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Terminy – marzec

Słowo od doradcy

5

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

7

Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w lutym
od należności wypłaconych zagranicznej osobie
prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1
ustawy o p.d.o.p.

Drogi Kliencie,
Nasza kancelaria pomoże każdemu, kto czuje się zagubiony świecie podatków.
Z naszych usług może skorzystać nie tylko przedsiębiorca, ale także każda
osoba fizyczna, która ma np. problem z rozliczeniem PIT.
Powołanie się na wydaną interpretację bądź wyrok sądu może przeważyć
szalę i przynieść korzystny wynik sprawy. Dlatego tak ważne jest, aby w razie
kontroli skarbowej powołać się na konkretne orzeczenie czy aktualne stanowisko organów podatkowych. – Takie zaś wskazujemy w niniejszej publikacji
oraz można się o nich dowiedzieć w naszej kancelarii.
Oprócz znajomości najnowszych wyroków, potrzebna jest również wiedza,
jaki wpływ mają one na codzienną pracę księgowych. Żeby zdobyć pewność,
że dobrze interpretujesz skomplikowane przepisy i dobrze rozliczasz się
z fiskusem, warto korzystać z pomocy doradcy podatkowego.
Twój Doradca Podatkowy

7

Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w lutym od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

7
10

Zapłata podatku w formie karty podatkowej
za luty.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za luty – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10
17

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za marzec oraz I raty podatku rolnego
– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.

17

Wpłata I raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego oraz podatku rolnego
– osoby fizyczne.

17

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za luty
– pozostali płatnicy składek.

17
20

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za luty.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.

20

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z
umów najmu i dzierżawy.

20

Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych od
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz
z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych
w poprzednim miesiącu.

20

Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku
dochodowego za luty.

20
20
25
25
25
31

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za luty.
Wpłata na PFRON za luty.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
Złożenie deklaracji VAT-13 przez
przedstawiciela podatkowego.

Sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego za 2013 r. jednostki prowadzącej
księgi rachunkowe, której rok obrotowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym.

31

Złożenie zeznania CIT-8 o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w 2013 r. przez podatników podatku dochodowego od
osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym.

31

Przekazanie urzędowi skarbowemu oraz
podatnikowi podatku dochodowego od
osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji
o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu)
– IFT-2R.

31

Zgłoszenie do ZUS danych o pracy
w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze (ZUS ZSWA).

31

Zapłata rocznej opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntu za 2014 r.
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Niewielka
firma a VAT

porady

Szczególne uregulowania ustawy o VAT odnoszą się do drobnych
przedsiębiorców (art. 113 ustawy o VAT). Są oni zwolnieni od
podatku, jeśli wartość sprzedaży towarów lub usług nie przekroczyła
u nich określonych wartości.

Podatnicy kontynuujący działalność w 2014 r.
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 113 ust.1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku
sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
A więc generalnie podatnicy, kontynuujący działalność rozpoczętą w latach
poprzednich, są zwolnieni od VAT w 2014 r., jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej
nie przekroczyła u nich łącznie w 2013 roku podatkowym kwoty 150.000 zł.
Jeżeli jednak wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę uprawniającą do zwolnienia (150.000 zł), to zwolnienie traci moc począwszy od czynności,
którą przekroczono tę kwotę. A zatem powstaje obowiązek podatkowy w VAT. Podatnik
powinien zarejestrować się w urzędzie skarbowym dla celów VAT, a opodatkowaniu
podlega cała wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie tego limitu (a nie
tylko nadwyżka ponad ten limit).
PRZYKŁAD:
Pan Kazimierz Nowak wie, że przekroczy 20 września br. kwotę obrotu 150.000 zł.
Najpóźniej przed dniem przekroczenia obowiązany jest zarejestrować się
w urzędzie skarbowym dla celów VAT, składając formularz VAT-R. Pierwszą deklarację
rozliczeniową VAT-7 (za wrzesień), w której zobowiązany jest rozliczyć nadwyżkę
ponad 150.000 zł osiągniętą we wrześniu, złoży w terminie do 25 października br.
Deklaracje rozliczeniowe VAT-7 składa się bowiem w terminie do 25 dnia następnego miesiąca; w tym samym terminie należy dokonać wpłaty podatku. Pan Nowak
może także skorzystać z metody kwartalnej rozliczania VAT.

powrót do spisu treści

Podatnicy rozpoczynający działalność w 2014 r.
Jeśli zaś podatnik rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to może korzystać
ze zwolnienia od podatku, o ile przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie
przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku
podatkowym, kwoty 150.000 zł.
Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, w proporcji do
okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego ww. kwotę, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej
wartości. Podatnik jest obowiązany zarejestrować się w urzędzie skarbowym dla
celów VAT, a opodatkowaniu podlega cała wartość sprzedaży, która spowodowała
przekroczenie tego limitu.
PRZYKŁAD
Jan Kowalski rozpoczyna działalność gospodarczą z początkiem kwietnia br.
Przewiduje, że wartość sprzedaży zakładanego przez niego sklepu do końca br.
wyniesie 110.000 zł.
Ponieważ w br. Jan Kowalski będzie prowadził działalność przez 9 miesięcy (od
kwietnia do grudnia), czyli 3/4 roku, obowiązujący limit uprawniający do skorzystania
z omawianego zwolnienia od podatku wyniesie w tym przypadku:
3/4 x 150.000 zł = 112.500 zł
Jan Kowalski może więc skorzystać w br. ze zwolnienia z VAT na mocy art. 113
ust. 9 ustawy o VAT.

Jak ustalić limit zwolnienia?
Przez „sprzedaż” rozumie się w tym przypadku odpłatną dostawę towarów i odpłatne
świadczenie usług na terytorium kraju i eksport towarów. Do wartości tej sprzedaży
nie wlicza się VAT ani:
1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium
kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82
ust. 3 ustawy o VAT1,
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3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym
są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych podlegających amortyzacji.
Jeśli między podatnikiem, który korzysta z omawianego zwolnienia, a jego
kontrahentem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT2,
który wpływa na wykazywaną przez podatnika w transakcjach z tym kontrahentem
wartość sprzedaży w ten sposób, że jest ona niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku, uwzględnia się wartość rynkową
tych transakcji. A więc w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
dla określenia momentu utraty mocy podmiotowego zwolnienia od VAT, uwzględnia
się wartość rynkową tych transakcji.

ex 24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1. proszek platyny,
2. proszek palladu,
3. proszek irydu,
4. proszek rodu,
5. platyna technicznie czysta,
6. pallad technicznie czysty,
7. iryd technicznie czysty,
8. rod technicznie czysty,
9. platyna o wysokiej czystości,
10. pallad o wysokiej czystości,
11. iryd o wysokiej czystości,
12. rod o wysokiej czystości,
13. platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii
z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali,
oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci
blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

ex 25.71.11.0

Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich – wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane

ex 25.71.14.0

Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże
do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub
stołowe – wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane

32.11.10.0

Monety

ex 32.12

Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:
1) kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych,
lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0),
2) pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni
szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0),
3) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,
4) wyrobów kultu religijnego

ex 32.99.59.0

Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie wyroby
z bursztynu

ex 38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal – wyłącznie:
złom złota i stopy złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) stopy srebra,
5) złom platyny i stopy platyny,
6) złom palladu i stopy palladu,
7) złom irydu i stopy irydu

ex 91.02.20.0

Zbiory muzealne – wyłącznie dawna biżuteria artystyczna

Kiedy zwolnienie nie przysługuje?
Zwolnień powyższych nie stosuje się do podatników:
1. dokonujących dostaw:
a. towarów wymienionych w poniższej tabeli:

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
ex 24.41.10.0

ex 24.41.20.0

powrót do spisu treści

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1. proszek srebra,
2. srebro technicznie czyste,
3. srebro o wysokiej czystości,
4. stopy srebra,
5. srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu,
z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci
folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną)
i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci
taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur
Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1. proszek złota,
2. złoto technicznie czyste,
3. złoto o wysokiej czystości,
4. złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem
złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota
(także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota
innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
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b. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
▪▪ energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
▪▪ wyrobów tytoniowych,
▪▪ samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez
podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków
trwałych podlegających amortyzacji,
c. budynków, budowli lub ich części w przypadkach, gdy: dostawa jest dokonywana
w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, albo też pomiędzy pierwszym
zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy
niż 2 lata;
d. terenów budowlanych,
e. nowych środków transportu;
2. świadczących usługi:
a. prawnicze,
b. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą
i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c. jubilerskie;
3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Podatnik rozszerzający działalność o ww. czynności, bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, automatycznie traci prawo do zwolnienia od VAT.

Jakie są skutki zwolnienia?
Drobni przedsiębiorcy korzystający omawianego zwolnienia od podatku na podstawie
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie mają obowiązku sporządzenia i składania deklaracji podatkowej ani odprowadzania podatku. Są jednak obowiązani do prowadzenia
ewidencji sprzedaży w uproszczonej formie – muszą prowadzić ewidencję sprzedaży
za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
Nie mają także zasadniczo prawa do dokonywania odliczeń podatku naliczonego przy
zakupach związanych ze swoją działalnością, która jest zwolniona od podatku. Muszą oni
zaś wystawiać faktury (z odpowiednią adnotacją o podstawie zwolnienia) w niektórych
przypadkach, gdy zażądają tego nabywcy.

Możliwa rezygnacja ze zwolnienia
Podatnicy korzystający ze zwolnienia od VAT (zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący działalność) mogą zrezygnować z tegoż zwolnienia pod warunkiem pisemnego

powrót do spisu treści

zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika
urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia,
a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT3, którzy chcą zrezygnować ze
zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.
Przedsiębiorca może zatem zrezygnować
z tego zwolnienia i już przy zakładaniu firmy
złożyć zgłoszenie rejestracyjne, nie później
jednak, niż w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT-em.
Uwaga! Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub
zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od
końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać z tego zwolnienia.
To samo dotyczy odpowiednio podatnika będącego osobą fizyczną, który przed
zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku bądź
zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności
podlegających opodatkowaniu VAT.
Tak więc obecnie nawet podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia (np. podatnik,
którego obrót przekroczył ustawowy limit i w związku z tym utracił prawo do zwolnienia,
a w następnych latach jego obrót spadł poniżej limitu), mają możliwość powrotu do
zwolnienia najwcześniej po roku. ■

Z wyjątkiem jednak:
a. transakcji związanych z nieruchomościami,
b. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT,
c.
usług ubezpieczeniowych- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
2
Tj. gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające,
nadzorcze czy kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym (tzn. małżeństwo, pokrewieństwo bądź powinowactwo do drugiego stopnia) lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym
(tzn. gdy jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5%
wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem), majątkowym
bądź wynikające ze stosunku pracy, a także gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje
zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.
3
Według art. 5 ustawy o VAT.
1

elektroniczny serwis klientów kancelarii

podatki ■

■ podatki

Ulga na nowe technologie
Odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych
przez podatnika na nabycie nowych technologii uregulowane jest
w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia
wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana
na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej
od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).
Należy zauważyć, że jednym z elementów definicji nowych technologii jest
umożliwianie wytwarzania nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług. Nie
może być ona stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co
powinno być potwierdzone przez jednostki naukowe wskazane w ustawie o zasadach finansowania nauki.
Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub
w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez
podatnika na nabycie nowej technologii,
uwzględnionych w wartości początkowej,
Odliczenia dokonuje się
w części, w jakiej została zapłacona podw zeznaniu za rok podatkowy,
miotowi uprawnionemu w roku podatkow którym poniesiono
wym, w którym nową technologię wproprzedmiotowe wydatki.
wadzono do ewidencji środków trwałych
Odliczenia związane z nabyciem
oraz wartości niematerialnych i prawnych
nowej technologii nie mogą
lub w roku następującym po tym roku,
przekroczyć 50% kwoty
oraz w której nie została zwrócona poustalonej podstawy wielkości
datnikowi w jakiejkolwiek formie.
odliczenia.
Jeżeli podatnik dokonał przedpłat
(zadatków) na poczet wydatków w roku
powrót do spisu treści

poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione
w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.
Jeżeli kwoty wypłacane dostawcy w latach poprzedzających nabycie uiszczane,
były tytułem przedpłat bądź zadatków, to również będą wliczane do wartości korzystającej z prawa do odliczenia.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono
przedmiotowe wydatki. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie
mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej podstawy wielkości odliczenia – wyjaśniła Izba Skarbowa we Wrocławiu.
Podobna ulga obowiązuje na gruncie ustawy o PIT. ■

Zeznanie PIT za 2013 rok
Po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do dnia 30 kwietnia
roku następnego) podatnicy podatku dochodowego są obowiązani
składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Organy podatkowe radzą, jak składając PIT za 2013 rok wybrać właściwy formularz
i nie popełnić błędu przy rozliczeniu.
Resort finansów udostępnił zaś broszury dotyczące rozliczenia PIT:
▪▪ Ulga na dzieci za 2013 r.
▪▪ Ulga internetowa za 2013 r.
▪▪ Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością
gospodarczą w 2013 r.
▪▪ Ulga rehabilitacyjna za 2013 r.
▪▪ Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2013 r.
▪▪ Opodatkowanie dochodu niani w 2013 r.
▪▪ Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych w 2013 r.
▪▪ PIT przez Internet
▪▪ Ulga dla honorowych krwiodawców za 2013 r.
▪▪ 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (dotyczy rozliczeń za 2013 r.)
▪▪ Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2013 ■
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Restrukturyzacja działalności
pomiędzy podmiotami
powiązanymi

„Zerowy” VAT na dostawy
towarów i świadczenie usług
na rzecz sił zbrojnych USA

Ministerstwo Finansów szeroko wyjaśniło zagadnienie restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Resort finansów udostępnił broszurę informacyjną.
Dotyczy ona zastosowania stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia
usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce. ■

Procesowi restrukturyzacji działalności towarzyszy, co do zasady, realokacja ryzyka,
a co za tym idzie również zysku osiąganego przez podmioty powiązane biorące
udział w restrukturyzacji działalności.
Realokacja zysku może nastąpić bezpośrednio po dokonaniu restrukturyzacji
działalności lub też na przestrzeni kilku lat.
Przyjmuje się, że przeniesienie funkcji
lub aktywów, lub ryzyk jest uzasadnione
ekonomicznie wyłącznie, jeśli podmiot
przejmujący dysponuje potencjałem
(tj. aktywami oraz zasobami ludzkimi)
do wykonywania odpowiednich funkcji,
przejęcia aktywów, kontroli i zarządzania
ryzykiem.

W ramach restrukturyzacji
działalności zwraca się
szczególną uwagę na
przeniesienie pomiędzy
podmiotami powiązanymi
istotnych ekonomicznie
funkcji lub aktywów,
lub ryzyk.

powrót do spisu treści

orzeczenia

W ramach restrukturyzacji działalności
zwraca się szczególną uwagę na przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub
aktywów, lub ryzyk. Nie każde bowiem
przeniesienie funkcji, aktywów bądź ryzyk
będzie miało charakter restrukturyzacji działalności. Ekonomiczną istotność
funkcji, aktywów, ryzyk rozpatruje się
w kontekście możliwości przypisania
danej funkcji, aktywu, ryzyku istotnego
potencjału zysku. ■

Nadwyżki ujawnione
w trakcie inwentaryzacji
opodatkowane CIT

NSA orzekł, iż wykryte w trakcie remanentu nadwyżki magazynowe stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT).

Nadwyżki inwentaryzacyjne są przychodem podlegającym opodatkowaniu jako
„otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, a także wartość
innych nieodpłatnych czy częściowo odpłatnych świadczeń”. Wartość „otrzymanych
nieodpłatnie” rzeczy określa się przy tym – według art. 12 ust. 5 ustawy o CIT – na
podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju
i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu
i miejsca ich uzyskania. ■
Wyrok NSA z 16.07.2013 r., sygn. akt II FSK 2113/11
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zmiany
prawne

Odliczanie VAT od
samochodów do 3,5 tony

Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT kompleksowo reguluje zasady
odliczania i rozliczania podatku od nabycia tzw. samochodów z kratką
i innych kosztów związanych z ich eksploatacją.
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. ma wejść w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1. Jej celem jest
kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Konsekwencją
zmian w podatku VAT są zmiany dostosowawcze w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także
w ustawie – Kodeks karny skarbowy.
Zgodnie z nowelizacją, od 1 kwietnia 2014 r. od samochodów osobowych do
3,5 tony wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50% VAT, a od aut używanych wyłącznie do działalności gospodarczej cały
naliczony podatek. Oznacza to, że wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu
użytkowania pojazdu.
Nowelizacja zakłada, że pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało jedynie
w wypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to jednak wymagało zgłoszenia
w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach i prowadzenia szczegółowej ewidencji
ich przebiegu. Niezłożenie informacji we wskazanym terminie skutkować ma odpowiedzialnością karnoskarbową podatnika, jeżeli jednocześnie doszło do nieprawidłowego
odliczenia podatku. Ponadto przewidziano nowe regulacje dotyczące systemu korekt
w wypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.
Zniesiony zostanie obowiązek uzyskania
Od 1 kwietnia 2014 r. od
zaświadczenia z urzędu skarbowego dla
samochodów osobowych do
potrzeb rejestracji pojazdów sprowa3,5 tony wykorzystywanych
dzanych z innych państw UE, co oznacza
w celach służbowych i prywatnych
w konsekwencji zniesienie opłaty skarbobędzie można odliczyć 50% VAT,
wej od takich zaświadczeń.
a od aut używanych wyłącznie do
Obecnie przy zakupie „zwykłych” samodziałalności gospodarczej cały
chodów osobowych można odliczyć 60%.
naliczony podatek.
powrót do spisu treści

VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Nie ma możliwości odliczenia VAT od paliwa do takiego
auta, ale można odliczać pełen VAT od wydatków np. na części bądź naprawy. Od 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie zaplanowanych zmian można odliczyć pełen VAT od
zakupu aut osobowych „z kratką”, które uzyskają homologację samochodu ciężarowego.
Po wejściu w życie nowelizacji do 3 – niemal identycznych – samochodów z nadwoziem kombi czy hatchback będą mogły mieć zastosowanie 3 różne zasady odliczania
VAT od paliwa. Przedsiębiorca używający zwykłego auta osobowego przed 1 lipca
2015 r. nie odliczy VAT od paliwa w ogóle. Jeżeli pojazd ma homologację ciężarową
i ładowność co najmniej 500 kg lub większą, to odliczy połowę VAT naliczonego.
Gdy jednak sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony szczegółową ewidencją
przebiegu wykluczy użycie go do celów prywatnych, to podatnik odliczy pełen VAT
wykazany w fakturze za paliwo.
Nowelizacja ponadto umożliwia prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji
przebiegu pojazdu uprawniającej do pełnego odliczenia VAT. Zakłada, iż w ewidencji nie
będzie musiała się podpisywać osoba kierująca pojazdem (jeśli nie jest podatnikiem).
Autentyczność dokonanego przez nią wpisu w ewidencji będzie poświadczana przez
podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Kolejna poprawka przewiduje,
że zmiana wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana fiskusowi najpóźniej
przed dniem tej zmiany, a nie z siedmiodniowym wyprzedzeniem, jak dotychczas. ■
Z wyjątkiem przepisów związanych z uchyleniem obowiązku uzyskiwania zaświadczenia dla
potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE, których termin
wejścia w życie został określony na 1 stycznia 2015 r.
1

Opłaty produktowe
uwzględnione w kosztach
uzyskania przychodu
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dodała art. 16 ust. 1 pkt 19e do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Zmiana dotyczy uwzględnienia opłat produktowych w kosztach uzyskania przychodu.
Dawniej jako koszty uzyskania przychodu były uznawane opłaty produktowe, o których
elektroniczny serwis klientów kancelarii
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mowa w przepisach ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej.
Po wejściu w życie nowych przepisów,
od 1 stycznia 2014 r. te same opłaty
w takiej samej wysokości dotyczące tych
samych przedsiębiorców są naliczane, ale w oparciu o dwie ustawy:
▪▪ dla olejów i opon – na podstawie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz
▪▪ dla opakowań – na podstawie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi.
Zmiana przepisów podatkowych wynika więc wyłącznie z rozdzielenia rozliczania
opakowań od olejów smarowych i opon. ■

zasady rozliczania kosztów według stawki 50%, albo na podstawie gromadzonych
dokumentów. Tych dwóch metod nie można ze sobą łączyć.
Pracownik uzyskujący przychody, do których mają zastosowane 50% koszty
uzyskania przychodu, ma prawo złożenia stosownego oświadczenia o rezygnacji
z ich zastosowania. W przypadku jego złożenia, płatnik zaprzestanie potrącania 50%
kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pracownik złoży takie oświadczenie. Oświadczenie to składa się odrębnie
dla każdego roku podatkowego. ■

Aktualności

odpowiedzi

Jak w pełni skorzystać
z 50% kosztów dla
twórców?

Pytanie: Od 1 stycznia 2013 r. – według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – łączne koszty uzyskania przychodów
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć ½ kwoty
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej,
tzn. 42.764 zł. Limit ten dotyczy umów o pracę, umów o dzieło, umów
o przeniesienie prawa własności wynalazku oraz innych umów (zarówno umowy cywilnoprawne, jak też umowy o pracę), do których
mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Czy można jednak odliczyć koszty uzyskania przychodów w wyższej wysokości?
Odpowiedź: Podatnik może jednak udowodnić, iż faktycznie ponoszone koszty są
wyższe, i je udokumentować. Wtedy – zarówno przy kosztach do 42.764 zł, jak i powyżej
tej wartości, możliwe jest odliczanie kwot wydatków faktycznie poniesionych, na które
podatnik posiada dokumentację. Podatnik musi jednak dokonać wyboru – stosuje albo
powrót do spisu treści

Przeciętne obciążenie
wynagrodzenia podatkiem
dochodowym w Polsce

Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku wynagrodzenia w wysokości 1.680 zł obciążenie wynagrodzenia podatkiem, czyli PIT, wynosi
tylko 82 zł. Zdecydowana większość tej kwoty to składki na ubezpieczenie społeczne (230,33 zł) i składka zdrowotna (130, 47 zł).
Nie licząc składek na ubezpieczenie społeczne, przeciętne obciążenie wynagrodzenia podatkiem dochodowym w Polsce jest dużo niższe niż w wielu innych krajach.

Normy szacunkowe
wskaźniki
i stawki

Minister Finansów podał normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Zostały one zamieszczone w rozporządzeniu z dnia 19 września 2013 r. w sprawie
norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
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Aktualności

„Zero tolerancji”
Inspekcji Weterynaryjnej

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną
programu „Zero tolerancji” w dniach 12-18 lutego 2014 r. jej
terenowe organy na terenie całej Polski przeprowadziły łącznie
729 kontroli.

Miało miejsce: 86 kontroli w rzeźniach, 162 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 4 w chłodniach składowych, 82 w punktach skupu zwierząt,
44 u pośredników w handlu zwierzętami, 98 kontroli środków transportu środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 353 środków transportu zwierząt do 8h.
W wyniku prowadzonych kontroli ujawniono 11 prowadzonych nielegalnie
działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (10 przypadków), w tym uboju
na użytek własny (9 przypadków), rozbioru (1 przypadek), przetwórstwa środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1 przypadek) oraz sprzedaży zwierząt
(1 przypadek). Przekazano 1 sprawę do organów ścigania, nałożenie 10 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej jest w toku, przekazanie 1 sprawy do
urzędu skarbowego jest w toku.
W związku z powyższym w okresie 12-18 lutego 2014 r. łącznie:
▪▪ nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary pieniężne na łączną sumę
500 zł, nałożenie 12 kolejnych jest w toku;
▪▪ nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 500 zł;
▪▪ wydano 1 decyzję administracyjną
o zawieszeniu/zakazie działalności
lub wykreśleniu z rejestru, wydanie
2 kolejnych jest w toku;
▪▪ 2 sprawy przekazano do organów
ścigania, przekazanie kolejnej jest
w toku;
▪▪ 3 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom
weterynarii;
▪▪ 1 powiadomienie urzędu skarbowego jest w toku. ■
powrót do spisu treści

Choroba świń
Afrykański pomór świń (ASF) to nieuleczalna, wysoce zakaźna
i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras
oraz dzików – poinformował Główny Inspektor Sanitarny
w związku z potwierdzeniem występowania przy granicy
z Białorusią pierwszych przypadków ASF u dzików w Polsce.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. GIS podał, że choroba ta nie
zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać
podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
▪▪ nie dotykać padłych zwierząt,
▪▪ nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
▪▪ powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
▪▪ w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub
zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
▪▪ osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny
odwiedzać farm hodowlanych – należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Z powyższym związane są trudności polskich producentów z eksportem produktów
żywnościowych do niektórych państw Europy Wschodniej i Azji. ■

Wsparcie przeciw emisjom
Ponad 53 mln zł z funduszy norweskich przeznaczono dla
przedsiębiorców na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza.
Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła, eliminacja spalania węgla (w tym
na rzecz biomasy) – na takie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku
dofinansowanie z funduszy norweskich. ■
elektroniczny serwis klientów kancelarii

firma ■

■ firma

Ułatwienia w doładunkach
i przeładunkach
W przypadku wywozu przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenie
na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, od końca stycznia
mogą łatwiej doładowywać i przeładowywać towary objęte
uprzednio procedurą wywozu w polskim urzędzie.

Mogą oni uzyskać pozwolenie na samodzielne zdejmowanie i nakładanie zamknięć
celnych. Pozwolenie takie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez
dyrektora właściwej izby celnej i stanowi rozszerzenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu. Takie uprawnienia można otrzymać także w przypadku
ubiegania się o nowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu.
W praktyce oznacza to możliwość samodzielnego zdejmowania plomb celnych
i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy
konsolidacji przesyłek. Upoważniony przedsiębiorca będzie mógł zdjąć plombę celną,
doładować towar, a następnie założyć własną plombę. Dotychczas takie doładunki
i przeładunki mogły odbywać się jedynie w oddziałach celnych lub w obecności funkcjonariusza Służby Celnej.
Z analogicznej możliwości upoważnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać także
w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które uprzednio zostały odprawione
w wywozie bez plomb celnych.
Ułatwienie dotyczy wyłącznie podmiotów, które posiadają pozwolenie na stosoW przypadku wywozu
wanie procedury uproszczonej w miejscu.
przedsiębiorcy, którzy
W przypadku zaś tranzytu od końca
posiadają pozwolenie na
stycznia przedsiębiorcy mogą też łatwiej
stosowanie procedury
przeładowywać towary w tranzycie wspóluproszczonej w miejscu,
notowym/wspólnym (w transporcie drogomogą uzyskać pozwolenie
wym), jeżeli na pojazd wcześniej nie załona samodzielne zdejmowanie
żono plomb celnych. W takim przypadku
i nakładanie zamknięć
naczelnik urzędu celnego (na wniosek
celnych.
zainteresowanego podmiotu) wyda wyprzedzającą, generalną i bezterminową
zgodę na dokonywanie przeładunków
powrót do spisu treści

towarów w tranzycie. Z wnioskiem o udzielenie zgody mogą występować osoby
faktycznie zaangażowane w operacje tranzytowe (korzystające lub niekorzystające
z uproszczeń w tranzycie), które przeładunków faktycznie dokonują, np. przewoźnicy,
spedytorzy, przeładowcy, odbiorcy, główni zobowiązani.
Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego dla miejsca, gdzie
przeładunki są dokonywane. Wnioskodawca powinien wskazać, w jakich sytuacjach
zamierza dokonywać przeładunków i dlaczego uważa je za konieczne, oraz powinien
zawrzeć oświadczenie, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że po dokonanym
przeładunku środki przewozowe z ładunkiem nie będą przekraczały dopuszczalnych
norm wagowych. Zgoda wydawana jest w formie decyzji administracyjnej.
Uproszczenie nie dotyczy procedury TIR lub innych niż drogowy rodzajów transportu.
Na stronach Służby Celnej dostępne są:
▪▪ informacja uzupełniająca dla eksporterów nt. zdejmowania i zakładania zamknięć
celnych w procesie konsolidacji przesyłek;
▪▪ dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgody generalnej na przeładunki na inny środek
transportu w tranzycie;
▪▪ informacja nt. procedury uproszczonej (m.in. procedury w miejscu – p.6 str. 39). ■

Uwaga na fałszywe
wezwania do zapłaty
W ostatnim czasie do rolników ekologicznych rozsyłane
są fałszywe wezwania do zapłaty dotyczące certyfikacji
w rolnictwie ekologicznym.
Fałszerze posługują się nazwą oraz adresem jednostki certyfikującej AGRO BIO TEST Sp.
z o.o. (numer identyfikacyjny – PL-EKO-07) oraz logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST Sp. z o.o oraz MRiRW informują, że podmiot
posługujący się podpisem „Piotr Gryniewicz – Zastępca Prezesa” nie ma nic wspólnego
z AGRO BIO TEST Sp. z o.o. i nie jest upoważniony do występowania w imieniu AGRO
BIO TEST Sp. z o.o. ani też w imieniu MRiRW.
Informacje zawarte w wezwaniu dotyczące opłaty oraz konta bankowego są
fałszywe. Pisma są fałszerstwem i nigdy nie zostały wysłane z upoważnienia AGRO BIO
TEST Sp. z o.o. ani też MRiRW. Jednostka certyfikująca Agro Bio Test Sp. z o.o. skierowała
w tej sprawie doniesienie do prokuratury oraz policji. ■
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zmiany
prawne

Informatyzacja
administracji

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ma na
celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji.

Przewidziane zmiany obejmują m.in.:
▪▪ wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP),
spełniającą standardy określone i opublikowane na elektronicznej platformie
usług administracji publicznej (dalej
ePUAP) przez właściwego ministra,
▪▪ wprowadzenie kompleksowej regulacji
nakładającej na podmioty publiczne
obowiązek przekazywania ministrowi
właściwemu do spraw informatyzacji
wzorów dokumentów elektronicznych
w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru
w celu zamieszczenia go w katalogu usług na ePUAP, jak również udostępniania
formularzy elektronicznych,
▪▪ wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP usług przez podmioty inne niż
podmioty publiczne,
▪▪ rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną,
▪▪ dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika
adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień,
▪▪ zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy,
▪▪ wprowadzenie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
▪▪ uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne.
powrót do spisu treści

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 11 maja br.,
z wyjątkiem:
▪▪ przepisów ustawy o informatyzacji dotyczących udostępniania elektronicznych
skrzynek podawczych spełniających kryteria określone przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji opublikowane na ePUAP, które mają wejść w życie po upływie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
▪▪ przepisów dotyczących zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości doręczania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, które mają
wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.,
▪▪ przepisów dotyczących zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które mają wejść w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia.
MAC przygotował pakiet rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji. ■

Nowe normy w produkcji
wędzonych wędlin
Zmiany unijnych przepisów dotyczą najwyższych dopuszczalnych
poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Od 1 września 2014 r. najwyższy poziom benzo(α)pirenu w mięsie
wędzonym i wędzonych produktach mięsnych będzie mógł wynosić
2 mikrogramy na kilogram.

Wędzenie będzie nadal dozwolone. Będzie prowadzone jak dotychczas, jako normalna technologia w przetwórstwie żywności – przypomniał Minister Rolnictwa.
Polska produkcja musi być dostosowana do zmieniających się we wrześniu br.
unijnych norm dotyczących zmniejszenia dopuszczalnej zawartości benzo(α)pirenu
z 5 mikrogramów na 1000 g do 2 mikrogramów w 1000 g gotowego produktu.
Polska kiełbasa, szynki i inne produkty wędzone nie mają sobie równych. Są
doceniane na całym świecie. Już dziś około 90% zakładów spełnia podwyższone
normy. W marcu zostanie przeprowadzonych około 200 badań monitoringowych
przez Inspekcję Weterynaryjną. Zakłady produkcyjne zlecą badania wędzonek
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwoli to ocenić skalę problemu i określić,
w ilu zakładach procesy produkcji wymagają zmian. ■
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Zasada „dwóch terminów”
kolejnym ułatwieniem
dla firm
Projekty aktów prawnych przygotowane przez rząd dotyczące
prowadzenia firmy będą wchodziły w życie tylko dwa razy w roku:
1 stycznia i 1 czerwca.
– Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która
wprowadza tzw. zasadę „dwóch terminów”.
Zmniejszy to częstotliwość zmian w przepisach prawa gospodarczego i umożliwi
przedsiębiorcom bardziej racjonalne planowanie swojej działalności, zwłaszcza małym
i średnim przedsiębiorstwom. ■

Zmiana kodów CN towarów
do celów poboru VAT
w imporcie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów
poboru podatku od towarów i usług w imporcie dostosowało
zamieszczone w nim kody CN do kodów CN obowiązujących
od początku 2014 r. na mocy regulacji unijnych. Nowe przepisy
obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia br.
Tym samym uwzględnione zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013
z 4 października 2013 r. zmieniające załącznik nr I do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej, które wprowadziło nową taryfę celną na rok 2014. ■
powrót do spisu treści

Zwrot środków ARiMR
Nowelizacja ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu środków
publicznych, między innymi pochodzących z funduszy UE oraz
środków krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie
wydatków realizowanych z funduszy przyznanych w drodze decyzji
administracyjnej, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
przez osoby inne niż strony postępowania w sprawie przyznania
środków publicznych.
Ustawa przewiduje, że przy dochodzeniu zwrotu płatności nienależnie pobranych
będą stosowane przepisy dotyczące postępowania administracyjnego. Ponadto,
zgodnie z nowymi przepisami, wydłużony zostanie termin zwrotu nienależnie pobranych środków. ■

Płatności
bezpośrednie
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego wejdzie w życie z dniem 15 marca 2014 r.
Celem nowelizacji jest wdrożenie rozwiązań przejściowych na 2014 r. do przepisów krajowych w odniesieniu do systemu
wsparcia bezpośredniego, których wprowadzenie przewidują przepisy unijne.
Ustawa zakłada m.in., ograniczenie wsparcia do 3 sektorów, tj. chmielu, tytoniu
i skrobi ziemniaczanej oraz zmianę definicji
„płatności uzupełniających”. ■
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wskaźniki
i stawki

Przyjazdy do Polski
w 2013 roku

Według wstępnych szacunków Activ Group w 2013 roku było 72,3 mln
przyjazdów cudzoziemców, o 8,8% więcej niż w poprzednim roku.
Ilość przyjazdów turystów szacuje się na około 15,8 mln (o 6,9% więcej). Według
danych GUS w ciągu dziesięciu miesięcy 2013 roku z obiektów zakwaterowania
zbiorowego korzystało o 5,4% więcej cudzoziemców niż w tym samym okresie
2012 roku. ■

Kilka wskaźników
gospodarczych

w eksporcie ogółem. W ujęciu wartościowym jest to wzrost z 12,5% % w 2010 roku do
13,1% w roku 2013.
Natomiast Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2013 roku był wyższy o ok. 1,6%, w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). ■

Średnia ważona
cena papierosów
Minister Finansów podał średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży
papierosów i tytoniu do palenia w ub.r.
Z jego obwieszczenia z dnia 7 lutego 2014 r. wynika, że w roku 2013 średnia ważona
detaliczna cena sprzedaży wyniosła, w przypadku:
▪▪ papierosów – 593,18 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;
▪▪ tytoniu do palenia – 432,58 zł w przeliczeniu na kilogram.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu
w styczniu 2014 r. była o 4,1% wyższa w porównaniu z analogicznym
miesiącem 2013 r.
Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w styczniu 2014 r. wzrosły zaś o 0,1% względem grudnia ub.r. W porównaniu ze styczniem
2013 r. były zaś wyższe o 0,7%.
Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 14 %. Pracodawcy zgłosili w styczniu do powiatowych urzędów o 57% więcej miejsc pracy i aktywizacji zawodowej niż w grudniu. Ofert
przybyło we wszystkich województwach, najwięcej w zachodniopomorskim – 118%.
GUS oszacował też handel zagraniczny Polski w 2013 r. Eksport towarów z Polski w 2013 r.
wzrósł o 6,5%, osiągając poziom 152,8 mld euro. Wartość importu wyniosła natomiast
155,1 mld euro i była o 0,7% wyższa niż przed rokiem. W rezultacie znacząco zmniejszył
się deficyt obrotów towarowych, tj. o blisko 8,3 mld euro, do poziomu 2,3 mld euro.
Jeśli chodzi o wyniki eksportu naszych produktów rolno-spożywczych za rok ubiegły,
to w eksporcie osiągnęliśmy poziom 19 miliardów 957 mln euro. Dynamika eksportu
rolnego wyniosła więc 11,5% w stosunku do roku 2012 i była znacznie większa od dynamiki całego polskiego eksportu (6,5%). Wzrósł też udział eksportu rolno-spożywczego
powrót do spisu treści

interpretacje

Legalizacja starych
przyrządów pomiarowych

Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło kwestię legalizacji starych
przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu i użytkowania
przed 1 stycznia 2004 r.
Przyrządy pomiarowe, wprowadzone do obrotu i legalizowane na podstawie przepisów
przejściowych ustawy Prawo o miarach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1069) – po upływie wskazanego terminu, mogą być nadal legalizowane. Koniecznym wymogiem jest natomiast
spełnienie wymagań ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
i obowiązujących w dniu ich legalizacji. ■
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projekty

Będzie polityka
nowej szansy?

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy
– Prawo restrukturyzacyjne przygotowanego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki.
Głównym celem zmian jest zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej
sytuacji finansowej przeprowadzenia skutecznego postępowania
restrukturyzacyjnego, umożliwiającego powrót do normalnej
działalności w okresie od kilu lub kilkunastu miesięcy.

Nowe regulacje mają zachęcać przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów
sanacyjnych gwarantowanych przez prawo. Jest to przede wszystkim realizacja tzw.
„polityki nowej szansy”, a więc zasada wprowadzania instytucji prawnych, mających
za zadanie ochronę przedsiębiorczości, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników
w razie problemów finansowych firm.
Projekt zakłada też zrównanie kategorii zaspokajania wierzytelności skarbowych
z wierzytelnościami prywatnoprawnymi. Według propozycji rządowej kontrahenci
upadłego przedsiębiorcy i fiskus będą zrównani w procedurze dochodzenia należności w postępowaniu upadłościowym. Projekt przełamuje zasadę uprzywilejowania
dochodzenia wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym.
Celem planowanej regulacji ma być:
1. zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów
do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli,
2. zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych
w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych,
3. wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako
ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
4. zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,
5. maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości,
6. odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych
narzędzi teleinformatycznych,
7. realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu”
przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika
z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych,
powrót do spisu treści

8.

zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych.
Nowe regulacje mają
Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjzachęcać przedsiębiorców
ne wprowadzi 4, zupełnie nowe instytudo wykorzystywania
cje restrukturyzacji, oparte częściowo
instrumentów sanacyjnych
gwarantowanych przez prawo,
na sprawdzonych praktykach międzynamających za zadanie ochronę
rodowych, dostosowanych do warunków
przedsiębiorczości, zakładów
polskiej gospodarki. W czasie problemów
pracy, wierzycieli i pracowników
finansowych przedsiębiorca musi mieć zaw razie problemów
pewniony szeroki dostęp do elastycznych
finansowych firm.
procedur, które z jednej strony dadzą mu
możliwość efektywnej restrukturyzacji,
z drugiej strony zapewnią ochronę wierzycieli.
1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu – przewiduje samodzielne
zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli – dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy są wypłacalni ale spodziewają się problemów finansowych
w przyszłości. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie składany do sądu dopiero
wówczas, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu.
2. Przyspieszone postępowanie układowe – do zawarcia układu dochodzić będzie
nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika, ale na zwoływanym
przez sąd zgromadzeniu wierzycieli – możliwe będzie zabezpieczenie majątku
dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli
egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.
3. Postępowanie układowe – prowadzone będzie na analogicznych zasadach jak
obecne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu – dedykowane jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już
niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie
jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę
przed egzekucjami syngularnymi. Będzie także musiał przedstawić propozycje
układowe już we wniosku do sądu.
4. Postępowanie sanacyjne – umożliwi zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia wprowadzając korzystne dla dłużnika rozwiązania
prawne. Dłużnik zostanie znacznie ograniczony w możliwości zarządzania swoim
majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony sędziego komisarza
i wierzycieli. ■

Źródło: http://ms.gov.pl.
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Przedsiębiorcy będą musieli
zaopatrzyć się w e-podpisy!
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw dotyczy rozliczeń i kontaktów z urzędami
skarbowymi. Przewiduje np., że już od początku 2015 roku nieco
więksi przedsiębiorcy rozliczający PIT i CIT będą mogli rozliczyć się
z fiskusem wyłącznie drogą elektroniczną.
W myśl projektu od 2015 roku zmianie ulegnie sposób rozliczania się z urzędem skarbowym. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają więcej niż pięciu podatników i nie korzystają
z usług biur rachunkowych, będą mogli to zrobić wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesyłanie dokumentów będzie musiało następować wyłącznie
z użyciem bezpiecznego podpisu. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze go nie uzyskali, będą
zmuszeni się w niego obowiązkowo zaopatrzyć. ■

porady

Pora na sprawozdania
odpadowe

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów
dotyczących gospodarki odpadami za 2013 r. Ministerstwo
Środowiska przypomina, kto i jakie dane powinien złożyć.

Terminy i przedmiot sprawozdań niezbędnych do złożenia przez podmioty, które podlegają przepisom z zakresu gospodarki odpadami – pobierz zestawienie.
Przykładowo posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów powinien złożyć
odpowiednie sprawozdanie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. ■

powrót do spisu treści

Elektroniczny Punkt
Kontaktowy – kompendium
i pomoc online
Ministerstwo Gospodarki prowadzi w sieci (http://www.eu-go.gov.pl/)
elektroniczny Punkt Kontaktowy (ePK).
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera
on wiele niezbędnych i przydatnych
przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu
wiadomości i danych. Działalność punktu
ułatwia także codzienne życie obywateli,
którzy znajdą tu niezbędne informacje na temat problematyki konsumenckiej, prawa
pracy oraz zagadnień związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w zawodach
regulowanych. ■

orzeczenia

Przepisy ws. SKOK
zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy rozporządzeń Ministra
Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w zakresie tworzenia odpisów
aktualizujących wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek są
zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Konstytucją RP.
W rozporządzeniach tych uszczegółowiono zasady dokonywania przez kasy odpisów
aktualizujących wartość udzielonych pożyczek i kredytów. Określały one m.in. prawidłowe prowadzenie rachunkowości z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. ■
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Wypłata zawieszonych
emerytur

zmiany
prawne

Z dniem 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia
2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo
zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia
21 listopada 2012 r.1

Do dnia wejścia w życie ustawy Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie miały
podstaw prawnych do wydawania decyzji w sprawach, które reguluje ustawa. Oznacza
to, że przed 19 lutego br. ZUS nie mógł załatwić wniosków o wypłatę zawieszonej
emerytury. Decyzje w tych sprawach będą wydawane po tej dacie.

Jakie regulacje zawiera nowa ustawa?
Ustawa określa zasady ustalania i wypłaty emerytur, które były zawieszone od
1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., a przyczyną zawieszenia było kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę, a w szczególności:
▪▪ krąg osób, którym przysługuje wypłata emerytury za okres od 1 października 2011 r.;
▪▪ sposób ustalenia kwoty zawieszonej emerytury podlegającej wypłacie;
▪▪ okres, za który przysługują odsetki, ustalane w wysokości odsetek ustawowych
określonej przepisami prawa cywilnego;
▪▪ rozliczenie przychodu uzyskanego w roku 2011 i 2012;
▪▪ termin na wydanie decyzji;
▪▪ tryb postępowania w przypadku, gdy toczy się postępowanie odwoławcze.

Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011
r. (np. w roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r.,
w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym – na podstawie
prawomocnego wyroku sądu – ZUS wypłacił emeryturę.

powrót do spisu treści

Wypłata odsetek
Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone
do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 19 lutego 2014 r. Osoby, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, w którym sąd
oddalił roszczenie o odsetki albo nie orzekł o odsetkach, będą mogły zgłosić wniosek
o wypłatę odsetek. Odsetki będą przysługiwały:
▪▪ do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku
sądu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy;
▪▪ do dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy.
W celu uzyskania odsetek konieczne jest zgłoszenie przez emeryta wniosku,
który należy złożyć w placówce ZUS. We wniosku należy wskazać, że dotyczy on
wypłaty odsetek.

Zarobki emeryta a kwota wypłaty zawieszonej emerytury
Osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, ponieważ osiągały przychód, wraz
z wnioskiem o wypłatę zawieszonej emerytury, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości przychodu uzyskanego w 2011 i w 2012 roku
(o ile zaświadczenia takiego nie złożyły wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty
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emerytury ZUS dokona rozliczenia emerytury za te lata.
Dotyczy to osób, które do dnia 31 października 2011 r. nie ukończyły wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn.

Wypłata zawieszonej emerytury
tylko na wniosek!

W jakim czasie ZUS wyda decyzję?
Ustawa określa zasady
ustalania i wypłaty emerytur,
które były zawieszone od
1 października 2011 r. do
21 listopada 2012 r.,
a przyczyną zawieszenia było
kontynuowanie zatrudnienia
podjętego przed przejściem
na emeryturę.

ZUS wyda decyzję w sprawie wypłaty
zawieszonej emerytury po złożeniu
wniosku przez emeryta. Wniosek, podpisany przez emeryta, musi zawierać:
▪▪ imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta,
▪▪ numer emerytury
oraz określać:
▪▪ że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami,
▪▪ nazwę i adres Oddziału ZUS.
Wskazane jest zawarcie we wniosku dodatkowych informacji, np. że aktualnie
sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo że odwołanie zostało wycofane
z sądu.

Co ze sprawami, które są w sądzie?
▪▪

▪▪

Sprawy, w których Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeżeli
emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS wycofa apelację
w całości lub w części i – po zakończeniu postępowania sądowego – wyda decyzję
w sprawie wypłaty emerytury w zakresie wynikającym z ustawy.
Sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie od decyzji ZUS, odmawiającej
wypłaty emerytury za okres od 1 października 2011 r.: jeśli emeryt zgłosi
wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do
czasu zakończenia przez sąd - wskutek cofnięcia przez emeryta odwołania
– postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie
wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana po zgłoszeniu przez emeryta
wniosku o podjęcie postępowania.

powrót do spisu treści

Ustawowy termin na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury
wynosi 60 dni.
Jeżeli dla wydania decyzji zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego, 60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Taką okolicznością może być np. data wpływu do ZUS
zaświadczenia pracodawcy o wysokości przychodów osiągniętych przez emeryta.
Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

1

Dz.U. z 2014 r. poz. 169.

Zmiany w emeryturach
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych określa zasady wypłaty
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych. Całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Przewidziano, iż ubezpieczeni otrzymają prawo wyboru, czy chcą, by część ich
składki była jak dotąd odprowadzana do
OFE, czy też przekazywana na subkonto
w ZUS. Ubezpieczeni będą mogli złożyć,
między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r., oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki
do OFE. Brak takiego oświadczenia będzie
traktowany jako wybór ZUS. Osoby rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą
miały 4 miesiące. Od 2016 r. ubezpieczeni
będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy
elektroniczny serwis klientów kancelarii
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1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję.
Środki na subkoncie w ZUS będą podlePrzewidziano, iż
gały identycznym zasadom gromadzenia
ubezpieczeni otrzymają
i podziału, jak w przypadku tych, które traprawo wyboru, czy chcą, by
fiają do OFE.
część ich składki była jak
Osoby, które pozostaną w OFE, będą
dotąd odprowadzana do
przekazywały do niego 2,92%. pensji
OFE, czy też przekazywana
brutto. Ponadto ustawa obniża o połowę
na subkonto w ZUS.
opłaty pobierane przez OFE od składek
(z 3,5% do 1,75%) oraz przez ZUS za ich
przekazywanie (z 0,8% do 0,4%).
Ponadto ustawa wprowadza tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki
osób, które wybrały OFE, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą
stopniowo przenoszone do ZUS.
Ustawa zakazuje także inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne
instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Oznacza to, że fundusze
będą mogły inwestować w większym stopniu m.in. w akcje, obligacje samorządowe,
drogowe oraz korporacyjne.
W przepisach nowelizacji określono zasady, na jakich członkowie otwartego
funduszu emerytalnego będą przechodzili na:
▪▪ okresową emeryturę kapitałową i jak będzie obliczana i wypłacana ich
emerytura,
▪▪ emeryturę w wysokości przysługującej z tytułu osiągnięcia podwyższonego powszechnego wieku przewidzianego dla mężczyzny i jak obliczana
będzie wysokość tej emerytury,
oraz, w jaki sposób będą obliczane emerytury częściowe przysługujące członkom
otwartego funduszu emerytalnego.
Zmiany dotyczą też przepisów regulujących funkcjonowanie Indywidualnych Kont
Zabezpieczenia Emerytalnego.
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego.
Fundusz Gwarancyjny (FG) ma zapewniać bezpieczeństwo środków członków OFE. Jego
przychody tworzą obowiązkowe wpłaty
powszechnych towarzystw emerytalnych,
które stanowią określoną procentowo
część aktywów, identyczną dla wszystkich
otwartych funduszy emerytalnych.
Natomiast inna nowelizacja zapewnia korzystniejsze przepisy emerytalne
dla byłych opozycjonistów. ■
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Ustawa o L-4 mundurowych
Nowa ustawa o L-4 mundurowych przewiduje zrównanie zasad
zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują
w systemie powszechnym.
Po zmianach otrzymają oni 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym, tak jak inne osoby
wykonujące pracę odpłatnie. Analogicznie zmniejszeniu ma także ulec dodatkowe uposażenie roczne (nagroda
roczna).
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone w całości
na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Aktualnie funkcjonariusze
przebywający na zwolnieniach otrzymują 100% przysługującego im uposażenia. ■

Deregulacja dla
przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów zmieniające przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych, a także ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. – w zakresie dotyczącym m.in.
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Zmiany dotyczące przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zostały zawarte
w art. 1, 10, 28, 40-42 i 49-50. ■
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interpretacje

Dokumentowanie prawa do
świadczeń zaświadczeniem
lekarskim sprzed 2014 r.

Płatnicy zasiłków mogą przyjmować i honorować zaświadczenia
lekarskie wystawione na formularzu według wzoru obowiązującego
do 31 grudnia 2013 r., jako dowód stwierdzający czasową niezdolność
do pracy i stanowiący podstawę do wypłaty świadczeń za okres
niezdolności przypadający także po tej dacie.

– Wyjaśnił ZUS, mając na uwadze ważny interes świadczeniobiorców, w nawiązaniu do
komunikatu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie formularza ZUS ZLA. ■

Aktualności

Uwaga na „outsourcing
pracowniczy”!

Pojawiają się firmy, które proponują innym firmom przejęcie ich
pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Sugestia jest
taka, że przyniesie to realne korzyści finansowe.

Program Solidarność pokoleń
Program „Solidarność pokoleń 50+” obejmuje szerokie spektrum
inicjatyw, których celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich
osób w wieku 50 i więcej lat. Podobnie jak do tej pory, zakłada się, że
działania w tym zakresie podejmowane będą na wielu poziomach.

Począwszy od działań rządu dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku
50+, przez inicjatywy władz regionalnych
i lokalnych oraz pracodawców. Celem Programu „Solidarność pokoleń” jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika
zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata na
poziomie 50%. Głównym beneficjentem i
adresatem Programu są osoby powyżej 50. roku życia. Program „Solidarność pokoleń”
został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 239 z 24 grudnia 2013 r. ■

Pobierz aktualizację
PŁATNIKa
Od 20 lutego br. został udostępniony pakiet aktualizacyjny programu
PŁATNIK do wersji 9.01.001B.

Niestety, bardzo często nie następuje faktyczne przejęcie pracowników (tj. w trybie
art. 23¹ Kodeksu pracy), a firma dokonująca przejęcia nie odprowadza składek na
ubezpieczenia społeczne za pracowników. W efekcie to faktyczny pracodawca,
który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje z zadłużeniem z tytułu
składek, którego ZUS będzie dochodził wraz z odsetkami za zwłokę.
Zastanówcie się Państwo 10 razy, zanim podejmiecie decyzję! – apeluje do
pracodawców zamierzających skorzystać z usługi outsourcingowej Rzecznik
Prasowy ZUS. ■
powrót do spisu treści

Pakiet aktualizacyjny można pobrać ze:
▪▪ strony internetowej PUE ZUS, pod adresem: http://pue.zus.pl/platnik,
▪▪ strony internetowej wykonawcy oprogramowania, pod adresem:
http://www.platnik.info.pl/.
ZUS zaleca pobranie i instalację oprogramowania w terminie bezpiecznym, przed
rozpoczęciem tworzenia dokumentów rozliczeniowych za luty br. ■
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kadry i ubezpieczenia ■

■ kadry i ubezpieczenia

porady

Marcowa waloryzacja
świadczeń

Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur
i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń
emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności
zarobkowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu, co oznacza,
że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana
(np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku
pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń
Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy
zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 101,6 %.

Zasady waloryzacji świadczeń
Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie kwoty
świadczenia/dodatku – w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 r. – przez
wskaźnik waloryzacji.
Przykład 1
W dniu 28 lutego 2014 r. emerytura wynosiła 1700,00 zł (brutto). Od 1 marca 2014 r.
zwaloryzowana kwota świadczenia wynosi 1727,20 zł (1700,00 zł x 101,6%). Od
tej kwoty odliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
– przekazywana przez ZUS do urzędu skarbowego i składka na ubezpieczenie
zdrowotne – przekazywana przez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Waloryzacji od dnia 1 marca 2014 r. podlega także podstawa wymiaru emerytury:
▪▪ przyznanej na dotychczasowych zasadach,
▪▪ obliczonej na zasadach określonych w art.183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w części ustalonej na dotychczasowych zasadach.
powrót do spisu treści

Przykład 2
Ubezpieczony, urodzony 8 października 1948 r., legitymujący się 34-letnim okresem
zatrudnienia (składkowym) i wskaźnikiem podstawy wymiaru 148,46 %, zgłosił
w dniu 18 lutego 2014 r. wniosek o przyznanie emerytury na podstawie art. 27
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W dniu
8 lutego 2014 r. spełnił warunki do przyznania emerytury, tj. ukończył wiek emerytalny, wynoszący dla niego 65 lat i 4 miesiące. W związku z tym, że wniosek
o przyznanie emerytury złożył w lutym 2014 r., świadczenie zostanie:
▪▪ przyznane od dnia 8 lutego 2014 r. (tj. od dnia spełnienia warunków wymaganych do przyznania emerytury),
▪▪ obliczone przy zastosowaniu kwoty bazowej wynoszącej 3080,84 zł,
▪▪ ustalone w wysokości 2761,03 zł (od podstawy wymiaru 4573,82 zł).
Od dnia 1 marca 2014 r. wysokość emerytury zostanie ustalona na kwotę 2805,21 zł
(2761,03 zł x 101,6 %), a jej podstawa wymiaru – 4647,00 zł.

Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2014 r. kwota bazowa wynosi 3191,93 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu
emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek:
▪▪ zgłoszony po dniu 28 lutego 2014 r. lub
▪▪ zgłoszony przed dniem 1 marca 2014 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po
dniu 28 lutego 2014 r.
Przykład 3
Ubezpieczony, urodzony 8 października 1948 r., legitymujący się 34-letnim okresem
zatrudnienia (składkowym) i wskaźnikiem podstawy wymiaru 148,46 %, zgłosił
w marcu 2014 r. wniosek o przyznanie emerytury na podstawie art. 27 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 8 lutego 2014 r.
spełnił wszystkie warunki do przyznania emerytury, tj. ukończył wiek emerytalny,
wynoszący dla niego 65 lat i 4 miesiące. W związku z tym, że wniosek o przyznanie
emerytury złożył w marcu 2014 r., świadczenie zostanie:
▪▪ przyznane od 1 marca 2014 r. (tj. od pierwszego dnia miesiąca, w którym
zgłoszony został wniosek o przyznanie emerytury),
▪▪ obliczone przy zastosowaniu kwoty bazowej wynoszącej 3191,93 zł,
▪▪ ustalone w wysokości 2860,58 zł (od podstawy wymiaru 4738,74 zł).
Zob. kwoty najniższych świadczeń. ■
Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl
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zmiany
prawne

Zmiany w prawie
wyborczym

Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego, która zmieniła
sposób wyliczania limitu wydatków komitetów wyborczych na
kampanię w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Obowiązują także już ułatwienia dla kandydujących w eurowyborach. Osoby startujące
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju unijnym, którego nie są obywatelami, ale na stałe w nim mieszkają, nie będą musiały przedstawiać zaświadczenia, że
nie są pozbawione prawa wyborczego do europarlamentu. ■

Lasy Państwowe
zasilą budżet
Nowelizacja ustawy o lasach ma ujednolicić zasady gospodarki
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustawa przewiduje, że
Lasy Państwowe mają odprowadzać do Skarbu Państwa 2% rocznych
przychodów ze sprzedaży drewna.
Wpłaty mają być dokonywane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
w formie rat kwartalnych począwszy od
2016 roku. Zgodnie z ustawą w 2014 i 2015 r.
Lasy Państwowe wpłacą do budżetu
państwa po 800 mln zł. Część środków,
tzn. 1,3 mld zł, ma być przeznaczona na
budowę, przebudowę i modernizację dróg
lokalnych.
powrót do spisu treści

W 2015 r. rząd, na wniosek ministra środowiska, będzie mógł zwolnić Lasy Państwowe
z wpłaty lub zezwolić na jej zmniejszenie. Będzie to możliwe w uzasadnionych przypadkach, np. klęski żywiołowej oraz zmiany cen sprzedaży drewna, które mogłyby zagrozić
realizacji planu gospodarczo-finansowego Lasów Państwowych.
Tymczasem przyjęte przez rząd założenia projektu zmiany ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw przewidują, że zostaną określone sankcje za naruszenie unijnych
przepisów w sprawie importu drewna.
Natomiast inna propozycja zakłada wpisanie do Konstytucji RP państwowego charakteru Lasów Państwowych i społecznej własności lasów Skarbu Państwa. ■

Zmiany Kodeksu
postępowania cywilnego
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wykonuje wyrok TK
z 22 listopada 2010 r., w którym uznano, że minister sprawiedliwości
przekroczył upoważnienie ustawowe, regulując w rozporządzeniu
sposób nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym.
W związku z tym kwestia ta została uregulowana wprost w ustawie.
Nowelizacja utrzymuje zasadę niewydawania odrębnych postanowień o nadaniu klauzuli
wykonalności. W elektronicznym postępowaniu upominawczym klauzula wykonalności będzie pozostawiana wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Dotychczas to
rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych przewidywało, że jeżeli
tytułem egzekucyjnym był wyrok lub ugoda sądowa, to sąd co do zasady nie wydawał
oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, tylko umieszczał ją na
odpisie wyroku bądź na protokole posiedzenia zawierającym treść ugody.
Ponadto w myśl nowelizacji dotychczasowe rozporządzenie w sprawie określenia
brzmienia klauzuli wykonalności pozostaNowelizacja utrzymuje
nie w mocy do momentu wejścia w życie
zasadę niewydawania
nowego aktu wykonawczego wydanego na
odrębnych postanowień
podstawie zmienionych przepisów, jednak
o nadaniu klauzuli
nie dłużej niż przez 6 miesięcy od wejścia
wykonalności.
w życie nowelizacji. Wejdzie ona zaś w życie
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. ■
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Zaniechanie poboru
opłaty skarbowej
23 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty
skarbowej, które dotyczy zaniechania poboru opłaty skarbowej od
decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej
na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym
mowa w ustawie – Prawo energetyczne.
Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ■

projekty

Progi relacji długu
publicznego do PKB
zostaną obniżone

Obniżenie progów relacji państwowego długu publicznego do
produktu krajowego brutto (PKB) w mechanizmie korygującym
stabilizującej reguły wydatkowej zakłada przyjęty przez rząd projekt
nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o finansach
publicznych i niektórych innych ustaw. Progi ostrożnościowe zostaną
obniżone o 7 punktów procentowych, czyli próg 50% zostanie
zastąpiony progiem 43%, a próg 55% – progiem 48%.
Wejście w życie przepisów reformujących system emerytalny spowodowało, że
relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa – na papierze – zmniejszeniu. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości
153.151,2 mln zł (co odpowiada 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych
na rachunkach członków OFE). Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146.054,2 mln zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabypowrót do spisu treści

wane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług
publiczny obniżył się o 130.187,6 mln zł,
Wejście w życie przepisów
co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB
reformujących system
prognozowanego w ustawie budżetowej
emerytalny spowodowało,
że relacja państwowego
na 2014 r. Na obniżenie długu wpłynęły
długu publicznego do PKB
nie tylko umorzone skarbowe papiery
uległa – na papierze
wartościowe, ale również oszczędności
– zmniejszeniu.
wynikające z kosztów ich obsługi. Należy
podkreślić, że obniżenie progów o 7 p.p.
wynika z niepewności co do ostatecznego poziomu relacji państwowego długu
publicznego do PKB w 2013 r., poziomu nominalnego PKB w 2014 r. oraz zakresu,
w jakim ubezpieczeni skorzystają z możliwości, aby ich nowe składki przekazywane
były do OFE.
Obniżenie progów ma zatem za zadanie ustabilizowanie długu publicznego
na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej.
Działanie to zostało też pozytywnie ocenione przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy i agencje ratingowe. ■

Terminal LNG w Świnoujściu
i system gazociągów
Rządowy projekt nowelizacji tzw. specustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu oraz o gospodarce nieruchomościami ma pozwolić
zintensyfikować prace związane z budową nowych i modernizacją
starych gazociągów przesyłowych.
Dzięki temu ma powstać funkcjonalna i zintegrowana infrastruktura gazowa,
umożliwiająca korzystanie z terminalu w Świnoujściu przez odbiorców zlokalizowanych na obszarze całego kraju. ■
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Karta Dużej Rodziny w całej
Polsce?
Ulgowe bilety na przejazdy pociągami, do muzeów, galerii i ośrodków
sportu, a także bezpłatny wstęp do parków narodowych, a nawet
zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne - to tylko niektóre zniżki,
jakie przewiduje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, opracowana
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Kto będzie mógł
korzystać z karty? Rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą
mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, maksymalnie do 25 lat.
Projekty uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów zostały skierowane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także
do konsultacji z partnerami społecznymi. ■

porady

Phishing i pharming
– bezpieczny Internet

Jak korzystać z Internetu, aby nie stać się ofiarą przestępstwa? Co
znaczą słowa „phishing” i „pharming”?

– Komenda Główna Policji przestrzega, że Internet to nie tylko źródło ciekawych informacji czy sposób na załatwienie ważnych spraw, ale także – niestety – potencjalna
pułapka, gdyż nieznajomość metod stosowanych przez internetowych przestępców
może narazić użytkownika sieci na utratę danych lub pieniędzy. W tym roku po raz
dziesiąty obchodzimy w Polsce „Dzień bezpiecznego Internetu”.
powrót do spisu treści

Chociaż „Dzień bezpiecznego Internetu”
został zainicjowany przez Komisję EuroPrzestępcy działający w sieci
pejską i ma zwrócić uwagę na kwestię
często posługują się metodą
tzw. phishingu. Phisher
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
rozsyła pocztą elektroniczną
do sieci, to przestrzeganie zasad bezpiewiadomości, które łudząco
czeństwa podczas korzystania z Internetu
przypominają oficjalną
obowiązuje wszystkich, bez względu na
korespondencję z banku,
wiek.
serwisu aukcyjnego lub innych
Przestępcy działający w sieci często
portali. Chodzi o wyłudzenie
posługują się metodą tzw. phishindanych.
gu. Phisher rozsyła pocztą elektroniczną wiadomości, które łudząco
przypominają oficjalną korespondencję z banku, serwisu aukcyjnego lub innych
portali. Zazwyczaj informują one o konieczności ponownego reaktywowania
konta. W mailu znajduje się odnośnik do strony, na której można dokonać ponownej aktywacji konta. Pomimo że witryna z wyglądu przypomina prawdziwą stronę,
w rzeczywistości jest to przygotowana przez przestępcę pułapka. Niczego nieświadomi
użytkownicy ujawniają swoje dane uwierzytelniające (kody pin, identyfikatory i hasła).

„Robaki” i pharming
Innym sposobem działania cyberprzestępców jest wykorzystywanie złośliwego oprogramowania, zwanego w zależności od swojej formy: robakami, końmi trojańskimi
(trojanami) lub wirusami. Takiego „robaka” można ściągnąć, korzystając z zainfekowanych witryn internetowych.
Bardziej zaawansowaną, a co za tym idzie niebezpieczniejszą dla użytkownika
oraz trudniejszą do wykrycia formą phishingu, jest tzw. pharming. Zamiast wysyłania
fałszywych wiadomości e-mail, przestępcy przekierowują użytkowników wpisujących
prawidłowe adresy np. swojego banku, na fałszywe strony internetowe.
Coraz więcej spraw załatwiamy dziś
online – robimy zakupy, oglądamy filmy,
kontaktujemy ze znajomymi. Jednocześnie zostawimy w sieci informacje
o sobie. To dzięki nim powstają nowe
usługi i rozwija się gospodarka cyfrowa.
A jaki to ma wpływ na naszą prywatność?
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
MAC przygotowało broszurę informacyjną
na temat ochrony prywatności w cyfrowym świecie. ■
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Rozliczamy CIT
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) winni
rozliczyć się do końca marca za poprzedni rok. Powinni też
pamiętać o obowiązujących ich terminach i konieczności składania
rozmaitych formularzy. Nasza kancelaria może ich wyręczyć
w dużej mierze z tych obowiązków.
TERMINY
▪▪ Zaliczki miesięczne - w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
▪▪ Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za
poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy).
▪▪ Zaliczki kwartalne – w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.
Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie
kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy). Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek
mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić
w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.
Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej
zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art.
25 ust. 1e i 2 ustawy).
▪▪ CIT-8 – Zeznanie roczne, załączniki; informacje CIT-8/O, CIT-ST, SSE-R, CIT-D, Sprawozdanie
o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej - do końca 3 miesiąca następnego roku.
Zeznanie CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. W powyższym
terminie powinna też nastąpić wpłata podatku należnego albo różnicy między podatkiem
należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od
początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).
▪▪ CIT-8A lub CIT-8B i załączniki: CIT-ST, CIT-D oraz Sprawozdanie o realizacji uznanej
metody ceny transakcyjnej - do końca 3 miesiąca następnego roku.
CIT-8A i CIT-8B to zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) przez podatkową
grupę kapitałową. W powyższym terminie powinno też nastąpić wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu
a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).
▪▪ Dokumenty bilansowe: sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a spółki - również odpis uchwały
zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Podatnicy obowiązani do
powrót do spisu treści

sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują dokumenty w terminie 10 dni
od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
FORMULARZE
CIT-8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach
wolnych i zwolnionych od podatku
IFT-2/IFT-2R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z –Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-D – Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
SSE-R – Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
CIT-6R – Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-7 – Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
SSE/A – Wykaz udziałów w spółkach
CIT-8A – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
SSE-R/A – Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów
kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
CIT-6AR –Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych
CIT-11R – Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na
cele inne niż
CIT-8B – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-5 – Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-9R – Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo
żeglugi handlowej od zagranicznych. ■
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