
s. 12 

Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza albo przez inną 

osobę w jego obecności. Przy odczytaniu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące 

udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na 

żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu.  

 Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych 

Wypisów Aktów Notarialnych w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się 

elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej 

treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRejSąd albo podlegającego 

złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRejSąd 

notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wypisy aktów notarialnych innych niż wyżej 

wymienione umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz 

pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego.  

 

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.  

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego bądź testamentowego, z 

wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Przed sporządzeniem aktu 

poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich 

osób zainteresowanych, czyli osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy albo osób, 

na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. 

 

 

s. 142 

Wykonywanie czynności zastrzeżonych dla rady  

Jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona, czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli 

wykonuje sędzia-komisarz.  

Sędzia-komisarz wykonuje również czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli, jeżeli rada nie 

wykona ich w terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza. 

 

POMOC PUBLICZNA 

Przedsiębiorcy może być udzielona pomoc publiczna na restrukturyzację, 

przeznaczona na realizację procesu restrukturyzacji. Przed wszczęciem postępowania 

restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy może być udzielona pomoc publiczna na ratowanie z 

przeznaczeniem na umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez 

czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo 

likwidacji działalności lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w celu umożliwienia małemu 

i średniemu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do 

wdrożenia działań restrukturyzacyjnych prowadzących do przywrócenia przedsiębiorcy 

długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.  

Jeżeli w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia przedsiębiorcy 

przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych wsparcia w jakiejkolwiek formie, w 



szczególności przez zmniejszenie, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na 

raty, odroczenie terminu wykonania zobowiązań lub zawieszenie, z mocy prawa lub na podstawie 

postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu 

dochodzenia wierzytelności, udzielenie pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji, plan 

restrukturyzacyjny dodatkowo zawiera: 

 test prywatnego wierzyciela lub test prywatnego inwestora, stanowiący ocenę, czy 

wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania 

układu będzie stanowiło pomoc publiczną; 

 ocenę, dokonaną na podstawie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, czy wsparcie 

udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania układu spełnia 

kryteria uznania go za pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie wraz z uzasadnieniem. 

Pomoc publiczna na restrukturyzację nie może zostać udzielona, jeżeli środki 

restrukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacyjnym: 

 ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań; 

 przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do przywrócenia 

przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. 

 Pomoc publiczna na restrukturyzację nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, w 

przypadku gdy: 

1)  jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w art. 141–147 ustawy; 

2)  przedsiębiorca jest małym lub średnim przedsiębiorcą; 

3)  całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej na restrukturyzację wraz z 

pomocą publiczną na ratowanie lub tymczasową pomocą publiczną na restrukturyzację, 

udzieloną w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 

000 euro według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia złożenia 

planu restrukturyzacyjnego. 

 

s. 270 

TAJEMNICA SKARBOWA  

Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez 

podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.  

Tajemnicą skarbową objęte są dane zawarte m.in. w:  

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez inne podmioty;  

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;  

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz 

aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;  

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;  

5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków oraz z 

innych źródeł;  

6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których 

mowa w dziale IIa OrdPodU.; 

7)  informacjach o wynikach analizy ryzyka. 



s. 277 

Wyłączenia od amortyzacji  

Amortyzacji nie podlegają:  

 grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów;  

 budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, 

służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na 

podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu;  

 dzieła sztuki i eksponaty muzealne;  

 wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 

1 PDOFizU;  

 składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania 

działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają 

amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność albo jej 

zaprzestano składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w 

tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności.  

 

 

s. 284 

STAWKI PODATKU  

Stawka podatku wynosi 2322% (od 1.1.2011 r. do 31.12.2018 r. – 23%).  

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do VATU, stawka podatku wynosi 87% 

(od 1.1.2011 r. do 31.12.2018 r. – 8%).  

Dla towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do VATU stawka podatku wynosi 5%.  

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%.  

W eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. 

 

 

s. 286 

REJESTRACJA. DEKLARACJE I INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE. ZAPŁATA PODATKU  

Zgłoszenie rejestracyjne  

Podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć 

naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.  

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym 

rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników zwolnionych – 

jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.  

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez 

konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:  

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub  

2) podmiot ten nie istnieje, lub  



3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub  

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.; 

5) z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem 

wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 

celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 OrdPodU. 

W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało 

złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym 

podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu 

czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT 

czynnego. 


