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odpowiedzialnego rozwoju”
11 maja 2017 r.

USTAWA O POPRAWIE OTOCZENIA PRAWNEGO
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USTAWA O POPRAWIE OTOCZENIA PRAWNEGO
PRZEDSIĘBIORCÓW (weszła w życie 1 stycznia br.)


Przedsiębiorca, który zastosował się do utrwalonej praktyki organu
nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji.



Zmniejszenie uciążliwości kontroli – np. zakaz powtórnej kontroli
co do tych samych okoliczności, poprzedzanie kontroli analizą ryzyka
naruszenia prawa.



Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostały zwolnione
z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz
tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.



Podniesienie – z 1,2 do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto
(ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego
podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów
i rozchodów. Oznacza to odciążenie małych i średnich firm od uciążliwych
obowiązków administracyjno-finansowych.

USTAWA O POPRAWIE OTOCZENIA PRAWNEGO
PRZEDSIĘBIORCÓW (weszła w życie 1 stycznia br.)


Zwiększenie – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalnego rocznego
progu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania
działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
Rozwiązanie
to
zmniejsza obciążania
administracyjne związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych –
ewidencja w ryczałcie jest uproszczona i mniej pracochłonna dla
przedsiębiorcy.



Uproszenia w prawie budowlanym, m.in. zwolniono niektóre roboty
budowlane z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócono termin
na sprzeciw organu od zgłoszenia robót do 21 dni.



Uproszenia dotyczące dozoru technicznego.



Uproszenia w zakresie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych
dot. ochrony środowiska.

UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI
(ustawa ogłoszona w Dz.U.)
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przedsiębiorców
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UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI
(ustawa ogłoszona w Dz.U.)
Instrumenty dla wierzycieli do sprawdzenia wiarygodności płatniczej przyszłego
kontrahenta czy klienta, uzyskania o nim kompleksowej informacji:
 Rejestr Należności Publicznoprawnych – informacje o należnościach publicznych,
(np. podatki, cła, opłaty lokalne itp.) o wys. co najmniej 5.000 zł, każda osoba
zainteresowana, za pośrednictwem portalu podatkowego (strony internetowej)
będzie mogła uzyskać bezpłatnie informację o takim dłużniku (o konsumencie – za
jego upoważnieniem.
 Zmiany w funkcjonowaniu biur informacji gospodarczej (BIG), m.in. biura będą
musiały wymieniać się między sobą danymi – za pomocą wniosku do jednego
z biur będzie można uzyskać dane ze wszystkich 5 biur działających na rynku (tzw.
wniosek jednolity), zyskają ułatwiony dostęp do Rejestru Należności
Publicznoprawnych i innych rejestrów publicznych, będą mogły na podstawie
posiadanych danych przewidywać zachowania płatnicze przedsiębiorców
(nie dotyczy to konsumentów).
* Celem zmian jest też zwiększenie ochrony dłużników w szczególności –
uregulowanie procedury sprzeciwu dłużnika przed i po wpisaniu go do BIG.

UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI
(ustawa ogłoszona w Dz.U.)


Stworzenie jasnych podstaw do zawierania ugód przez podmioty publiczne:
podmioty publiczne będą mogły zawrzeć korzystną ugodę w sprawach
cywilnych zamiast prowadzić przez wiele lat „przegrany” spór przed sądem.



Klarowne zasady zapłaty w procesach budowlanych: po zmianach
podwykonawcy zapewniona zostanie ochrona na jasnych zasadach, zmniejszy
się też ryzyko wielokrotnej zapłaty za te same roboty przez inwestora.



Zmiany w postępowaniu grupowym: postępowania grupowe będą szybsze,
bardziej efektywne, a ponadto więcej spraw będzie mogło toczyć się
w postępowaniu grupowym, w szczególności – w szerszym zakresie skorzystają
z tego trybu przedsiębiorcy.



Pozostałe zmiany (KPC): w postępowaniu uproszczonym będzie można
dochodzić kwot o wysokości do 20.000 zł (obecnie: 10.000 zł), zabezpieczenie
udzielone wierzycielowi utrzyma się dłużej po wygranej sprawie, w toku
egzekucji będzie można zobowiązać dłużnika do wyjawienia informacji
o czynnościach dokonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, z pokrzywdzeniem
wierzyciela – wierzyciel uzyska możliwość odnalezienia majątku, którego wyzbył
się nierzetelny dłużnik.

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO (ustawa ogłoszona w Dz.U.)
Szybsze załatwianie spraw przez urzędy
 wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny
 strona będzie mogła zażądać wydania przez organ II instancji decyzji
rozstrzygającej sprawę zamiast przekazywania jej do ponownego rozpatrzenia,
 tzw. decyzje kasatoryjne można zaskarżyć do sądu w przyspieszonej procedurze,
 wprowadzenie ramowej procedury milczącego załatwienia sprawy zgodnie
z żądaniem strony i postępowania uproszczonego.
Partnerskie relacje między organem i stronami

 wprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym,
 zasada przyjaznej interpretacji przepisów oraz rozstrzygania niedających się
usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,
 zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,
 zasada pewności prawa – organy administracji nie powinny bez ważnych przyczyn
odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw.

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO (ustawa ogłoszona w Dz.U.)
Kary administracyjne adekwatne do naruszeń prawa
 ogólne wytyczne wymierzania administracyjnych kar pieniężnych (organ
będzie musiał uwzględniać np. wagę i okoliczności naruszenia prawa,
„recydywę”, wysokość osiągniętej korzyści, itd.),

 ogólne zasady odstąpienia od nakładania administracyjnych kar pieniężnych
(zwłaszcza kiedy waga naruszenia jest znikoma) oraz warunki udzielania ulg
w wykonaniu kary (np. rozłożenia kary na raty),
 wprowadzenie terminów przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych
(5 lat).
 Kary administracyjne przestaną być dzięki temu bezduszne – dziś są często
bardziej surowe niż sankcje karne.
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ELEKTRONIZACJA I PRZECHOWYWANIE AKT
PRACOWNICZYCH (na etapie konsultacji)
Akta pracownicze –
ułatwienia dla
pracodawców

skrócenie obowiązkowego
okresu przechowywania akt
pracowniczych,
z 50 lat do 10 lat
przy założeniu, że ZUS będzie
gromadził informacje
wystarczające do ustalenia
prawa i wysokości świadczenia

możliwość prowadzenia
i przechowywania
dokumentacji pracowniczej
w formie elektronicznej,
nawet jeżeli była wytworzona
w postaci papierowej
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PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (na etapie prac
projektowych)
minimum
formalności
przy
zakładaniu
spółki

 Połączenie zalet
sp. z o.o.
i sp. akcyjnej
 Narzędzie dla
innowacyjnych
spart-upów
 Elastyczność struktury
i możliwość
dostosowania jej
do potrzeb biznesu

pomysł/praca
- podstawowe
źródło
przewagi

prosta
likwidacja

elastyczność w
kształtowaniu
struktury
majątkowej
i organów

uproszczone
przekształcenie
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SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW OSÓB
FIZYCZNYCH (na etapie prac projektowych)
możliwość sprawnej
kontynuacji działalności
dzięki zarządcy
sukcesyjnemu

możliwość
korzystania
z koncesji czy
zezwoleń

możliwość kontynuowania
rozliczeń podatkowych,
korzystania z NIP

utrzymanie w mocy
umów o pracę

płynne
kontynuowanie
działalności firmy
po śmierci
przedsiębiorcy

utrzymanie w mocy
kontraktów handlowych
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NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O MIARACH
(oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)
Dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorcy zyskają m.in.:
 Wsparcie od Głównego Urzędu Miar, który zobowiązany będzie wspierać przemysł
w różnych formach, m.in. przez inicjowanie wspólnych projektów i transfer
technologii. GUM udostępniać będzie przedsiębiorcom i przedstawicielom
przemysłu wyniki badań naukowych do ich komercyjnego użytku.
 Głos w Radzie Metrologii, a co za tym idzie – realny wpływ na działalność
administracji miar.
 Zmniejszone koszty związane z legalizacją ponowną przyrządów pomiarowych.
Poprzez wprowadzenie opcji legalizacji statystycznej masowych przyrządów
pomiarowych, ulegną zmniejszeniu koszty administracyjne związane z ich
legalizacją dla przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem mediów (gaz, woda,
energia). Dotychczasowa metoda jest czasochłonna, kosztowna i wymaga
zaangażowania znaczących zasobów logistycznych.
 Sprawniejszą i bardziej elastyczną administrację miar. Dzięki reformie terenowej
przedsiębiorca będzie mógł wybrać oddział zamiejscowy najbardziej dla siebie
odpowiedni, co przyniesie oszczędność czasu i pieniędzy.
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PAKIET „KONSTYTUCJI BIZNESU” – PODSTAWOWE
USTAWY (na etapie konsultacji)

KONSTYTUCJA BIZNESU
Projekt ustawy
o Rzeczniku
Przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
- centralny akt prawa
gospodarczego

Projekt ustawy
o CEIDG i Punkcie
Informacji dla
Przedsiębiorcy

Projekt ustawy
o zasadach
uczestnictwa osób
zagranicznych
w obrocie
gospodarczym

Przepisy
wprowadzające Prawo
przedsiębiorców
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PAKIET „KONSTYTUCJI BIZNESU” – PODSTAWOWE
USTAWY (na etapie konsultacji)
Ustawa – Prawo przedsiębiorców jako centralny akt prawa gospodarczego, będzie
zawierać kanon podstawowych zasad, które urzeczywistniają wolność działalności
gospodarczej i wyznaczają ogólne ramy jej prowadzenia, m.in.:
 zmiana relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej
i partnerskiej poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości
przedsiębiorcy i zasady przyjaznej interpretacji przepisów,
 wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach
działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności),
 wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną
zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez
pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności),
 uregulowanie podstawowych zasad tworzenia prawa, w tym wzmocnienie
nacisku na ograniczanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców,
ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
 wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień
prawnych” wyjaśniających przepisy w zakresie działalności gospodarczej,
dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów.
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PAKIET „KONSTYTUCJI BIZNESU” – PODSTAWOWE
USTAWY (na etapie konsultacji)
Projekt ustawy o Rzeczniku Przedsiębiorców
Zadaniem Rzecznika Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw
przedsiębiorców. W zakresie jego kompetencji znajdą się m.in. opiniowanie
projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,
występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie
objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących
działalności gospodarczej, zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i
instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań oraz możliwość
wstrzymywania kontroli przedsiębiorcy w przypadku dostrzeżenia naruszeń prawa.
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PAKIET „KONSTYTUCJI BIZNESU” – PODSTAWOWE
USTAWY (na etapie konsultacji)
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury,
 wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności
po upływie okresu zawieszenia,
 ograniczenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG nie związanych
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub nie wpływających istotnie na
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 dokonanie nowego podziału danych wpisywanych do CEIDG na dane
ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy,
 prowadzenie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Punktu
Informacji dla Przedsiębiorcy, który m.in. umożliwia załatwianie spraw
związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności
gospodarczej na terytorium państwa.
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INNE PROJEKTY LEGISLACYJNE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na etapie konsultacji)
Ulga inwestycyjna
Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji nakładów na nowo nabyte środki
trwałe (z wyłączeniem środków transportu i nieruchomości) na kwotę od 10 to 100
tysięcy złotych. Nowa regulacja nie wymaga od przedsiębiorcy ubiegania się
o pomoc de minimis, a jej zapisy, jeśli zostanie ona uchwalona do końca 2017 r.,
obejmą wszystkie zakupy dokonane w ciągu tego roku. Głównym celem jest
pobudzenie inwestycji, przede wszystkim w sektorze MŚP.
Mała działalność gospodarcza
Możliwe będzie obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy płaconych przez przedsiębiorców uzyskujących niskie przychody
(tj. poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w skali roku). Projekt
uzależnia wysokość daniny od osiąganego przychodu i pozwala
mikroprzedsiębiorcom z sektora usług kontynuować prowadzenie działalności
gospodarczej po upływie 24 miesięcy, tj. po wygaśnięciu uprawnień do tzw.
„małego ZUS”.
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Kontakt:
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
022/ 693 59 35
sekretariatDDR@mr.gov.pl

