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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w tym 
roku numer informatora prawnego nt. ostatnich 
zmian w prawie polskim.  

W najnowszym numerze Newslettera Polska 
piszemy m.in. o zmianach w zasadach odliczania 
VAT od samochodów „z kratką”, internetowym 
odpisie z ksiąg wieczystych, kolejnym projekcie 
ustawy o gazie łupkowym oraz nowej ustawie o 
cudzoziemcach. 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) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zmiana zasad odliczania VAT od samochodów „z kratką” 

 

1 marca 2014r. wejdzie w życie nowelizacja 

dotycząca zasad odliczania VAT od samochodów z kratką. 

Nowelizacja była możliwa dzięki przyznanemu Polsce 

przez Unię Europejską prawie derogacji (zwolnienie z 

obowiązku wynikającego z przepisów unijnych), 

dotyczącego stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku 

VAT od nabywanych samochodów. Chodzi o samochody, 

które mogą być wykorzystywane zarówno do celów 

służbowych i prywatnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony (tzw. samochody z kratką).  

Nowelizacja opiera się na założeniu, iż każdy 

samochód z kratką przeznaczony jest do do celów 

służbowych, jak i prywatnych, wobec czego podatek VAT 

naliczony od wszelkich wydatków z nim związanych 

podlega – co do zasady – odliczeniu w 50%. Odnosi się to 

do wszelkich kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją 

samochodu, odliczeniu będzie więc podlegało 50% podatku 

od zakupu, bez ograniczeń kwotowych, połowa podatku 

VAT od kosztów ekspolatacji (obecnie 100%) oraz 50% 

podatku VAT od paliwa. Pełne odliczenie podatku będzie 

możliwe tylko w przypadku wydatków związanych z 

autami wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzenia 

działalności gospodarczej pod warunkiem przedstawienia 

urzędowi skarbowemu pełnej informacji o pojeździe i 

prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Informacja i 

dane z ewidencji będą podlegały kontroli urzędu 

skarbowego.  

Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL)  
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W świetle przepisów obowiązujących do 28 lutego 

2014r., możliwe było odliczenie 60% podatku VAT 

naliczonego przy zakupie pojazdu (maksymalnie 6.000 zł) 

oraz 100% VAT od kosztów eksploatacji. Nie było możliwe 

odliczenie podatku VAT od paliwa.  

 

Internetowy odpis z ksiąg wieczystych zrównany mocą z 

dokumentem urzędowym 

 

Od grudnia 2013r. obowiązują przepisy, które 

nadają odpisowi z rejestru ksiąg wieczystych pobranemu 

przez Internet z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 

(CBDKW), dostępnego na stronie Ministerstwa 

Sprawiedliwości moc równą dokumentowi wydawanemu 

przez sąd.  

O ile sam wgląd do elektronicznej CBDKW jest 

bezpłatny, to wniosek o wydanie odpisu (zwykłego lub 

zupełnego), a także zaświadczenia o zamknięciu księgi 

wieczystej podlega opłacie. Odpis lub zaświadczenie można 

osobiście odebrać w ekspozyturze Centralnej Informacji 

Ksiąg Wieczystych, samodzielnie wydrukować lub żądać 

dostarczenia dokumentów pocztą. Wniosek o wydanie 

odpisu lub zaświadczneia można złożyć również przez 

Internet.  

Niektóre podmioty (np. sądy, prokuratura, organy 

kontroli skarbowej, organy celne, organy podatkowe, 

komornicy, policja, ZUS, itp.) mogą wyszukiwać księgę 

wieczystą na podstawie danych osobowych, np. imienia i 

nazwiska lub numeru PESEL właściciela nieruchomości. 

Inne, niewymienione w ustawie podmioty mogą przeglądać 

bazę ksiąg wieczystych jedynie na podstawie numeru 

księgi, podobnie jak dotychczas. Rozwiązanie to może 

znacznie ułatwić prowadzenie egzekucji w sytuacji, w której 

wierzyciel nie posiada informacji o majątku 

(nieruchomościach) dłużnika. Dotychczas konieczne było 

skierowanie przez komornika zapytań do poszczególnych 

urzędów gmin, co wiązało się z dodatkowymi kosztami dla 

wierzyciela, a także znacznie wydłużało postępowanie.  

 

Nowy projekt ustawy o łupkach 

 

Rząd podejmuje kolejne próby opracowania aktu 

prawnego, który regulowałby problematykę poszukiwania i 

wydobycia gazu łupkowego oraz nadzoru nad działalnością 

w tym zakresie.  

W najnowszym projekcie zrezygnowano z 

koncepcji utworzenia Narodowego Operatora Kopalin 

Energetycznych (NOKE), która pojawiła się w 

dotychczasowych pracach nad aktem z zakresu prawa 

geologicznego i górniczego (o projekcie tym 

informowaliśmy Państwa w Newsleterze Polska 3/2013). 

NOKE miało być spółką państwową mającą udziały w 

zyskach z wydobycia węglowodorów, pełniąc jednocześnie 

funkcje nadzorcze nad ich wydobyciem. Koncepcja 

powołania NOKE spotkała się jednek ze sprzeciwem ze 

strony podmiotów z branży wydobywczej. Zamiast 

utworzenia NOKE Ministerstwo Środowiska proponuje 

obecnie wzmocnienie kompetencji Wyższego Urzędu 

Górniczego. Zdaniem rządu, rozwiązanie wiążące się z 

mniejszymi obciążeniami biurokratycznymi stworzy 

bardziej atrakcyjny klimat inwestycji.  

Intensywne prace nad nową ustawą łupkową są 

możliwe dzięki temu, iż Komisja Europejska odstąpiła od 

przyjęcia wiążących uregulowań dotyczących wydobycia 

gazu łupkowego, pozostawiając w tym zakresie państwom 

członkowskim względną swobodę. W styczniu b.r. 

opublikowano bowiem zbiór rekomendacji, które mają 

stanowić wskazówki dla państw członkowskich dotyczące 

wydobycia gazu łupkowego przy wykorzystaniu metody 

szczelinowania hydraulicznego. Rekomendacje te 

przewidują m.in. konieczność informowania społeczeństwa 

o wpływie na środowisko środków chemicznych 

stosowanych przy wydobyciu gazu, czy przeprowadzania 

regularnych badań wody pitnej, gleby i powietrza. Polska 

była jednym z państw członkowskich, które najsilniej 

lobbowały przeciwko przyjęciu na poziomie europejskim 

aktu prawnego regulującego tematykę wydobycia łupków 

w sposób wiążący.  

Według danych opublikowanych na początku 

lutego b.r. przez Ministerstwo Środowiska, do 1 lutego 

2014r. w Polsce wykonano 56 otworów rozpoznawczych w 

celu poszukiwań gazu z łupków, a obecnie w trakcie 

wiercenia jest pięć otworów. Planuje się, iż w tym roku 

będzie wykonanych co najmniej 30 nowych odwiertów, w 

tym także pierwszy odwiert komercyjny. Na początku 

lutego b.r. obowiązywały w Polsce 93 koncesje na 
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poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym 

gazu łupkowego. 

 

Nowa ustawa o cudzoziemcach 

 

1 maja 2014r. wejdzie w życie nowa ustawa o 

cudzoziemcach, zastępując dotychczasową ustawę z 2003 r.. 

Nowa ustawa dostosowuje polskie regulacje do przepisów 

unijnych, wprowadzając jednocześnie zmiany do 

dotychczasowych rozwiązań i porządkując kazuistyczne, 

trudne w interpretacji przepisy.  

Istotne zmiany dotyczą procedury wydawania 

zezwoleń na pobyt czasowy. W nowej ustawie uproszczono 

nazewnictwo dotyczące poszczególnych instytucji: 

dotychczasowe „zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony” zostało zastąpione zezwoleniem na pobyt 

czasowy, a „zezwolenie na osiedlenie się” otrzymało nazwę 

„zezwolenie na pobyt stały”. Wydłużono jednocześnie 

maksymalny okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na 

pobyt czasowy do 3 lat (wcześniej były to 2 lata). Nowe 

regulacje przewidują, że wniosek o zezwolenie na pobyt 

czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć tylko osobiście 

podczas legalnego pobytu w Polsce – zrezygnowano tym 

samym z dotychczasowej możliwości złożenia wniosku w 

polskim konsulacie za granicą.  

Ważna zmiana dotyczy także cudzoziemców 

ubiegających się o legalizację swojego pobytu w Polsce ze 

względu na wykonywaną pracę lub prowadzoną 

działalność gospodarczą. Cudzoziemiec przebywający w 

Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pracę oraz 

uprawniające do pobytu w Polsce w ramach jednej 

procedury, gdyż dotychczas wydawane oba dokumenty 

zostaną zastąpione jednym. Dotychczas pracodawca, 

zamierzający zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musiał 

ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego 

uzyskaniu cudzoziemiec mógł ubiegać się o zezwolenie na 

pobyt. Podobnie cudzoziemiec-przedsiębiorca, ubiegający 

się o legalizację swojego pobytu ze względu na 

prowadzoną w Polsce działalność gospodarczą, będzie 

mógł starać się o jedno zezwolenie, uprawniającego go do 

podjęcia pracy w utworzonej przez siebie spółce, jak i do 

pobytu w Polsce. W tym zakresie w porównaniu do 

dotychczasowej ustawy nowa regulacja konkretyzuje 

warunki ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w 

Polsce ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą. 

Dotychczasowa ustawa posługiwała się szerokim kryterium 

prowadzenia korzystnej dla gospodarki narodowej 

działalności gospodarczej, przyczyniającą się do wzrostu 

inwestycji, transferu technologii lub tworzenia nowych 

miejsc pracy. Nie określała jednak precyzyjnie wymogów w 

tym zakresie, pozostawiając je w gestii uznania 

poszczególnych urzędów wojewódzkich. Nowa ustawa o 

cudzoziemcach wprowadza jednolite kryteria, jakie 

powinna spełniać działalność gospodarcza cudzoziemca, 

aby stać się podstawą do legalizacji jego pobytu w Polsce.  

Warto przy tym wspomnieć, iż nowa ustawa 

wprowadza wymóg znajomości języka polskiego dla 

cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt na 

czas nieoznaczony (zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE).  

**** 

luty,  2014 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.

 


