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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce drugi w tym roku 

numer informatora prawnego nt. ostatnich zmian 

w prawie polskim.  

W najnowszym numerze Newslettera Polska 

piszemy m.in. o opodatkowaniu podatkiem VAT 

usług leasingu, istotnej uchwale Sądu 

Najwyższego dotyczącej losów postępowania 

odszkodowawczego wytoczonego przez 

wspólnika przeciwko członkowi zarządu spółki 

po wykreśleniu spółki z KRS, a także zmianach 

w prawie telekomunikacyjnym. Mamy nadzieję, 

że informacje w nim zawarte będą mogli Państwo 

wykorzystać w bezpiecznym prowadzeniu 

biznesu. Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową www.bisztrai.com, gdzie w rubryce 

Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 

publikacje dotyczące trudnych, a przez to 

interesujących zagadnień prawnych związanych z 

Państwa działalnością. 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

 
ETS: LEASING I UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU 

LEASINGU ODRĘBNYMI USŁUGAMI NA GRUNCIE 
VAT 

 

17 stycznia 2013 Trybunał Sprawiedliwości UE 

(ETS) wydał wyrok w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o., 

odpowiadając na pytania prejudycjalne, z którymi wystąpił 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Pytania te zostały 

przedstawione w ramach sporu pomiędzy BGŻ Leasing a 

Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie, który toczy się w 

związku z odmową zwolnienia BGŻ Leasing z podatku 

VAT od usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu.   

BGŻ Leasing prowadzi działalność w zakresie 

leasingu, wymagając jednocześnie ubezpieczenia 

przedmiotów oddawanych w leasing. W tym celu spółka 

oferuje usługi polegające na zawarciu umowy ubezpieczenia 

z ubezpieczycielem, a następnie przenosi dokładny koszt 

ubezpieczenia na leasingobiorcę. Zdaniem spółki, świadczy 

ona w ten sposób dwie odrębne usługi: leasingu i 

ubezpieczenia, i powinna odprowadzać VAT jedynie od 

leasingu, transakcje ubezpieczeniowe są bowiem zwolnione 

z VAT na mocy dyrektywy unijnej w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej. Urząd Skarbowy 

stanął jednak na stanowisku, że usługa ubezpieczeniowa w 

tym przypadku jest usługą dodatkową wobec leasingu i 

powinna być opodatkowana tak samo jak leasing. 

Stanowisko organów podatkowych zostało podtrzymane 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie 

zaskarżone przez BGŻ Leasing skargą kasacyjną do NSA. 

NSA zwrócił się do ETS z pytaniem, czy na gruncie 

unijnej dyrektywy VAT usługę ubezpieczenia przedmiotu 
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leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako 

odrębne usługi, czy jako jedną złożoną usługę.  

Zdaniem ETS, co do zasady do celów podatku VAT 

każde świadczenie powino być uznawane za odrębne i 

niezależne. W pewnych okolicznościach formalnie odrębne 

świadczenia należy uznawać za jedną trnsakcję, jeżeli 

czynności dokonywane przez podatnika są ze sobą ściśle 

związane i ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Po 

analizie okoliczności, w jakich odbywało się świadczenie 

usług przez BGŻ Leasing ETS orzekł, że usługa 

ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu 

stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku 

VAT. Wymóg ubezpieczenia przedmiotu leasingu nie 

przesądza o tym, że usługa ubezpieczenia ma charakter 

nierozerwalny lub dodatkowy wobec usługi leasingu, 

zwłaszcza, że leasingobiorca ma swobodę wyboru zakładu 

ubezpieczeń.  W opinii ETS, usługa ubezpieczenia i usługa 

leasingu będące przedmiotem postępowania nie mogą być 

uważane za jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze. 

W konsekwencji, nie są one objęte tą samą podstawą 

opodatkowania.   

ETS dokonał także analizy usługi polegającej na 

refakturowaniu dokładnego kosztu przedmiotu leasingu i 

stwierdził, że usługa ta stanowi transakcję ubezpieczeniową 

w myśl unijnej dyrektywy VAT. Oznacza to, że jest 

czynnością zwolnioną z podatku VAT. Podsumowując, w 

przedmiotowej sprawie ETS przychylił się do stanowiska 

BGŻ Leasing sp. z o.o., w myśl którego spółka świadczy 

dwie niezależne usługi (leasingu i ubezpieczenia) i może 

wykazać refakturowanie kosztów ubezpieczenia jako 

sprzedaż zwolnioną z VAT.    

 
SN: POWÓDZTWO WSPÓLNIKA O NAPRAWIENIE 

SZKODY WYRZĄDZONEJ SPÓŁCE A WYKREŚLENIE 
SPÓŁKI Z KRS 

 

12.12.2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę 

dotyczącą dalszych losów postępowania w sprawie 

naprawienia szkody wyrządzonej spółce w sytuacji, w której 

w trakcie postępowania orzeczono upadłość spółki, a 

następnie wykreślono ją z  Krajowego Rejestru Sądowego.  

Sąd Najwyższy rozpatrywał, czy wykreślenie 

spółki z rejestru, które powoduje zaprzestanie jej istnienia, 

przesądza o niedopuszczalności wydania wyroku w 

sprawie z powództwa wspólnika spółki wniesionego 

przeciwko członkowi zarządu (lub członkowi rady 

nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorowi) o 

naprawienie szkody wyrządzonej spółce.  Uprawnienie 

takie przysługuje wspólnikom w myśl kodeksu spółek 

handlowych w przypadku, gdy spółka sama nie wytoczy 

takiego powództwa w ciągu roku od dnia ujawnienia czynu 

wyrządzającego szkodę.   

Zdaniem SN, wykreślenie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego po 

wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa o 

naprawienie szkody wyrządzonej spółce nie stanowi 

podstawy umorzenia postępowania odszkodowawczego 

(sygn. akt III CZP 83/12).  

 
„USTAWA O JEDNYM OKIENKU” JUŻ OBOWIĄZUJE 

 

17 stycznia b.r. weszła w życie nowelizacja 

kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, zwana 

potocznie „ustawą o jednym okienku”. Celem 

przyświecającym nowym regulacjom było uproszczenie i 

ograniczenie procedur obowiązujących podmioty 

rozpoczynające działalność gospodarczą.  

Przedsiębiorca nie ma już obowiązku 

zawiadamiać Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności, miejscu 

jej wykonywania, rodzaju ani zakresie.  Wspomniane 

organy uzyskają bowiem dostęp do tych danych z rejestrów 

prowadzonych przez Urząd Statystyczny oraz Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.  

Nowelizacja skraca ponadto do 3 dni termin 

wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika 

urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, 

które rozpoczynają działalność. Dotychczas termin ten 

wynosił 14 dni.  

Ministerstwo Sprawiedliwości jest zdania, że nowe 

rozwiązania eliminujące część ograniczeń w związku z 

zakładaniem firmy pozytywnie wpłyną na konkurencyjność 

polskiej gospodarki. 

 
KONIEC DŁUGOTERMINOWYCH UMÓW Z 
OPERATOREM TELEKOMUNIKACYJNYM 

 

21 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja 

prawa telekomunikacyjnego, która znacząco zwiększa 

poziom ochrony konsumentów w stosunkach z operatorami 

telekomunikacyjnymi. Nowelizacja wprowadza do 
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polskiego porządku prawnego szereg regulacji przyjętych 

na poziomie europejskim. 

Nowelicja przewiduje, że konsumenci nie będą 

zmuszeni do podpisywania długoterminowych umów o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych. Pierwsza umowa 

z konsumentem nie będzie mogła być podpisana na okres 

dłuższy niż 24 miesiące. Zakaz ten nie będzie jednak 

dotyczył tych umów, które zostały zawarte przed wejściem 

w życie nowelizacji. Operatorzy będą ponadto musieli 

wprowadzić do swojej oferty umowy na czas krótszy niż 

12 miesięcy. Zdaniem Ministerstwa, takie rozwiązanie 

zwiększy konkurencję na rynku operatorów 

telekomunikacyjnych. 

Nowością jest wprowadzenie możliwości 

zawierania umów w formie elektronicznej za pomocą 

elektronicznego formularza na stronie internetowej 

operatora telekomunikacyjnego. Dzięki temu możliwe 

będzie dokładne zapoznanie się z proponowanymi przez 

operatora warunkami świadczenia usług i podjęcie 

świadomej decyzji. 

Istotną modyfikacją jest skrócenie tzw. okresu 

retencji, czyli czasu przechowywania przez operatorów 

danych dotyczących billingów i lokalizacji połączeń. 

Dotychczas operatorzy mogli przechowywać takie dane 

nawet przez 24 miesiące, w myśl nowych przepisów okres 

ten będzie wynosił 12 miesięcy.  

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego 

wprowadza również zmiany dotyczące zasad korzystania z 

internetu. Osoby, które korzystają z mobilnego internetu, 

będą mogły otrzymywać od operatora powiadomienia o 

wykorzystaniu limitu transferu danych, po przekroczeniu 

którego naliczane są dodatkowe koszty. Przepisy w tym 

zakresie wejdą w życie później niż pozostałe, tj. 22 czerwca 

2013r.. 

Z punktu widzenia dostawców usług istotne są 

przepisy przejściowe, zgodnie z którymi operatorzy 

zobowiązani są dostosować warunki umów usług 

telekomunikacyjnych do przepisów nowelizacji w ciągu 5 

miesięcy od dnia jej wejścia w życie (do 21 czerwca b.r.).  
 
USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W 

TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 

Informujemy Państwa, że 8 lutego b.r. Sejm przyjął 

ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. O 

projekcie tej ustawy pisaliśmy we wcześniejszym numerze 

naszego informatora prawnego (Newsletter Polska 9/2012).  

 Przypominamy, że ustawa wprowadza zasadę, że 

terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami 

nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych. Strony 

będą mogły ustalić inny termin, jeżeli nie będzie to rażąco 

nieuczciwe wobec wierzyciela. Krótszy 30-dniowy termin 

płatności przewidziano dla transakcji między 

przedsiębiorcami a organami publicznymi. 

 Ustawa znajduje się w trakcie procesu 

legislacyjnego, następnym etapem będzie jej przyjęcie przez 

Senat.  

**** 

 

 

luty,  2013 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie polskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


