Zmiany prawne i podatkowe
dotyczące transportu w 2018 r.
RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK

Publiczny transport zbiorowy
odroczony?


Zgodnie z art. 90 ustawy o publicznym transporcie drogowym w
dniu 01.01.2018 r. powinny wejść w życie zmiany w ustawie o
transporcie drogowym sprawiające, że wygasną wszystkie
zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych
specjalnych



Wydanie nowych zezwoleń miałoby się odbyć w oparciu o nowe
kryteria.



Zmianie uległyby również zasady rozliczania ulg przysługujących
poszczególnym kategoriom osób.
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Publiczny transport zbiorowy
odroczony?



W dniu 08.12.2017 r. uchwalono ustawę o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej za rok
2018



Art. 34 ustawy przewiduje, że zezwolenia zachowują
ważność do 31.12.2018 r., a przepisy ustawy wejdą w życie w
dniu 01.01.2019 r.



Ustawa czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku
Ustaw

3

4

Monitoring towarów z nowymi rygorami



W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania drogowego
transportu towarów.



Ustawa wprowadzi obowiązek wyposażenia pojazdów w urządzenia pozwalające na
fizyczną lokalizację pojazdów, a także przewiduje uprawnienia do organów celnoskarbowych do gromadzenia danych z lokalizatorów oraz ich analizę.



Zwiększone zostaną kary za naruszenia ustawy przez przewoźników.



Umowa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od publikacji, więc można przyjąć zacznie
obowiązywać ona przewoźników w 2018 r.

Nowe regulacje dotyczące
zatrudnienia cudzoziemców



W dniu 01.01.2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewoźników drogowych
(przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie)



Nowy typ zezwolenia: zezwolenie na pracę sezonową. Dotyczyć będzie
wyłącznie branży rolniczej, ogrodniczej i turystycznej



Pozostanie możliwość zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę
krótkoterminową na czas 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
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Nowe regulacje dotyczące
zatrudnienia cudzoziemców



Zezwolenie na pracę krótkoterminową podobnie jak obecne będzie
dotyczyć Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy



Minister właściwy ds. pracy będzie miał możliwość w drodze
rozporządzenia zwiększyć liczbę tych państw w odniesieniu do
konkretnych zawodów.



W ramach uszczelniania systemu ma zostać poprawiona komunikacja
pomiędzy poszczególnymi organami, aby można było zweryfikować, czy
oświadczenie pracodawcy nie ma służyć cudzoziemcowi w innych
celach niż praca na terenie RP
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Zmiany w przewozie odpadów



W dniu 24.01.2018 r. po ponad rocznym vacatio legis wejdzie w życie
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.



Rozporządzenie określa:

- zasady przewożenia odpadów
- dokumentację, jaka powinna towarzyszyć transportowi
- sposoby oznaczenia pojazdów wykonujących transport
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Zmiany w przewozie odpadów


Przewoźnik zobowiązany będzie zapewnić:
- odpowiednią segregację odpadów
- zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem się odpadów poza pojazd
- ochronę odpadów przed opadami atmosferycznymi
- właściwe mocowanie pojemników z odpadami



Rozporządzenie nie będzie dotyczyć transportu odpadów podlegających
regulacjom ADR oraz przewozu odpadów innych niż niebezpieczne w
ilości mniejszej niż 100 kg
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Wyższa płaca minimalna



Od 01.01.2018 r. zmienia się wysokość płacy minimalnej – wynosić będzie
ona 2.100 zł brutto czyli ok. 1.530 zł netto



Podwyższeniu
ulegnie
również
minimalna
stawka
godzinowa
obowiązująca dla prac wykonywanych na podstawie umów
cywilnoprawnych. Od 2018 r. wynosić będzie ona 13,7 zł brutto.
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Pracownicze Plany Kapitałowe



Na 2018 r. zapowiadane jest uchwalenie ustawy o Pracowniczych
Planach Kapitałowych



Program
regularnego
pracowników.



Współfinansowany przez państwo – dopłaca do programu na starcie 250
zł i 240 zł rocznie na pracownika



Pracownicy
programu

dopisani

oszczędzania

automatycznie

skierowany

z

możliwością

do

wszystkich

wystąpienia

z
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Pracownicze Plany Kapitałowe



Pracownik wpłaca do programu
emerytalnego, a pracodawca 1,5 %.

2

%

podstawy

ubezpieczenia



Możliwość zwiększenia wysokości wpłat do 4 % po stronie pracownika i 4 %
po stronie pracodawcy.



Program wprowadzany stopniowo: początkowo w największych firmach,
a z czasem ma objąć wszystkie podmioty gospodarcze.
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Split-payment dostępny dla każdego


Zasady rozdzielonej płatności należności z faktury VAT obowiązujące
obecnie przy transakcjach w niektórych branżach np. budowlanej mają
docelowo objąć całą gospodarkę.



Początkowo rozszerzenie zakresu tego rodzaju płatności będzie
dobrowolne, a dopiero w przyszłości ma być obowiązkowe w relacjach
między przedsiębiorcami.



Od kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie miał prawo dokonywać
płatności przy zastosowaniu tej metody.
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Split-payment dostępny dla każdego


Tworzone będą odrębne rachunki, na które będzie wpływała należność
VAT wynikająca z faktury.



Dostęp do rachunku będzie dla właściciela ograniczony. Będzie z niego
można
dokonywać
wyłącznie
zapłaty
podatku
oraz
zwrotu
nadpłaconego podatku na podstawie decyzji administracji skarbowej.



Za stworzenie wyodrębnionych
instytucje finansowe.

rachunków

odpowiedzialne

będą
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Split-payment dostępny dla każdego


O zastosowaniu split-payment decydować będzie nabywca towaru lub
usługi w momencie płatności.



Nabywca będzie wykonywać jeden przelew, a przekazaniu VATu na
odrębny rachunek będzie dokonywane przez instytucję finansową



Korzyścią dla nabywcy będzie skrócony okres oczekiwania na zwrot
nadpłaconego VAT oraz brak solidarnej odpowiedzialności nabywcy za
zobowiązania podatkowe zbywcy.

Jednolity Plik Kontrolny dla
mikroprzedsiębiorców


Od 01.01.2018 r. wszyscy podatnicy VAT zobowiązani będą do
comiesięcznego dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego
ewidencję VAT.



Od lipca 2018 r. na żądanie organów skarbowych podatnicy VAT będą mieli
obowiązek przedłożenia również pozostałych JPK obejmujących
- księgi rachunkowe
- wyciągi bankowe
- stany magazynowe
- faktury VAT
- podatkową księgę przychodów i rozchodów
- ewidencję przychodów
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RODO czyli nowe obowiązki ochrony
danych osobowych



W dniu 25.05.2018 r. wejdzie w życie RODO czyli unijne rozporządzenie
ogólne w sprawie danych osobowych.



Obejmie wszystkich przedsiębiorców,
fizycznych.



Określa kryteria, jakie powinny być spełnione dla należytej ochrony
danych osobowych.



Obowiązek zgłaszania każdego naruszenia danych osobowych.



Bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie regulacji do 20 mln EUR lub 4 %
obrotu w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

którzy gromadzą dane osób
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Rozszerzone opłaty za drogi w
Niemczech



W dniu 01.07.2018 r. nastąpi zmiana w zakresie uiszczania opłat za
przejazdy samochodami ciężarowymi po drogach w Niemczech



Sieć płatnych odcinków dróg federalnych ulegnie zwiększeniu z
obecnych ok. 15.000 km do ok. 40.000 km



Przewoźnicy zarejestrowani w systemie Toll Collect nie będą musieli
podejmować żadnych działań. System automatycznie zaktualizuje
urządzenia pokładowe w pojazdach o nowe odcinki dróg.
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Dziękuję za uwagę
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Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców
Prawnych
ul. Czartoria 1/16, 61-102 Poznań
Tel. / Fax +48 61 855 22 79, + 48 61 851 85 33
E-mail: kancelaria@dzialynski.pl
www.transportoweprawo.pl

