanie procedur podatkowych.  W 
szczególności zwrócić należy uwagę na nowy model 
pełnomocnictwa w postępowaniach podatkowych. Ustawa 
przewiduje mianowicie  możliwość udzielenia pełnomocnictwa 
ogólnego – do wszystkich postępowań podatkowych oraz 
postępowaniach należących do właściwości organów podatkowych 
lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo to będzie udzielane 
wyłącznie w formie elektronicznej, wedle wzoru określonego we 
właściwym rozporządzeniu. Ustawa promuje także samodzielne 
dokonywanie korekt deklaracji podatkowych, poprzez obniżenie w 
tym wypadku o 50% wysokości odsetek za zwłokę. Ustawa 
przewiduje także szereg innych uproszczeń – takich jak np. 
możliwość zapłaty podatku kartą płatniczą, czy ułatwienie organom 
dostępu do danych bankowych w celu przyspieszenia postępowania.  
Wejście w życie powyższych zmian planowane jest – co do zasady 
– na 1 stycznia 2016 roku. Jednakże obie ustawy stanowią obecnie 
przedmiot rozważań Senatu, co oznacza, że nie można wykluczyć 
dalszych zmian co do kształtu nowych regulacji.   
 
 
… i propozycja nowej Ordynacji 
 

Pod koniec lipca do Rady Ministrów wpłynął dokument zawierający 
kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej. Ministerstwo 
Finansów, będące autorem tego projektu, proponuje zastąpienie 
obowiązującej ordynacji podatkowej nowym aktem prawnym.  
 
Obecnie obowiązująca Ordynacja została uchwalona w pierwotnym 
brzmieniu w 1997 roku i od tego czasu była wielokrotnie 
nowelizowana. W ocenie autorów projektu nowego aktu, konieczne 
jest uchwalenie nowej Ordynacji, uwzgledniającej dorobek 
orzecznictwa, a także określający w sposób wyraźny zasady prawa 
podatkowego, które ukształtowały się od początku transformacji w 
Polsce. Do zasad tych należą w szczególności zasada wyważenia 
interesów – publicznego oraz podatnika, zasada legalizmu, zasada 
zaufania a także zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść 
podatnika.  
 
Obszerny dokument stawia sobie na cel wskazanie w sposób 
kompleksowy obszarów, istotnych w przyszłych pracach 
legislacyjnych nad nową ordynacją podatkową. Należy jednak mieć 
na uwadze, że wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych 
oraz prawdopodobnej zmiany ekipy rządzącej, prace nad ustawą 
mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy lub nawet lat. 
 
 
 
 
 

 
 
Amendments to the Tax Ordinance Act... 
 
 

On 9 and 10 July, the Sejm adopted two Acts amending the Tax 
Ordinance Act. The novelty attracting most public interest is the 
implementation of the in dubio pro tributario clause, i.e. ruling in favour 
of the taxpayer whenever in doubt. Although the current wording of 
the clause (doubts regarding tax law provisions that cannot be 
eliminated are resolved in favour of the taxpayer) raises some 
controversies and was strongly opposed by the Ministry of Finance, 
the Sejm resolved to include the said Article 2a in the Tax Ordinance 
Act.  
 
The second amendment to the Ordinance, a much more elaborate 
one, is intended to make the tax procedures more systematic and 
precise.  In particular, attention needs to be drawn to the new model 
of proxy in tax proceedings. The Act provides for the possibility to 
grant a general power of proxy with respect to all tax proceedings and 
proceedings within the competence of tax authorities and fiscal control 
authorities. The proxy will be granted in an electronic format only, 
following the template specified in the relevant regulation. 
Additionally, the Act promotes adjustments to tax returns on one’s own 
accord, by lowering the interest for delay by 50% in such cases. 
Moreover, the Act provides for a number of other simplifications, such 
as the possibility to pay tax with a payment card, or facilitating access 
for tax authorities to bank information with the aim of accelerating 
proceedings.  
 
The above changes are planned to take effect, in principle, on 1 
January 2016. However, both Acts are currently being considered by 
the Senate, which means that subsequent changes to the shape of 
the new regulation cannot be ruled out.   
 
 
...and a proposal of a new Ordinance 
 

At the end of July, the Council of Ministers received a document with 
directions for the provisions of a new Tax Ordinance Act. The Ministry 
of Finance, i.e. the author of the draft, proposes that the current 
Ordinance be replaced with a new legal act.  
 
The current Ordinance was adopted in its original wording in 1997, 
and has since then been amended multiple times. The authors of the 
new draft believe it is necessary to adopt a new Ordinance, taking into 
consideration the entire body of rulings as well as clearly delineating 
the principles of the tax law which have been shaped since the onset 
of transformations in Poland. These rules include in particular: the 
principle of balance between interests of the public and of the 
taxpayer, the principle of legality, the principle of trust and ruling in 
favour of the taxpayer when in doubt.  
 
 
The elaborate document is intended to identify comprehensive areas 
essential for the future legislative work over the new tax ordinance 
Act. However, it needs to be indicated that, given the approaching 
parliamentary elections, and the likely change of the ruling party, work 
on the Act may take many months or even years to come. 
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Sąd Najwyższy o podwykonawcach robót 
budowlanych  

 
 
 
10 lipca 2015 roku Sąd Najwyższy wydał 
istotne rozstrzygnięcie dotyczące relacji 
między inwestorem, wykonawcą a 
podwykonawcą (sygn. III CZP 45/15).  
 
W aktualnym stanie prawnym – art. 6471 kc, 
wykonawca robót budowlanych pragnący 
powierzyć część prac podwykonawcom, 
powinien uzyskać zgodę inwestora na 
planowane warunki umowy. W takim 
wypadku, inwestor ponosi względem 
podwykonawcy solidarną odpowiedzialność 
za zapłatę wynagrodzenia wraz z 
wykonawcą.  
 
Powyższe przepisy mają na celu ochronę 
podwykonawcy. Ciężar ponoszony w takim 
wypadku przez inwestora został jednak w 
pewnym zakresie ograniczony omawianą 
uchwałą Sądu Najwyższego. 
 
Sąd opowiedział się bowiem za wąskim 
rozumieniem powołanego przepisu Kodeksu 
Cywilnego. Przepisy przewidujące solidarną 
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy 
względem podwykonawcy odnoszą się do 
zapłaty wynagrodzenia. Nie mają zatem 
zastosowania w przypadku roszczeń 
wynikających z realizacji umownego prawa 
odstąpienia przez wykonawcę od umowy z 
podwykonawcą.  
 
Uchwała zapadła na skutek skierowania do 
Sądu Najwyższego pytania prawnego, i w 
odniesieniu do konkretnego stanu 
faktycznego. Ponadto w chwili obecnej brak 
jeszcze uzasadnienia uchwały.  
 
Należy jednak zauważyć, że wskazuje ona 
na określony kierunek wykładni przepisów 
regulujących złożone relacje uczestników 
procesu budowlanego.. 

 
 

 
 
 
Supreme Court on civil work 
subcontractors  

 
 
 
On 10 July 2015, the Supreme Court issued 
an important decision concerning relations 
between the project owner, contractor and 
subcontractors (file No III CZP 45/15).  
 
According to the current legal status (Article 
6471 of the Civil Code), a civil work contractor 
that wishes to subcontract some of the work 
should obtain the consent of the project 
owner for the planned terms and conditions 
of the subcontract. In such case, the project 
owner is liable towards the subcontractor for 
payment of remuneration jointly with the 
contractor.  
 
The said regulations are intended to protect 
subcontractors. The burden incurred by the 
project owner in this situation is, however, 
limited to some extent by the aforementioned 
resolution of the Supreme Court. 
 
The Court supported the narrow 
understanding of the referenced Civil Code 
provision. The regulations provide for joint 
liability of the project owner and the 
contractor towards the subcontractor and 
refer to payment of remuneration. Thus, they 
do not apply to claims resulting from the 
exercise of the contractual right of the 
contractor to withdraw from the contract with 
the subcontractor. 
 
The resolution was adopted after a legal 
query had been first addressed to the 
Supreme Court, and with regard to specific 
facts of the case. Additionally, for the time 
being it lacks substantiation.  
 
However, it should be emphasized that it is 
indicative of a specific direction for 
interpretation of the provisions governing the 
complex relations between construction 
process participants.   
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Proszę kierować do nas pytania dotyczące 

zagadnień poruszonych w tym wydaniu. 

Please do not hesitate to ask us questions 

related to matters raised in this issue.  
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What is ECOVIS? 
 
 
 

● 18th largest professional network in 
the world by combined fee income 
● 262 offices in 50 countries 
worldwide 
● more than 4,600 in staff 
● 657 USP incl. US cooperation 
partner 
● 359,7,7 USD Million – the combined 
fee income of independent member 
firms, a 28 % year-on- year increase. 

 
Czym jest ECOVIS? 
 
 
 

● 18.co do wielkości sieć doradcza 
na świecie według wartości obrotu 
● 262 biura w 50 krajach na całym 
świecie 
● ponad 4,600 pracowników 
● 657 partnerów włącznie ze 
stowarzyszonymi wspólnikami 
amerykańskimi 
● 359,7 milionów USD – łączna 
wartość obrotu firm tworzących sieć, 
oraz 28 %wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku. 

 
 
 
 
ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers 
in: 

 
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, China, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, 
Indonesia, Republic of Ireland, Italy, Israel, Japan, Republic of Korea, 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of 
Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Serbia, 
Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, 
Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, 
Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam 

 
 
 
 
ECOVIS International doradcy podatkowi księgowi audytorzy 
prawnicy w: 

 
 Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, w Bułgarii, Brazylii, Chinach, 
Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Irlandii, 
Izraelu, Japonii, Katarze, Korei Płd, Liechtensteinie, na Litwie, w 
Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, Malezji, na Malcie, w 
Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, 
Rosji, Rumunii, Serbii, Singapurze, na Słowacji, w Słowenii, 
Szwajcarii, Szwecji, na Tajwanie, w Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w 
Urugwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA (zrzeszone 
firmy), na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Wietnamie oraz we 
Włoszech 
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