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We would like to remind you, that the PIT annual clearance for 2014 must be filed by the end of the 
month and the tax-related settlements should be finished by this date.  
 
This may surely be painful, but is likely to save us from insistent calls from officials from tax offices and 
allow to enjoy the summer season in full. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Jak co roku chcemy Państwu przypomnieć, że do końca bieżącego miesiąca trzeba złożyć roczne 
zeznanie podatkowe PIT za rok 2014 i rozliczyć się z fiskusem.  
 
Być może będzie to bolesne dla kieszeni, pozwoli jednak cieszyć się w pełni wiosną i latem bez 
natarczywych upomnień ze strony urzędników skarbowych. 
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Legal news 
 
 
VAT na e-booki według standardowej stawki  
 

5 marca 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
rozstrzygnął spór między Komisją Europejską a Francją i 
Luksemburgiem (sprawy C-479/13 oraz C-502/13). W wyroku Sąd 
stwierdził naruszenie przez te państwa przepisów dyrektywy Rady 
2006/112/ WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (tzw. dyrektywa o VAT).  
Spór dotyczył stawki opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu 
do dostawy książek w wersji elektronicznej. Począwszy od 1 
stycznia 2012 roku Francja i Luksemburg stosowały w takim 
przypadku obniżoną stawkę VAT. Trybunał uznał jednak, że 
obniżona stawka może być stosowana tylko w odniesieniu do 
towarów i usług określonych w załączniku III do dyrektywy, który w 
odniesieniu do książek wskazuje wyraźnie, że preferencyjną stawką 
może być objęte dostarczanie książek na wszelkich nośnikach 
fizycznych. Trybunał nie podzielił argumentacji Francji i 
Luksemburga, zgodnie z którą sprzedaż e-booków miałaby być 
dostawą towaru – w ocenie Trybunału w tym przypadku dochodzi 
do świadczenia usług drogą elektroniczną – a w takim wypadku 
wyłączone jest stosowanie obniżonych stawek podatku od wartości 
dodanej.  
Wyrok Trybunału jest tym bardziej istotny, że dyskusja na temat 
możliwości opodatkowania książek w wersji elektronicznej taką 
samą stawką, jak książki papierowe, toczy się obecnie w wielu 
państwach członkowskich UE, także w Polsce. Wydaje się jednak, 
że w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości 
zakwestionowania interpretacji przedstawionej przez Trybunał.  
 
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie tak 
powszechne 

 
19 marca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę z 
połączonych wniosków pochodzących od jednostek samorządu 
terytorialnego, dotyczących kwestii przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności (K-29/13). 
Zagadnienie to reguluje ustawa o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (art. 1 
ust. 1 i 3 tej ustawy). Mechanizm, wprowadzony przez tę ustawę, 
przewidywał, że wniosek o takie przekształcenie, pochodzący od 
uprawnionej osoby był dla gminy wiążący. Najczęściej 
przekształcenie odbywało się ponadto na preferencyjnych – dla 
przyszłego właściciela – warunkach, określonych w ustawie o 
gospodarce nieruchomościami. Krąg uprawnionych ograniczał się 
do osób fizycznych oraz, w pewnych przypadkach, spółdzielni 
mieszkaniowych. Ponadto, przekształcenie takie mogło mieć na 
celu, co do zasady, tylko cele mieszkaniowe lub rolne. Nowelizacją 
z 28 lipca 2011 roku powyższe regulacje uległy zmianie – do osób 
uprawnionych do wnioskowania o przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własności dołączyły także osoby prawne. 
Ponadto zniesiony został wymóg przeznaczenia przedmiotowej 
nieruchomości na cele mieszkaniowe. 
Inicjatorzy postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
wskazywali, że nowe przepisy naruszają art. 2 Konstytucji (zasada 
państwa prawa) oraz art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 1 i 2, 
statuujące zasady samodzielności jednostek samorządu 
terytorialnego oraz gwarancje dotyczące ich dochodów.  
 
Trybunał częściowo podzielił argumentację wnioskodawców i w 
konsekwencji uznał kwestionowane przepisy za niezgodne z 
Konstytucją - w zakresie, w jakim przyznają one uprawnienie do 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia do 
dnia wskazanej wyżej nowelizacji.  
Trybunał nie odroczył wejścia w życie omawianego orzeczenia. 

 
 
Standard VAT rate on e-books  

 
On 5 March 2015, the Court of Justice of the European Union settled 
a dispute of the European Commission v France and Luxembourg 
(Cases C-479/13 and C-502/13). In the judgment, the Court declared 
that France had failed to fulfil its obligations under Council Directive 
No 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of 
value added tax (the ‘VAT Directive’).  
 
The dispute referred to the VAT rate on books supplied in electronic 
format. Starting from 1 January 2012, in such a case, France and 
Luxembourg had been applying a reduced rate of VAT. Meanwhile, 
the Court found that such reduced rate may apply only to supplies of 
goods and services referred to in Annex III to the Directive, which 
states expressly, in the category of books, that reduced rates of VAT 
may apply to the ‘supply of books... on all physical means of 
support’. The Court did not support the arguments of France and 
Luxembourg that the sale of e-books constituted a supply of goods – 
according to the Court, such sale constitutes an electronically 
supplied service, and thus any possibility of applying a reduced rate 
of VAT is excluded.  
 
The Court’s judgment is all the more important that the discussion on 
the possibilities of applying the same rate to books in electronic 
format as to books in hard copy form is currently taking place in 
many EU Member States, including Poland. However, it seems that 
with the current legal situation, the interpretation presented by the 
Court might not be contested.  
 
Conversion of perpetual usufruct into ownership not that 
common 

 
On 19 March 2015, the Constitutional Tribunal examined the case of 
combined applications submitted by local government units relating 
to the conversion of perpetual usufruct into ownership (K-29/13). 
 
The issue is regulated by the Act of 29 July 2005 on the conversion 
of perpetual usufruct into ownership of real estate (Article 1(1) and 
(3) of the Act). Following the introduction of a new mechanism under 
the Act, an application for such conversion submitted by an 
authorized person was binding on the municipality. The conversion 
usually took place on terms favourable to the new owner specified in 
the Act on real estate management. The group of authorized 
persons was restricted to natural persons and, in some cases, 
housing cooperatives. Also, as a rule, such conversion could only be 
carried out for housing or agricultural purposes. An amendment of 
28 July 2011 changed the above-mentioned regulations, with the 
group of persons authorized to apply for the conversion of perpetual 
usufruct into ownership becoming extended to include legal persons. 
Moreover, the requirement of earmarking the real estate in question 
for housing purposes was waived. 
Those who had launched the proceedings before the Constitutional 
Tribunal argued that the new regulations violated Article 2 of the 
Constitution (the state ruled by law) and Article 165(1) and (2), and 
Article 167(1) and (2), which stipulate the principles of independence 
of local government units and the guarantees of their income.  
The Tribunal partly supported the arguments of the applicants and 
therefore found that the contested regulations violated the 
Constitution – to the extent in which they grant the right of 
conversion of perpetual usufruct into ownership to natural and legal 
persons who had not been vested with that right until the date of the 
said amendment. The Tribunal did not postpone the entry of the 
ruling into force, which means that Article 1(1) and (3) to the extent 
contested by the Tribunal will expire as of the date of publication of 
the judgment in the Journal of Laws.  
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Legal news 
 
Działalność ubezpieczenia na nowo 
 

W Radzie Ministrów trwają prace nad nową ustawą o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Konieczność zmian wynika z 
obowiązku implementacji dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 roku w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i 
asekuracyjnej (tzw. dyrektywa Wypłacalność II). Termin na 
dokonanie transpozycji tego aktu prawnego upływa 1 stycznia 2016 
roku. Planowane jest w związku z tym, by ustawa weszła w życie z 
początkiem 2016 roku; z tym dniem utraci również moc ustawa z 
dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej.  
 
Dyrektywa – a w konsekwencji także przygotowywana ustawa – 
wprowadza nowe mechanizmy zapewnienia wypłacalności 
zakładów ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracji. System 
oparty ma być na trzech filarach – wymogach kapitałowych, 
wymogach jakościowych (powiązanych z systemem nadzoru oraz 
wymogach informacyjnych, określających obowiązki informacje i 
zasady dyscypliny rynkowej zakładów. Nowa ustawa niewątpliwie 
wywrze istotny wpływ na kształt rynku ubezpieczeniowego i 
reasekuracyjnego. Część funkcjonujących zakładów 
ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracji będzie musiała 
przeprowadzić dokapitalizowanie, konieczne będzie także 
wprowadzenie wewnętrznych procedur związanych z zarządzaniem 
ryzykiem. Długoterminowym efektem powinno jednak być 
zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności zakładów, a 
zatem zwiększenie bezpieczeństwa ubezpieczonych, 
ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia.   
 
Nowe prawo o zgromadzeniach 
 

Do Rady Ministrów trafił projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach, 
przygotowany w ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Nowa 
ustawa zastąpi dotychczasową, wielokrotnie nowelizowaną, 
uporządkuje istniejące regulacje w tym przedmiocie i przede 
wszystkim – zaimplementuje rozstrzygnięcia Trybunału 
Konstytucyjnego, który we wrześniu 2014 roku zakwestionował 
niektóre przepisy obecnie obowiązującej ustawy o zgromadzeniach. 
 
Najistotniejszą nowością przewidzianą w projekcie jest odejście od 
dotychczasowej definicji zgromadzenia, która opierała się na 
kryterium ilościowym odniesionym do ilości uczestników 
zgromadzenia, na rzecz definicji przedmiotowej. Art. 3 nowej 
ustawy o zgromadzeniach wprowadza bowiem stacjonarne 
zgromadzenie, na otwartej przestrzeni i ogólnodostępne, mające na 
celu wyrażenie stanowiska w jakiejś sprawie – oraz marsz, w 
którym nieokreślona imiennie, otwarta grupa osób przechodzi 
wspólnie wcześniej uzgodnioną trasą, w celu wspólnych obrad lub 
wyrażenia wspólnego stanowiska w jakiejś sprawie.Po uchwaleniu 
ostatecznego tekstu ustawy przez Parlament, ustawa powinna 
wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Nowe prawo o 
zgromadzeniach może okazać się tymczasem szczególnie istotne 
w bieżącym roku, w którym odbędą się wkrótce wybory 
prezydenckie oraz parlamentarne.    
 
Zmiana wysokości składki wypadkowej 

 
Od 1 kwietnia 2015 roku najwyższa stopa procentowa procentowej 
składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych uległa obniżeniu z 3,86% do 3,60%. W 
konsekwencji mali pracodawcy (zgłaszający poniżej 10 
ubezpieczonych) będą zobowiązani do odprowadzania składki 
wypadkowej na poziomie 1,80%, w miejsce dotychczasowej 1,93%. 

 
New approach to insurance activities 
 

The Council of Ministers is working on a new Act on insurance and 
reinsurance activities. The necessity to effect the changes follows 
from the obligation to implement Directive 2009/138/EC of the 
European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on 
the taking-up and pursuit of the business of Insurance and 
Reinsurance (Solvency II). The deadline for transposing the legal act 
is 1 January 2016. In view of the foregoing, the Act is planned to 
enter into effect in early 2016; as of that date, the Act of 22 May 
2003 on insurance activities will cease to be effective. 
 
 
The Directive – and thus the Act in preparation – introduces new 
mechanisms of ensuring solvency of insurance and reinsurance 
companies. The system is to be based on three pillars – capital 
requirements, quality requirements (relating to a supervision 
system), and disclosure requirements, which set out obligations, 
information, and rules of market discipline of the companies. The 
new Act will be bound to have a significant effect on the situation on 
the insurance and reinsurance market. Some of the current 
insurance and reinsurance companies will need to increase their 
capital, and internal risk management procedures will need to be 
introduced. A long-term effect will be a lower risk of insolvency of the 
companies, and thus a higher level of security of the insured, policy 
holders, and insurance beneficiaries.   
 
 
 
 
New law on assemblies 

 
The Council of Ministers has received a bill – the Law on 
assemblies, as drafted at the Ministry of Administration and 
Digitization. The new Act will replace the current, frequently 
amended, Act, reorganize the existing regulations in this respect, 
and, above all, it will implement the rulings of the Constitutional 
Tribunal, which in September 2014 contested certain provisions of 
the current law on assemblies. 
The key novelty brought about by the bill is the shift from the current 
definition of assembly, which is based on a quantitative criterion 
relating to the number of assembly members, towards an objective 
definition. Article 3 of the new law on assemblies introduces the term 
of stationary assembly, held in open space and generally available, 
aimed at the expression of a position on a given matter – and march, 
in which an anonymous open group of people takes a predetermined 
route to hold a discussion or express a joint opinion on an issue. 
Following the adoption of the final text of the Act by the Parliament, it 
should enter into effect 14 days after its publication. The new law on 
assemblies may turn out to be particularly significant in the current 
year, as presidential and parliamentary elections are to be held.  
 
    
 
New rate of accident insurance contribution 

 
On 1 April 2015, a regulation of the Minister of Labour and Social 
Policy amending the Regulation on the variation of the interest rate 
of social insurance contributions on account of occupational 
accidents and diseases depending on risk level entered into force. 
The highest interest rate of the contribution will be reduced from 
3.86% to 3.60%. As a consequence, ‘small’ employers (reporting 
less than 10 insured) will be obliged to pay an accident contribution 
of 1.80%, instead of the previous 1.93%. 
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Ustawa krajobrazowa uchwalona 
 

 
20 marca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o 
zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. 
Projekt ustawy wniesiony został do Sejmu w 
lipcu 2013 roku i stanowił jeden z flagowych 
legislacyjnych projektów prezydenckich.  
Głównym celem nowej regulacji jest 
ograniczenie ilości reklam w przestrzeni 
publicznej a także stworzenie instrumentów 
umożliwiających w wyższym stopniu 
ochronę krajobrazów i dbanie o prawidłowe 
kształtowanie zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Za szczególnie istotne należy uznać zmiany 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  W art. 2 ustawy pojawiły się 
obecnie definicje legalne takich pojęć jak 
reklama, szyld, urządzenie reklamowe, a 
także krajobraz. Nowododane art. 37a do 
37c wprowadzają także nowy rodzaj aktu 
prawa miejscowego – uchwałę o zasadach i 
warunkach sytuowania obiektów małej 
architektury. Uchwalenie takiego aktu przez 
gminę umożliwia jej następnie 
wprowadzenie opląty reklamowej od 
posiadania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, co wynika z nowych art. 17a i 
17 b ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.  
 
Istotne zmiany wprowadzono także do 
ustawy o drogach publicznych. 
Doprecyzowano zasady udostępniania pasa 
drogowego na cele reklamowe oraz 
wprowadzono nowe sankcje administracyjne 
związane z nieprzestrzeganiem zakazów 
dotyczących umieszczania reklam wbrew 
postanowieniom ustawy. 
 
Zmiany objęły ponadto Kodeks wykroczeń – 
umieszczanie reklam o parametrach 
niezgodnych z przepisami lub z 
naruszeniem zasad ich sytuowania stanowić 
będzie wykroczenie karane ograniczeniem 
wolności lub grzywną.  
 
Uchwalona ustawa została skierowana 
obecnie do Senatu, który ma 30 dni, na 
zaproponowanie do aktu ewentualnych 
poprawek.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Landscape Act passed 
 
 

On 20 March 2015, the Sejm passed an Act 
amending certain Acts to enhance the tools 
available for landscape protection. The bill 
was submitted to the Sejm in July 2013 and 
represented one of the flagship legislative 
projects of the Polish President.  
 
The main purpose of the new regulation is to 
restrict the number of advertisements in 
public space and to create tools which allow 
for more effective landscape protection and 
better spatial planning.  
 
 
Special attention should be paid to changes 
in the Act on spatial planning and land 
development.  In Article 2 of the Act, new 
legal definitions appeared, such as 
definitions of the terms advertisement, 
signboard, advertising device, and 
landscape. The newly added Articles 37a–c 
also introduce a new type of ordinance: a 
resolution on the conditions and policies of 
street furniture arrangement. Such 
enactment allows a municipality to introduce 
an advertising charge on advertising boards 
and advertising devices, which follows from 
the new Articles 17a–b of the Act on local 
taxes and charges.  
 
 
Significant amendments have also been 
introduced to the Act on public roads. Rules 
for making lanes available for advertising 
purposes were made more precise and new 
administrative sanctions were put in place 
for failure to observe the ban on putting up 
advertisements in violation of the Act. 
 
 
The amendments also covered the Code of 
Petty Offences: putting up advertisements of 
parameters incompliant with the laws or in 
violation of arrangement rules will constitute 
a petty offence punishable by limitation of 
liberty or a fine.  
 
The new Act has been submitted to the 
Senate, which now has 30 days to suggest 
any amendments to its contents.  
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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: 
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France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, 
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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 
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