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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – lipiec

Słowo od doradcy
7
7

Drogi Kliencie,
Życzę Wszystkim słonecznych, radosnych oraz bezpiecznych wakacji. Udanego odpoczynku!
Trzeba wreszcie odetchnąć po okresie ciężkiej, ale i owocnej pracy. Był to czas samorealizacji, doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych doświadczeń, a także
wielu sukcesów. Niech najbliższe wakacje upłyną dla Państwa w atmosferze letniej
zabawy i aktywnego odpoczynku. Życzę, aby były pasmem wielu miłych chwil, wzruszeń i niecodziennych przeżyć. Niech to będzie dobry moment na realizację marzeń
i przedsięwzięć, na które nie zawsze mamy czas w ciągu roku.
Proszę Państwa przy tym o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas letniego
wypoczynku. Życzę też, aby nadchodzące wakacje pozwoliły zebrać siły potrzebne do
pracy w kolejnych miesiącach. Mam nadzieję, że będziemy wtedy pełni sił i pozytywnej
energii, którą zamienimy na twórcze oraz efektywne działania i nowe przedsięwzięcia.
Twój Doradca Podatkowy

Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za czerwiec.

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

7

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

10

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

10
15

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec.

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za lipiec – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości
prawnej.

15

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

15
20

Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za czerwiec.

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 czerwiec.

20
20

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za czerwiec.

Wpłata podatku dochodowego od
podatników osiągających dochody bez
pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy
oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście
wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.

20
27
27

Wpłata na PFRON za czerwiec.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).

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

Cyfrowa administracja
podatkowa dziś i jutro

Administracja podatkowa konsekwentnie rozszerza katalog usług
umożliwiających elektroniczną komunikację podatników z urzędem,
w tym możliwość składania zeznań podatkowych w formie
elektronicznej.
Raport „System e-Deklaracje. Badanie
preferencji podatników PIT w zakresie
zeznań podatkowych. Edycja 2015” oraz
nowy projekt cyfryzacji usług Administracji
Podatkowej i Kontroli Skarbowej (w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT
i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego – CVP) to temat konferencji prasowej wiceministra finansów Jacka Kapicy
oraz przedstawicieli PwC, która odbyła się
3 czerwca br. w Ministerstwie Finansów.
W 2015 r. 5 175 983 zeznań PIT-37 złożono drogą elektroniczną. Do systemu e-Deklaracje wpłynęło 102 111 zeznań PFR. Wśród zeznań PFR ok. 72,5 % zawierało
wolę podatników o przekazaniu kwoty 1% dla organizacji pożytku publicznego. Łączna
zadeklarowana kwota wyniosła ponad 6,2 mln zł, tj. średnio ok. 84 zł na jedno zeznanie.
Pokazuje to, że podatnicy wybierający tę formę złożenia zeznania mają dużą świadomość
skorzystania z możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego.
Dane wg stanu na 27 maja br. pokazują, że w wersji elektronicznej w 2015 r. złożono
blisko 54% wszystkich dokumentów. Aż 96% wszystkich deklaracji płatników złożono
w wersji elektronicznej (wg stanu na 30 kwietnia br.). Najwięcej, bo aż 98%, stanowiły
PIT-40 i PIT-R. PIT-11 w 96% wpływał drogą elektroniczną a PIT-8C w 95%.
Przygotowywany został już nowy projekt cyfryzacji usług Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej – CVP, czyli katalog usług cyfrowych dla podatników
w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku
Kontrolnego. Katalog ten przygotowano w oparciu o rozpoznane potrzeby podatników,
takie jak m.in. możliwość dostępu drogą elektroniczną do informacji dotyczących stanu
sprawy, ułatwienia w zapłacie podatków oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków sprawozdawczych i kontroli
podatkowych.
Projekt ma ułatwić jest wypełnianie obowiązków podatkowych w zakresie podatków
CIT i VAT, zmniejszyć uciążliwość kontroli podatkowych oraz poprawić efektywność
systemu poboru podatków. Dzięki tym usługom urzędy skarbowe będą transparentne
i dostępne cały tydzień. Zwiększy to też swobodę prowadzenia działalności gospodarczej
i poprawi konkurencyjność tych podmiotów.
Najważniejsze usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu to:
▪▪ elektroniczny wgląd w akta spraw i rozliczeń podatkowych,
▪▪ prowadzenie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej z użyciem JPK,
▪▪ wsparcie podatnika w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych,
▪▪ w pełni transakcyjna obsługa zobowiązań podatku CIT i VAT drogą elektroniczną,
▪▪ automatyczna usługa udzielania informacji o braku zaległości w podatkach dla
procedury zamówień publicznych. ■
Pliki do pobrania:
raport „System e-Deklaracje. Badanie preferencji podatników PIT w zakresie
▪▪
zeznań podatkowych. Edycja 2015”;
▪▪

prezentacja „Liczba e-dokumentów złożonych do systemu e-Deklaracje w latach
2008–2015”;

▪▪

prezentacja „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT
oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVP)”;

▪▪

prezentacja „Badanie preferencji podatników PIT w zakresie zeznań podatkowych”.

WZORY PISM

Wzór wniosku w sprawie
kaucji gwarancyjnej

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r.
w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
określony został wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności,
podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji
gwarancyjnej.
Wchodzi ono w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ■
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Wzór informacji
podsumowującej w obrocie
krajowym VAT-27
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r.
w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym
określa nowy wzór informacji podsumowującej/korekty informacji
podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27(1).

PROJEKTY

Uproszczenia
w obrocie wyrobami
akcyzowymi i zachęty
do inwestowania?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw zakłada przede wszystkim uproszczenie
i ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej
związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi.

Wchodzi ono w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ■

ODPOWIEDZI

Małe zlecenia
na 3 miesiące

Czy płatnik powinien zastosować 18% zryczałtowany podatek
dochodowy (bez stosowania kosztów uzyskania przychodów)
w sytuacji, gdy zawiera umowę zlecenia na 3 miesiące, kwota
określona w umowie wynosi 480 zł, ale jednocześnie umowa
przewiduje, że wypłaty będą następować co miesiąc po 160 zł?
W takiej sytuacji płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek na ogólnych zasadach (z zastosowaniem kosztów uzyskania
przychodu). Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych stanowi bowiem, że płatnik
pobiera zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt
2 i 5-9 ww ustawy, jeżeli kwota należności
określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza
200 zł. Nie ma w tym wypadku znaczenia, na jaki okres zawarto umowę ani jaka kwota
będzie wypłacana miesięcznie, nawet jeśli wypłaty miesięczne są mniejsze niż 200 zł. ■
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Przygotowane regulacje oznaczają zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych
i zbędnych obowiązków administracyjnych
dla przedsiębiorców. Proponowane przepisy służą też ograniczeniu „szarej strefy”
w obrocie suszem tytoniowym.
Planowana nowelizacja zakłada:
▪▪ wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy;
▪▪ wprowadzenie zwolnienia od akcyzy
także dla zakładów energochłonnych
rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów
węglowych lub gazowych;
▪▪ umożliwienie zastąpienia ewidencji
prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy, dokumentacją prowadzoną na
potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza;
▪▪ ograniczenie dokumentacji dotyczącej kontroli wyrobów akcyzowych przez m.in.:
–– wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia
akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego,
–– wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie;
▪▪ wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych,
w miejsce dzisiejszego zgłoszenia i wymogu składnia zabezpieczenia akcyzowego. ■
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INTERPRETACJE

Czynności komorników
opodatkowane VAT

Minister Finansów wydał 9 czerwca br. interpretację ogólną,
w której uznał wykonywane przez komorników sądowych czynności,
w szczególności egzekucyjne, za podlegające opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.
Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej
z 30 lipca 2004 r.1, zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników
VAT, nie płacili zatem tego podatku od wykonywanych przez siebie czynności, w szczególności egzekucyjnych.
Jednocześnie komornicy objęci zostali zwolnieniem z obowiązku zapłaty VAT
z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem do końca września 2015 r. ■
1

Nr PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz.Urz. Ministra Finansów z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93).

ORZECZENIA

Nagrody i premie dla
pracowników jako koszty
podatnika CIT

W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art.
15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych nagrody i premie wypłacone pracownikom przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po
opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego
podatnika.
– Taką uchwałę podjął w dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, sygn. akt II FPS 3/15. ■
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Przychód z uprawniania sportu
Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej (wymienionego w art. 10
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych - PIT), jeżeli działalność sportowca spełnia
kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia
kryteriów z art. 5b ust. 1 tej ustawy.
– Taką uchwałę podjął w dniu 22 czerwca
2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny
w składzie 7 sędziów, sygn. akt II FPS 1/15.
Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych z klubami piłkarskimi umów
zlecenie na profesjonalne uprawianie piłki
nożnej zawartych w ramach prowadzonej
przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na profesjonalnym
uprawianiu sportu może zostać zaliczony
do przychodów uzyskanych z pozarolniczej
działalności gospodarczej, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.
Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest
na analizie następujących przepisów prawa
podatkowego.
Przychody uzyskiwane z uprawiania
sportu w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o PIT
są uważane za przychody z działalności
wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa,
trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia
czy umów o dzieło. Jednocześnie za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT
uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
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– prowadzoną we własnym imieniu bez
względu na jej rezultat, w sposób zorganiSportowcy mogą
zowany i ciągły, z której uzyskane przychozatem rozliczać swoje
dy nie są zaliczane do innych przychodów
przychody w ramach
ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1
działalności gospodarczej
pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.
i korzystać np. z 19-proc.
Dodatkowo, zgodnie z art. 5b ust.
liniowej stawki.
1 ustawy o PIT, przychód nie może być
uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:
1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich
ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez zlecającego te czynności;
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Okoliczność, że przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13
pkt 2 ustawy o PIT nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione powyżej. W orzecznictwie sądów administracyjnych występowało
już wcześniej stanowisko, iż niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście,
np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów
z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł
przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSA w składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r.,
sygn. II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa
1455/11). Potwierdzeniem powyższego stanowiska byłą także interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r.,
zgodnie z którą kwalifikacja przychodu
do odpowiedniego źródła jest zależna od
formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego.
Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu
mogą zostać zaliczone do źródła przychodów – działalność gospodarczą, pomimo
iż są wymienione w katalogu przychodów
z działalności wykonywanej osobiście. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Kontrola niektórych
wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów
akcyzowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 898) wprowadza zmiany do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie
kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.
Zmiany związane są z postulatami Związku
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
w Polsce – Browary Polskie oraz Krajowej Izby Biopaliw dotyczącymi ułatwień
w wykonywaniu legalnej działalności gospodarczej polegającymi na uproszczeniu
procedur administracyjnych związanych
z produkcją piwa oraz obrotem i zużyciem
alkoholu etylowego w stanie skażonym oraz w związku z ujawnieniem przypadków nieudokumentowanego zniszczenia suszu tytoniowego i koniecznością przeciwdziałania
ww. nieprawidłowościom w obrocie suszem tytoniowym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. ■

Wymiana informacji
o podatnikach z USA
Rozwój polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie wymiany
informacji o podatnikach – to cel umowy między rządem RP a rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących uzgodnień końcowych,
podpisanych 7 października 2014 r. w Warszawie.
Weszła już w życie ustawa upoważniająca głowę państwa do ratyfikowania tego polsko-amerykańskiego porozumienia. ■
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Rozporządzenie w sprawie
“frankowiczów”
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r.
zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów
(przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Zaniechano poboru:
1. podatku dochodowego od osób
fizycznych, od: kwot wierzytelności
z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne
cele mieszkaniowe udzielonych przed
dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw,
jeżeli hipotekę ustanowiono na nieruchomości lub udziale w nieruchomości
lub prawie wieczystego użytkowania
gruntu lub udziale w takim prawie,
lub spółdzielczym własnościowym
prawie do lokalu mieszkalnego lub
udziale w takim prawie, lub prawie do
domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub udziale w takim
prawie, w związku z zaciągnięciem
przez osoby fizyczne kredytu na własne cele mieszkaniowe.
Zaniechanie poboru podatku znajduje zastosowanie, jeżeli osoba fizyczna której
umorzono zobowiązanie z tytułu kredytu, nie skorzystała z umorzenia zobowiązania
z tytułu innego kredytu na własne cele mieszkaniowe zabezpieczonego hipotecznie. Przy czym zaniechanie poboru podatku obejmie dochód uzyskany wyłącznie
z tytułu jednego umorzenia.
W konsekwencji stosowania przez sektor bankowy ujemnego oprocentowania,
zaniechaniem poboru podatku dodatkowo objęto także świadczenia otrzymane przez
osoby fizyczne w związku z umową kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

niowe zabezpieczonego hipoteką otrzymanego przed dniem 15 stycznia 2015 r. od
podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw,
w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do
waluty obcej, w przypadku gdy w wyniku zastosowania ujemnego oprocentowania,
po stronie kredytobiorcy będącego osobą fizyczną powstanie przychód.
2. podatku dochodowego od osób prawnych, od podmiotów uprawnionych do
udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, od tej części
kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie powyższej ustawy zmieniającej.
3. Zaniechanie ma zastosowanie do podatników CIT uprawnionych na podstawie
odrębnych ustaw do udzielania kredytów, zatem dotyczy takich sytuacji, w których
podatnicy CIT umorzyli osobom fizycznym zobowiązanie z tytułu zabezpieczonych
hipotecznie kredytów do tej części kapitału kredytu, od której nastąpiło zaniechanie poboru PIT.
Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia
1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. ■

Sprzedaż przetworzonych
produktów rolnych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ma na
celu umożliwienie rolnikom odformalizowanej produkcji i sprzedaży
przetworzonych produktów rolnych (jak np. pieczywo, wędliny,
dżemy, kompoty, sery).
Nowe przepisy pojawią się w:
▪▪ ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 1,
▪▪ ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – art. 2,
▪▪ ustawie - Ordynacja podatkowa – art. 3,
▪▪ ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – art. 4,
▪▪ ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – art. 5.
Zgodnie z ustawą, działalność w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny
niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy,
hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produk-
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tów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów
nie stanowi działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli:
1. sprzedaż nie jest wykonywana na
rzecz podmiotów na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej
działalności gospodarczej;
2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie
odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia,
umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3. sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone lub na targowiskach;
4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
Przychody z tego rodzaju działalności będą mogły być opodatkowane na zasadach
ogólnych (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub
ryczałtowo (na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) w wysokości 2% przychodów.
Do przychodów tych odpowiednio stosuje się przepisy ww. ustaw.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ■

Mechanizm tzw. odwróconego
VAT obejmie tablety i komórki
Szereg zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku od
towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych wchodzi w życie
1 lipca 2015 r.
Nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności
przypadki wyłudzeń i unikania opodatkowania1. ■
Szeroko o nowelizacji pisaliśmy w kwietniowym numerze Doradcy Podatkowego i w czerwcowym
numerze e-Doradcy Podatkowego.
1
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Odliczanie VAT od paliw
do małych pojazdów

1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony art. 12 ustawy z dnia
7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw1, całkowity zakaz odliczania
podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu
samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów
samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów
„mieszanych”2.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. zastosowanie
miał bowiem całkowity zakaz odliczenia
Prawo do odliczenia
podatku od nabywanych paliw wykorzynależy oceniać
stywanych do napędu wykorzystywanych
co do zasady
do celów „mieszanych”:
w świetle przepisów
▪▪ samochodów osobowych;
obowiązujących na
▪▪ pojazdów samochodowych innych
moment powstania
niż samochody osobowe, w których
obowiązku
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejpodatkowego
scem dla kierowcy wynosi:
u sprzedawcy paliwa.
–– 1 – jeśli dopuszczalna ładowność
jest mniejsza niż 425 kg,
–– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
–– 3 lub więcej – jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg3.
Od 1 lipca 2015 r. podatek z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do
napędu ww. pojazdów będzie zaś odliczany tak jak pozostałe wydatki związane
z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów „mieszanych”, czyli na
ogólnych zasadach wynikających z art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług4. Z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww.
pojazdów wykorzystywanych do celów „mieszanych” przysługiwało będzie prawo
do odliczenia 50% VAT.
W związku z likwidacją Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w sytuacji takiej
zmiany przepisów5 prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle
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przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego
u sprzedawcy paliwa. ■
1

Dz.U. poz. 312.

W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu
„pojazdów samochodowych” (w tym także samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie
do działalności gospodarczej – obowiązują już od ponad roku zasady ogólne odliczania VAT, tzn.
w odniesieniu do nich przysługuje pełne prawo do odliczenia, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT.
2

3
Przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu „pojazdów samochodowych” innych niż wymienione wykorzystywanych do celów „mieszanych” podatnikowi już od ponad roku przysługuje
prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego.
4

Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.

5

Podobnie w razie zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów.

Sprawdź, czy twój kontrahent
jest czynnym podatnikiem VAT
Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są
czynnymi podatnikami VAT.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu
w VAT” jest dostępna dla podatników,
którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa
jest skierowana w pierwszej kolejności
do podatników stosujących mechanizm
odwrotnego obciążenia w odniesieniu do
towarów wymienionych w załączniku nr 11
do ustawy o VAT.
Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich
kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.
Wpisanie w stosowne pole identyfikatora
podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3
następujących komunikatów:
▪▪ „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany
jako podatnik VAT”,
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▪▪

„Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako
podatnik VAT czynny”,
▪▪ „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako
podatnik VAT zwolniony”,
Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status
podmiotu w VAT.
Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania
o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu
z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.
Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji
podatkowej z podatnikami, daje możliwość udostępniania usług, które pozwalają
podatnikowi m.in. na elektroniczną weryfikację różnych informacji.
Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach
mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to
praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca. ■

Terminy załatwiania spraw
podatkowych
Zagadnienie „załatwienia sprawy” w Ordynacji podatkowej reguluje
rozdział 4 działu IV „Postępowanie podatkowe”.
Art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później
niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji
podatkowej stanowią inaczej.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na
podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu
organowi prowadzącemu postępowanie. Podobne wytyczne dotyczą postępowania
odwoławczego. Załatwienie sprawy w tym postępowaniu odwoławczym powinno
nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ
odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek
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o przeprowadzenie rozprawy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do wymienionych
terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia
sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę,
podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy nie- dotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Na niezałatwienie
sprawy we właściwym terminie lub nowym terminie ustalonym na załatwienie sprawy
stronie służy ponaglenie do:
1. organu podatkowego wyższego stopnia;
2. Ministra Finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.
Organ podatkowy, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin
załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmie środki zapobiegające naruszaniu
terminów załatwiania spraw w przyszłości. Od 17 maja 2011 r. w wyniku nowelizacji
wprowadzonej przez art. 13 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r., o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U z 2011 r. Nr 34,
poz. 173), na organ podatkowy został nałożony obowiązek jednoczesnego stwierdzenia,
czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
Trzeba pamiętać, że skarga na bezczynność organu złożona bez ponaglenia, o którym
mowa w art. 141 § 2 Ordynacji podatkowej, czyni skargę przedwczesną, a tym samym
niedopuszczalną w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami
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administracyjnymi (potwierdził to m.in.
WSA w Warszawie w postanowieniu z 11
Niezwłocznie powinny być
marca 2010 r., sygn. akt III SAB/Wa 14/10,
załatwiane sprawy, które
mogą być rozpatrzone
opubl. LEX nr 565802).
na podstawie dowodów
Pracownik organu podatkowego, który
przedstawianych przez stronę,
z nieuzasadnionych przyczyn nie załafaktów powszechnie znanych
twił sprawy w terminie albo nie załatwił
i dowodów znanych organowi
sprawy w dodatkowym terminie, podlega
z urzędu.
odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności
przewidzianej przepisami prawa. Taki sam zakres odpowiedzialności powstanie, gdy
pracownik nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 140 Ordynacji podatkowej, czyli
nie zawiadomił strony o niezałatwieniu sprawy we właściwym terminie podając przyczyny
niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
W związku z dodanym art. 171a Ordynacji podatkowej łatwiej jest ustalić, kto odpowiada za opóźnienia. W aktach sprawy zakłada się bowiem teraz metrykę sprawy
w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie
osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym
oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej
określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła,
stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. Minister Finansów
określa, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, a także
rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.
Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie,
a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. Upoważnienie
może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a od
1 lipca 2011 r. również podpisem osobistym.
Jest ono udzielane w formie pisemnej.
Takie upoważnienie może być udzielone również:
1. pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego – przez naczelnika
urzędu skarbowego;
2. pracownikom obsługującym dyrektora izby skarbowej – przez dyrektora izby
skarbowej;
3. funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego – przez naczelnika
urzędu celnego;
4. funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej – przez dyrektora izby
celnej. ■
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Nowy portal
granica.gov.pl

Służba Celna i Straż Graniczna uruchomiły nowy portal
granica.gov.pl, który ma ułatwić podróżnym i przewoźnikom
przekraczanie granicy RP oraz usprawnić komunikację między
służbami a obywatelem.
Portal zawiera informacje dotyczące ruchu
granicznego i zasad przekraczania granicy,
m.in. aktualne czasy oczekiwania, komunikaty o sytuacji na przejściach granicznych,
w tym o zakłóceniach ruchu granicznego,
czy utrudnieniach na drogach dojazdowych,
aktualne przepisy prawne oraz wzory dokumentów wymagane przy przekraczaniu
granicy. Jest również dostęp do nowatorskich e-usług (m.in. e-zwrot VAT, e-booking
BUS).
Na portalu planowana jest publikacja
tzw. „kart usług”, czyli opis procedur związanych z odprawą celną i graniczną dla
każdego drogowego przejścia granicznego
z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi
i Ukrainą, z uwzględnieniem kierunków
oraz rodzaju obsługiwanego ruchu granicznego (ruch osobowy, towarowy, pieszy,
autobusy). Zostanie również opublikowana
aplikacja kontaktowa pozwalającą zgłaszać
uwagi dotyczące funkcjonowania placówek granicznych wraz z wykazem danych
teleadresowych.
Strona dostępna jest w języku polskim,
angielskim, niemieckim i rosyjskim, także w wersji na urządzenia mobilne.
Ponadto uruchomione zostały nowe, jednolite strony internetowe izb celnych. Są one
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dostępne pod adresem: „miasto.scelna.
gov.pl”. Na przykład strona internetowa
Celem usługi e-Klient SC jest
Izby Celnej w Warszawie jest dostępna
m.in. umożliwienie klientom
pod następującym adresem: warszawa.
Służby Celnej korzystania
z e-usług i rejestracji
scelna.gov.pl.
wynikającej z obowiązujących
Usługa „e-Klient Służby Celnej” ruszyła
przepisów (EORI, AKC-R)
zaś 29 czerwca 2015 r. Usługa jest dostępna
w jednej aplikacji.
pod adresem www.puesc.gov.pl i pozwoli
na zarządzanie użytkownikami oraz umożliwi uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną
w ramach Programu e-Cło za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby
Celnej (PUESC). Jest ona świadczona w procesie obsługiwanym przez systemy ECIP/
SEAP PL, SZPROT, MCA, PDR PL/UE oraz PKI. Uruchomienie jej oznacza tym samym
uruchomienie funkcjonalności ww. systemów, które są niezbędne do jej działania. W tym
samym czasie udostępnimy także obsługę klientów Systemu Informacyjnego Służby
Celnej (SISC) w ramach Portalu Pomocy HelpDesk.
Cele usługi e-Klient SC:
▪▪ umożliwienie klientom Służby Celnej (osobom fizycznym oraz Podmiotom), którzy
chcą korzystać z e-usług, dostępu do nich oraz do danych i informacji (wysyłanych
i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
▪▪ rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji;
▪▪ pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych)
z jednego źródła.
Usługa e-Klient SC z dniem uruchomienia zastąpi dotychczasową procedurę uzyskania
numeru EORI, dotychczasową procedurę uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji
danych oraz wprowadzi centralizację procesu rejestracji (w obszarach cła, INTRASTATU
i centralizację obsługi procesu rejestracji w obszarze akcyzy). Obsługę rejestracji osób/
podmiotów, dającą podstawę do korzystania z systemów elektronicznych Służby Celnej,
czy wymaganą przez przepisy prawa, będzie realizowała Izba Celna w Poznaniu w ramach
„jednego okienka rejestrowego”. Lokalnie realizowane będą jedynie nieliczne czynności
wymagające osobistego stawiennictwa Klientów, jak też czynności związane z brakiem
dostępu Klientów do środowiska elektronicznego. Jednakże, w okresie przejściowym,
ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi klientów i umożliwienia
działania obecnych systemów informatycznych Służby Celnej, które nie są technologicznie przystosowane do współpracy z nowymi usługami SISC, utrzymane zostaną
niektóre dotychczasowe zadania związane z rejestracją danych wykonywane lokalnie
(aktualizacja danych w PDR). Docelowo usługa e-Klient SC zastąpi całkowicie dotychczas
obowiązującą procedurę rejestracji w systemach PDR (do czasu pełnego uruchomienia
wszystkich usług SISC będą w tym zakresie obowiązywały procedury przejściowe). ■
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Przedłużenie gwarancji TIR
w Federacji Rosyjskiej
Obowiązywanie umowy gwarancyjnej umożliwiającej stosowanie
karnetów TIR na obszarze Federacji Rosyjskiej zostało przedłużone
bezterminowo. W związku z powyższym przewozy z Polski do Rosji
na karnetach TIR będą nadal realizowane po 1 lipca 2015 r.
Władze celne Federacji Rosyjskiej opracowują wykaz urzędów celnych właściwych do
obsługi procedury TIR. Nieoficjalny wykaz zawiera aktualnie 34 przejścia graniczne
(na zewnętrznej granicy Federacji Rosyjskiej), w tym przejście graniczne Bezledy-Bagrationovsk. ■

Od 1 lipca rusza 1 etap
wdrożenia jednego okienka
rozliczeniowego
Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi, Służba Celna od lipca
2015 r. finalizuje działania mające na celu centralizację zadań
z zakresu rozliczeń ceł i podatków – jedno okienko rozliczeniowe
z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Poboru Należności
i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2. Jest to jedno z działań,
które będzie realizowane w II połowie br. W oparciu o Ramowy
harmonogram udostępniania usług Programu e-Cło. Zakończenie
procesu uruchomienia jednego okienka rozliczeniowego jest
zaplanowane na 1 października 2015 r.
Jedno okienko rozliczeniowe oznacza, że przedsiębiorcy zajmujący się: obrotem towarowym z zagranicą, nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych,
produkcją lub obrotem wyrobami akcyzowymi wewnątrz kraju, organizacją gier hazardowych będą mogli rozliczać należności celne, podatkowe i inne należności, których
pobór należy do Służby Celnej, w jednym miejscu. Obecnie przedsiębiorcy prowadzący
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działalność w wielu miejscach w kraju wpłacają należności celne i podatkowe na kilka
rachunków bankowych (każda izba celna
prowadzi odrębne rachunki bankowe).
Działania z zakresu rozliczeń ceł i podatków będzie realizowała Izba Celna w Krakowie – Centrum Rozliczeń w Nowym Targu.
Jednym z działań przygotowawczych jest
również z dniem 1 lipca 2015 r. standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz
polecenia przelewu.
Uruchomienie jednego okienka rozliczeniowego musi zostać również poprzedzone udostępnieniem usługi e-Klienta,
która tworzy bazę użytkowników zewnętrznych i pozwala na ich jednoznaczną identyfikację pod kątem rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną.
Poprawna identyfikacja klienta Służby
Celnej jest również niezbędna przy obsłudze w zakresie importu, exportu, tranzytu
i przemieszczaniu wyrobami akcyzowymi. W tym zakresie w najbliższym czasie na niniejszej stronie oraz stronie poświęconej Programowi e-Cło www.e-clo.gov.pl znajdziecie
Państwo więcej informacji. Klienci Służby Celnej będą mogli z początkiem lipca 2015
r. zweryfikować prawidłowość przeniesienia danych z dotychczasowych systemów do
jednolitej bazy Klientów Służby Celnej.
Wraz z uruchomieniem Systemu ZEFIR2 i jednego okienka z dniem 1 października
2015 r. deklaracje elektroniczne dla akcyzy i gier hazardowych dotychczas obsługiwane
za pomocą e-Zefira będą obsługiwane przez Platformę Usług Elektronicznych Służby
Celnej PUESC przygotowaną w ramach Programu e-Cło. PUESC będzie dostępny od
początku lipca niemniej obsługa deklaracji akcyzowych i w podatku od gier będzie się
odbywała za jego pomocą od 1 października 2015 r. Do tego dnia obsługa ww. deklaracji
będzie odbywała się za pomocą e-Zefira na dotychczasowych zasadach.
Najważniejsze kroki z punktu widzenia Klienta dla jednego okienka:
1. od 1 lipca 2015 r. – standard przelewu,
2. od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. – weryfikacja przez Klientów Służby
Celnej prawidłowości przeniesienia danych identyfikacyjnych z dotychczasowych
systemów – e-Klient,
3. od 20 lipca 2015 do 30 września 2015r. – udostępnienie producentom oprogramowania i przedsiębiorcom możliwość testowania komunikacji z Systemem ZEFIR za
pośrednictwem PUESC. ■
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PROJEKTY

Ramy prawne dla
działalności
przedsiębiorstw
społecznych

Wniesiony do Sejmu przez grupę posłów KP PO projekt ustawy
o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii
społecznej ma zachęcać do aktywności ekonomicznej, która nie
opiera się wyłącznie na mechanizmach rynkowych.
Zgodnie z proponowanymi przepisami
przedsiębiorstwo społeczne ma aktywizować zawodowo osoby bezrobotne,
bezdomne, z problemem alkoholowym
i uzależnionych od narkotyków po terapii
odwykowej, osoby z zaburzeniami psychicznymi, byłych więźniów, uchodźców
z indywidualnym programem integracji, osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły liczyć na
wsparcie ze strony państwa, korzystanie
z unijnych oraz krajowych środków finansowych, a także na zwolnienie z wpłat na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i Fundusz Pracy oraz
sfinansowanie z Funduszu Pracy przez
pewien czas części składek na ubezpieczenie społeczne.
Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa
społecznego wymaga złożenia w sądzie rejestrowym wniosku, m.in. wraz z zaświadczeniem o spełnianiu wymagań dotyczących zakresu działalności gospodarczej i statutem.
Do wniosku należy dołączyć także opinię Izby Przedsiębiorstw Społecznych, której
powstanie przewiduje projekt ustawy.
Zaproponowano też powołanie Rady Ekonomii Społecznej jako organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze odpowiedzialnym za sprawy zabezpieczenia społecznego. ■
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Ryczałty samochodowe
WSKAŹNIKI
I STAWKI

MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH
W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW1
Pojazdy

Stawki w zł od 14.11.2007 r.

Samochód osobowy o pojemności skokowej
silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej
silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów
używania pojazdu w podróży służbowej.
Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione
przez podatników prowadzących działalność gospodarczą2.

Samochód
osobowy
o pojemności
skokowej silnika
do 900 cm3

Samochód
osobowy
o pojemności
skokowej silnika
od 900 cm3

Motocykl

Motorower

limit 300 km przebiegu (miasta
i gminy do 100 tys. mieszkańców):

156,42 zł

250,74 zł

69,06

41,46

limit 500 km przebiegu
(miejscowości od 100 tys.
do 500 tys. mieszkańców):

260,70 zł

417,90 zł

115,10

69,10

limit 700 km przebiegu
(miejscowości ponad 500 tys.
mieszkańców):

364,98 zł

585,06 zł

161,14 zł

96,64 zł

Limit maksymalny (ustalony
w zależności od liczby mieszkańców
w danej gminie lub mieście,
w których pracownik jest
zatrudniony):
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Kwoty podane w tabelach stanowią
maksymalne stawki ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do
celów służbowych. Kwotę ustalonego
ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy
roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby,
urlopu lub innej nieobecności oraz
podróży służbowej trwającej co najmniej
8 godzin. ■

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.
Nr 27, poz. 271, z późn.zm.).
1

2
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 36 i 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 30 i 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.

WZORY PISM

Standaryzacja
formularza wpłaty
gotówkowej oraz
polecenia przelewu

1 lipca 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza
wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek
organu celnego.
Zawiera ono wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego odpowiada pod względem graficznym i układu pól wzorowi
formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu
podatkowego. ■

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZMIANY
PRAWNE

Nowe zasady recyklingu
pojazdów

Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego
prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE.
Zmiany mają na celu likwidację tzw. szarej strefy demontażu
pojazdów, a tym samym wsparcie legalnych stacji.
Ustawa zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na
Przewidziano np. zniesienie
rynek polski (w tym np. dealerów satzw. opłaty recyklingowej od
mochodowych i właścicieli komisów) do
pojazdu sprowadzonego na
terytorium kraju (500 zł).
organizowania krajowej sieci zbierania
pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do
zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie – oznacza to konieczność zapewnienia co
najmniej 48 stacji w skali kraju. Wprowadzający mniej niż 1000 pojazdów rocznie będą
zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub
punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach.
Nowelizacja przewiduje też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną
zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany
pojazd sprowadzony do Polski. Ustawa wprowadza generalną zasadę, że prowadzący
stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie nowelizacja określa
wyjątki od tej zasady.
W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu ustawa wprowadza opłaty za
nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Opłata taka
będzie wnoszona do urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wpływy z niej,
w wysokości 5%, będą dochodem województwa. Ponadto nowe przepisy zobowiązują
NFOŚiGW do przeznaczania środków pochodzących z kar i opłat m.in. na wspieranie
działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi.
Podstawowy termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2016 r. ■
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Ochrona przed szkodliwym
wpływem chemikaliów
Nowelizacja ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach dostosowuje przepisy krajowe w zakresie
chemikaliów do regulacji unijnych.
Nowe przepisy zaostrzają sankcje za nieprzestrzeganie ustawy, m.in. za wprowadzanie do obrotu detergentów bez polskiej etykiety dystrybutorom będzie grozić
grzywna, a za wywóz chemikaliów bez wymaganej zgody grzywna, ograniczenie
wolności lub do lat 2 więzienia. ■

Energochłonność produktów
Nowa ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie
informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące
energię oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego
porządku prawnego przepisy unijne. Poprawia ona system
kontroli produktów wykorzystujących energię w zakresie
etykietowania.
Kontrole mają prowadzić wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. W nowelizacji doprecyzowano pojęcie karty produktu, która jest dołączana do urządzeń
elektrycznych. Ma ona zawierać napisaną po polsku tabelę informacyjną dotyczącą
parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany
do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji dodawanej do produktu
wykorzystującego energię. Jednak nie będzie musiał, jak do tej pory, dołączać jej
do każdego produktu oddzielnie. Obowiązek udostępniania użytkownikowi końcowemu karty produktu wraz z broszurami lub z inną dokumentacją będzie spoczywał
na dystrybutorze urządzeń.
W nowelizacji dodano nowy rozdział, w którym zamieszczono przepisy dotyczące
kontroli realizacji programu „Energy Star”. Będzie ją przeprowadzał Urząd Komunikacji Elektronicznej. Tym logo oznaczane są produkty, które przyczyniają się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to dobrowolny program ustanowiony
przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywnoPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

ści energetycznej urządzeń biurowych. Jest on realizowany na podstawie umowy
między rządem USA a Unią Europejską.
Nowelizacja obniża też wysokość kar za naruszenie przepisów dotyczących
etykietowania urządzeń elektrycznych. ■

Surowe kary za nielegalny
handel drewnem w UE
Weszły już w życie przepisy nowelizacji ustawy o lasach oraz
niektórych innych ustaw.
Dostosowuje ona polskie prawo do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października
2010 r., ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno
i produkty z drewna. ■
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AKTUALNOŚCI

Zmiany w wykazie leków
refundowanych

Nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające listę
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wchodzi
w życie 1 lipca 2015 r.
W stosunku do poprzedniego wykazu zaszły pewne zmiany. ■

PROJEKTY

Większa stabilność
zakładów ubezpieczeń
i reasekuracji

Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej zawiera przepisy o charakterze prokonsumenckim,
które powinny poprawić i wzmocnić sytuację osób ubezpieczonych.
Dotyczy to obszarów, w których Komisja Nadzoru Finansowego,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznik
ubezpieczonych dostrzegają największe zagrożenia dla
konsumentów.
Projekt ustawy stanowi odpowiedź na nieuczciwą sprzedaż tzw. polisolokat. Wprowadza możliwość odstąpienia od umowy w rok po jej zawarciu, ogranicza wysokość
opłaty za likwiadcję polisy przed ustalonym terminem. Wzmacnia pozycję rzecznika
ubezpieczonych, wprowadzając m.in. mediację obowiązkową dla zakładu ubezpieczeń,
a także wprowadza wymóg analizy potrzeb i możliwości klienta oraz zapewnienia
mu szerokiej i rzetelnej informacji.
W projekcie ustawy zwiększono również uprawnienia Komisji Ndzoru Finansowego. Wprowadzono m.in. możliwość kontroli oddziału zagranicznego zakładu
ubezpieczeń i reasekuracji przez KNF.
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Przewidziano również wdrożenie dyrektywy „Wypłacalność II” w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przyniesie to
znaczące korzyści społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim zmniejszy się prawdopodobieństwo niewypłacalności zakładów, zwiększy ich konkurencyjność, co
powinno przełożyć się na wyższą jakość świadczonych usług, obniżenie opłat oraz
większą transparentność i lepszą ocenę ryzyka.
Nowa ustawa powinna wejść w życie z początkiem 2016 r. ■

Otwarte konsultacje dotyczące
tzw. dyrektywy o niebieskiej
karcie i migracji zarobkowych
Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące
stosowania dyrektywy 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
(tzw. dyrektywy o niebieskiej karcie).
Celem tej dyrektywy było zachęcenie do podejmowania pracy na terytorium UE przez
wysokiej klasy specjalistów z państw trzecich, co jest szczególnie ważne dla rozwoju
gospodarczego w warunkach globalnej konkurencji. Polska także wdrożyła tę dyrektywę wprowadzając zezwolenie na pobyt
czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
(art. 127 i n. ustawy z 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach).
W raporcie z 22 maja 2014 r.
(COM(2014)287), jaki KE przygotowała po
3 latach stosowania dyrektywy, częściowo
zostały już wskazane przeszkody, które
nadal utrudniają skuteczne pozyskiwanie
wysoko wykwalifikowanych pracowników
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potrzebnych na europejskim rynku pracy. Tym razem KE zaproponowała szersze podejście zadając w konsultacjach pytania nie tylko dotyczące systemu niebieskiej karty UE, ale
również ogólnych kwestii związanych z migracjami zarobkowymi. Uzyskane informacje mają
służyć tworzeniu skuteczniejszych rozwiązań w zakresie polityki legalnych migracji do UE.
W konsultacjach mogą wziąć wszystkie zainteresowane podmioty: pracodawcy, migranci, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe etc. Swoje opinie
należy przekazać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm.
Konsultacje będą trwały do 21 sierpnia br. ■

PORADY

Program dofinansowania
dla przedsiębiorstw

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania
skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres
aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek.

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Wniosek płatnika składek o dofinansowanie
projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały
okres aktywności zawodowej”. Przykładowy wniosek, wyjaśnienia oraz wzór umowy
znajdują się na stronie: www.zus.pl/prewencja. ■

Niewielkie opóźnienie nie
pozbawi dotacji z PFRON
Weszła w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zawiera ona rozwiązania,
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych,
ich opiekunów i pracodawców zatrudniających takie osoby.
Zgodnie z nowelizacją, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą
nie zostaną pozbawione dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pod warunkiem, że nie będzie ono dłuższe niż
14 dni. Ten sam mechanizm obejmie opłacane przez niepełnosprawnych rolników lub

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na
wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób,
za które odprowadzana jest składka na
ubezpieczenie wypadkowe):
▪▪ dla mikroprzedsiębiorstw (1–9 osób)
– do 90% kosztów projektu,
▪▪ dla przedsiębiorstw małych (10–49
osób) – do 80% kosztów projektu,
▪▪ dla przedsiębiorstw średnich (50–249
osób) – do 60% kosztów projektu,
▪▪ dla przedsiębiorstw dużych (250 osób
i więcej) – do 20% kosztów projektu.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do
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rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.
Kolejną zmianą, jaką wprowadza ustawa, jest możliwość umorzenia zobowiązania
w części lub całości, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami
gospodarczymi lub społecznymi. Mechanizmy te mają także objąć odsetki od nienależnie
pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. ■

Zmiany w chorobowym
Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych
ustaw ma na celu usprawnienie wszystkich działań związanych
z procesem poświadczenia czasowej niezdolności do pracy od
wystawienia zaświadczeń lekarskich, przekazywania ich do ZUS,
doręczania płatnikowi po dokumentowanie prawa do zasiłku czy
postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków oraz dostępu
do danych o pacjencie niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.
Wprowadza ona nowy sposób obliczania
podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz
innych grup osób, dla których podstawę
wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Ma to zlikwidować nadużycia
polegające na deklarowaniu przez osoby
ubezpieczone bardzo wysokich składek
przez krótki okres, aby następnie otrzymać
wyższe świadczenie. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie uwzględniał rzeczywistą wysokość wpłacanych składek.
Ponadto nowelizacja rozszerza krąg
osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców
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dziecka lub członków najbliższej rodziny
w sytuacji śmierci nieubezpieczonej
Ustawa wprowadza
matki, porzucenia przez nią dziecka
elektroniczną formę
lub jej niepełnosprawności powodujązaświadczeń lekarskich
cej niemożność sprawowania opieki nad
o czasowej niezdolności
do pracy.
dzieckiem.
Ustawa wprowadza też elektroniczną
formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w miejsce papierowych druków, przy czym do końca 2017 r.
będą jeszcze funkcjonować oba systemy. Nowe regulacje mają skrócić czas wystawiania
zwolnień oraz znoszą obowiązek przekazywania przez pracownika zaświadczenia o niezdolności do pracy do zakładu pracy. E-zwolnienia będą dostarczane do ZUS i płatnika
składek bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów. Dzięki
nowelizacji zwiększyć ma się efektywność prowadzonej przez ZUS kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień.
Zgodnie z nowymi przepisami, lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym
do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki
nad członkiem rodziny.
Zwolnienia papierowe będą jednak nadal wystawiane w przypadku wizyt domowych
lub braku dostępu do Internetu.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z licznymi wyjątkami. ■

„Złotówka za złotówkę”
ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zakłada, że od
2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami nie
utraci do nich prawa, gdy uzyska dochód powodujący przekroczenie
progu uprawniającego do takich świadczeń.
Będą one jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. ■
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ORZECZENIA

Brak ograniczenia
czasowego dla
stwierdzenia nieważności
decyzji wydanej z rażącym
naruszeniem prawa

Działanie organów państwa na podstawie prawa nie oznacza
bezwzględnego obowiązku eliminowania z obrotu wadliwej decyzji
administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub
jego ekspektatywę, a ponadto nastąpił znaczny upływ czasu od jej
wydania. Ograniczenie zasady praworządności uzasadnia potrzeba
stabilizacji stanów społeczno-gospodarczych ukształtowanych mocą
wadliwego aktu administracyjnego oraz zasada zaufania obywatela
do państwa – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność
decyzji, która:
1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2. wydana została bez podstawy
prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa,
3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4. została skierowana do osoby nie
będącej stroną w sprawie,
5. była niewykonalna w dniu jej wydania
i jej niewykonalność ma charakter
trwały,
6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
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Według § 2 nie stwierdza się jednak nieważności decyzji z przyczyn wymienionych
w art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia
jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała
nieodwracalne skutki prawne. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na
skutek tych okoliczności, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności,
z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13)
orzekł jednak, że: art. 156 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności
decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił
znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy,
jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. ■

AKTUALNOŚCI

Darmowe przejazdy
A1 w weekendy

Rząd zdecydował o zwolnieniu z opłat kierowców, którzy w weekendy
będą podróżować autostradą A1 na odcinku Gdańsk–Toruń.
Zwolnienie obowiązuje od 26 czerwca do końca sierpnia. Powinno to
zmniejszyć korki drogowe, utrudniające wyjazdy i powroty z wakacji.
W rezultacie poprawi się bezpieczeństwo na drogach.
Z ogólnej rezerwy budżetowej 50 mln zł zostanie przekazane Krajowemu Funduszowi
Drogowemu na pokrycie ubytków związanych z odstąpieniem od pobierania opłat za
przejazd autostradą.
Darmowe przejazdy A1 będą obowiązywać: od piątku od godziny 16.00, w sobotę
i niedzielę w godzinach od 7.00 do 22.30. W sierpniu (15 sierpnia to dzień świąteczny) darmowe przejazdy rozpoczną się już 13 sierpnia od godziny 16.00 i zakończą
w niedzielę 16 sierpnia (o godzinie 22.30). Otwarcie bramek będzie jednak zależało od
natężenia ruchu na autostradzie. Jeśli korków nie będzie, szlabany nie będą podnoszone.
Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w szczególności w przypadku zwiększenia natężenia ruchu drogowego. Nowelizacja
umożliwia odstąpienie przez zarządców dróg od poboru opłat za przejazd autostradą
lub jej odcinkiem. Przewiduje dodanie upoważnienia ustawowego, zgodnie z którym
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minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu
do GDDKiA, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
bądź wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod
uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu.
Ekspresowo przyjęte zmiany weszły w życie 26 czerwca br. ■

Plany drogowe
– Jeszcze w tej kadencji posłowie, którzy w tej chwili są chronieni
immunitetem, będą odpowiadać i płacić za swoje wykroczenia
drogowe – poinformowała Ewa Kopacz. Zapowiedziała także
pozbawienie samorządów możliwości korzystania z mobilnych
fotoradarów.
Ograniczenie immunitetu
Na drogach nie może być równych i równiejszych – powiedziała premier Ewa Kopacz.
Jeszcze w tej kadencji opracowane zostaną regulacje umożliwiające przyjęcie mandatu
karnego w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego przez posłów i senatorów.

Straże Miejskie i Gminne bez fotoradarów mobilnych

Kolejne e-usługi
Ponadto Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Ma on stworzyć podstawy prawne do wprowadzenia e-usług przydatnych
dla obywateli i przedsiębiorców. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione
w rozporządzeniach. Od 4 stycznia 2016 r. powinny działać kolejne e-usługi:
•
dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji – umożliwi im bieżące
monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń,
wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego; np. kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych,
czyli rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy na
ten temat.
•
„Udostępnij dane pracodawcy” – zapewni weryfikację uprawnień kierowcy, czyli
w praktyce przedsiębiorca, przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi,
będzie mógł sprawdzić czy posiada on ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
•
„Sprawdź szkołę jazdy” – pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez
przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych, co
zwiększy konkurencję między nimi i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług.
•
usługa „Mój pojazd” – pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.
Oprócz tych usług następne będą tworzone w ramach projektu informatycznego
CEPiK 2.0. ■

Wśród zapowiedzianych przez premier Kopacz zmian znalazło się odebranie uprawnień
Strażom Miejskim i Gminnym do kontroli prędkości za pomocą mobilnych fotoradarów.

Trójpak drogowy
Szefowa rządu zapowiedziała także intensywne prace nad ustawami zawartymi w tzw.
trójpaku drogowym. Będzie to:
•
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023, czyli 92,8 mld zł na 2 228 km
dróg krajowych,
•
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162020, czyli 5,5 mld zł dotacji na 11 000 km dróg lokalnych,
•
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych na lata
2016-2020, czyli 200 mln zł dotacji na min. 400 zadań.
Chodzi o to, by przyjąć zintegrowane podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego i inwestować w polską infrastrukturę – podsumowała premier Ewa Kopacz.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Jak być mądrym
turystą?

Kawior, wyroby z drewna mahoniowego albo skór gadów – czy
wiesz, że przywożąc z wakacji tego typu pamiątki, popełniasz
przestępstwo? Nieprzemyślana pamiątka z wakacji to
współudział w niszczeniu cennych gatunków roślin i zwierząt
oraz surowe konsekwencje prawne.
Sprawdź, czego i dlaczego nie należy przywozić bez zezwoleń CITES.
Zanim udamy się w podróż za granicę,
w różne strony świata, warto też dowiedzieć
się, jakie obowiązują przepisy celne i dewizowe. Często chcemy zabrać towary, które
będziemy spożywać albo używać podczas
pobytu, zaś wracając do kraju – zechcemy
przywieźć upominki. Powinniśmy więc wiedzieć jakie towary mogą znaleźć się w bagażu
podróżnego, a jakie są niedozwolone i jakie są ograniczenia. Powinniśmy też wiedzieć
jakie należy spełnić warunki, by zabrać ze sobą w podróż pieska czy kotka lub innego
zwierzaka domowego. Dlatego przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.
Zagraniczna podróż może być bezpieczniejsza, jeśli zarejestrujesz się w serwisie
odyseusz.msz.gov.pl, pobierzesz aplikację „iPolak” lub odwiedzisz stronę polakzagranica.
msz.gov.pl i będziesz obserwował konto @PolakzaGranica na Twitterze. ■

Przed wakacjami – co warto
wiedzieć?
O czym warto pamiętać, wybierając się na urlop – przypomina
wiele instytucji.
To kolejna edycja wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” ■

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PROJEKTY

Bezpieczniej pożyczysz
pieniądze

Trwają prace nad zmianą przepisów, które pozwolą zwiększyć
poziom ochrony konsumentów, którzy pożyczają pieniądze od
firm pożyczkowych. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy
o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Wprowadzi ona regulacje rynku pożyczek
konsumenckich i umożliwi skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów działających bez zezwolenia lub
z zamiarem oszustwa.
Najważniejsze zmiany w prawie mają
objąć:
▪▪ rozszerzenie uprawnień Komisji
Nadzoru Finansowego na wszystkie
sektory rynku finansowego. Dzięki
temu UKNF będzie miał możliwość
prowadzić postępowania wobec firm,
co do których zachodzi podejrzenie, że
wykonują działalność bez zezwolenia,
▪▪ zaostrzenie sankcji karnych za nielegalne pobieranie od konsumentów środków
finansowych w celu obciążania ich ryzykiem,
▪▪ wprowadzenie obowiązkowych wymogów dla pożyczkodawców (będą to musiały
być spółki kapitałowe, posiadające kapitał zakładowy co najmniej 200 tys. zł ze
środków własnych, o udokumentowanym pochodzeniu, osoby zarządzające powinny
być niekarane),
▪▪ ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji
i odsetek w umowach pożyczek i kredytów przez wyznaczenie ich limitów,
▪▪ określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych
kredytach konsumenckich również poza sektorem bankowym.
Zanim pożyczysz pieniądze, zwróć uwagę na:
▪▪ całkowitą kwotę do zapłaty – każdy pożyczkodawca zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO to
całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie opłaty, wyrażony jako wartość
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▪▪
▪▪

procentowa całkowitej kwoty kredytu, w stosunku rocznym) oraz o całkowitej
kwocie do zapłaty,
czy przedsiębiorca wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki lub
zastrzega sobie prawo do jego wyznaczenia w przyszłości,
czy pojawiają się dodatkowe opłaty, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji,
prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia
– jeśli tak, policz je i oceń, czy suma tych opłat nie podnosi nadmiernie kosztu pożyczki. ■

In vitro uregulowane?
Do Senatu trafiła już ustawa o leczeniu niepłodności, dotycząca
m.in. stosowania zapłodnienia pozaustrojowego.
Nowe przepisy dotyczą m.in. leczenia niepłodności, zasad i warunków stosowania
wspomaganej prokreacji oraz postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami.
Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w projekcie jest procedura in vitro,
która ma być dostępna dla małżeństw oraz
osób pozostających we wspólnym pożyciu.
Z tej metody będzie można skorzystać, jeśli
inne sposoby, stosowane przez co najmniej
12 miesięcy nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6
komórek rozrodczych. Zasada ta nie będzie
stosowana, jeśli kobieta ukończyła 35 lat,
dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów
lub ze względu na stan zdrowia kobiety,
niezależny od problemu bezpłodności.
Ustawa zakazuje tworzenia ludzkich zarodków, jeśli nie będą one służyły wspomaganej prokreacji. W ustawie zapisano też zakaz
niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli m.in. takich, w których nie zostały
stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę. Za niszczenie zarodków wbrew ustawie oraz klonowanie zarodków będzie grozić
od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.
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Ustawa porządkuje kwestię anonimowego dawstwa komórek rozrodczych i zarodków.
Zgodnie z jej przepisami zakazane będą preimplantacyjne badania genetyczne, których
celem jest wybór płci dziecka. Diagnostykę można będzie przeprowadzać w medycznych
laboratoriach diagnostycznych wyłącznie po to, by uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby
dziedzicznej. W myśl nowych przepisów zarodki przechowywane w banku komórek
rozrodczych i zarodków będą mogły być adoptowane po 20 latach. Do dawstwa anonimowego będą też przekazywane zarodki w przypadku śmierci obojga dawców. Osoby
urodzone dzięki in vitro z wykorzystaniem komórek dawców anonimowych będą mogły
po osiągnięciu pełnoletniości zapoznać się z informacjami o roku i miejscu urodzenia oraz
stanie zdrowia dawcy.
Zgodnie z ustawą Minister Zdrowia będzie tworzył Centra Leczenia Niepłodności,
realizujące pełny i kompleksowy zakres świadczeń zdrowotnych umożliwiających leczenie
niepłodności oraz prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą. Ponadto szef resortu
zdrowia będzie prowadził rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków. Dane zawarte
w rejestrze będą objęte tajemnicą. Nowe regulacje wprowadzają też m.in. obowiązek
przedstawiania co 5 lat Sejmowi przez Ministra Zdrowia sprawozdania z wykonywania
ustawy.
Tymczasem resort zdrowia ogłosił podział środków finansowych pomiędzy realizatorów programu in vitro oraz listę placówek, w których są jeszcze wolne miejsca dla par
zainteresowanych takim leczeniem. ■

30 tysięcy mieszkań pod
wynajem w ciągu 10 lat
Proponowane przez rząd zmiany legislacyjne określają
podstawy prawne, które umożliwią rozpoczęcie już w 2015 r.
realizacji rządowego programu finansowania społecznego
budownictwa czynszowego, realizowanego w ramach polityki
mieszkaniowej państwa.
Będą temu służyć preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat.
Przewiduje się, że finansowanie zwrotne będzie udzielane przez BGK towarzystwom
budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym.
Ocenia się, że w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tysięcy nowych mieszkań wybudowanych dzięki preferencyjnej akcji kredytowej BGK. Źródłem finansowania ma być
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Fundusz Dopłat. W całym okresie realizacji
nowego programu z budżetu państwa na
zasilenie tego Funduszu (przeznaczonego
na dopłaty dla BGK) zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie
kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł.
Proponowane przepisy mają umożliwić
reaktywację społecznego budownictwa pod
wynajem. Beneficjentami programu będą
ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi, osiągające raczej niskie i umiarkowane dochody.
Osoby te bardzo często przekraczają kryteria dochodowe, które decydują o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie
zarobki), a jednocześnie zarabiają zbyt mało,
by ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania.
Oczekuje się, że przyjęte rozwiązania
pomogą rozwiązać problem dostępności
mieszkań dla grupy słabiej zarabiających, dla których barierą są wysokie koszty kredytów,
nawet
z wykorzystaniem warunków oferowanych przez program „Mieszkanie dla Młodych”.
Jedna z ważniejszych proponowanych zmian dotyczy określenia maksymalnej wysokości dochodów gospodarstwa domowego, która uprawnia do ubiegania się o najem
lokalu. Przyjmuje się, że średni miesięczny dochód gospodarstwa w roku poprzedzającym
nie może przekroczyć:
▪▪ 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
▪▪ 120% w gospodarstwie 2-osobowym,
▪▪ 165% gospodarstwie 3-osobowym,
▪▪ 200% w 4-osobowym,
▪▪ 200% w gospodarstwie większym niż 4-osobowe, powiększone o 40 proc. na każdą
następną osobę w tym gospodarstwie (podstawą będzie ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie,
na terenie którego położony jest lokal mieszkalny).
Najemca mieszkania będzie (co 2 lata) składał wynajmującemu lokal deklarację
o miesięcznym dochodzie w roku poprzednim. Podkreślono, że lokale wybudowane
przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być wyodrębniano na własność.
Określono również maksymalną wysokość czynszu, jaką będą płacić lokatorzy nowych
mieszkań pod wynajem, np. dla lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania
zwrotnego limit ten ustalono na poziomie 5 proc. wartości odtworzeniowej. Oznacza to,
że czynsz w tych lokalach będzie niższy niż stawki na rynku komercyjnym. ■
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Gotowy program
„Studia dla wybitnych”

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło
rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Startujący
w 2016 roku program to pierwszy publiczny projekt finansowania
całości studiów za granicą.
Program ma ruszyć w 2016 roku, tak by
umożliwić pokrycie kosztów studentom rozStypendyści otrzymają
poczynającym naukę w roku akademickim
pieniądze na pokrycie
2016/2017. Z programu będą mogli skorzykosztów czesnego,
stać wybitni studenci, którzy ukończyli III
zakwaterowania,
utrzymania, przejazdów
rok jednolitych studiów magisterskich oraz
i ubezpieczeń.
absolwenci studiów licencjackich.
Finansowanie ma dotyczyć studiów na
najlepszych uniwersytetach zagranicznych.
Zestawienie uczelni ma być przygotowywane zgodnie z Akademickim Rankingiem Uczelni
Świata (ang. Academic Ranking of World Universities) – tzw. rankingiem szanghajskim. Na
liście ma znaleźć się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także uczelnie
z rankingów dziedzinowych.
Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania,
utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać
wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Uczestnicy programu będą zwolnieni ze zwrotu udzielonego im wsparcia w dwóch
przypadkach. W ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni absolwent
musi odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez 5 lat.
W drugim przypadku wystarczy, że ukończy studia doktoranckie w Polsce.
Program „Studia dla wybitnych” powstał również z myślą o przyszłości polskiej nauki
i gospodarki. Stypendyści programu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce
i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki, a także zwiększenia innowacyjności
w polskiej gospodarce.
W 2016 roku na „Studia dla wybitnych” ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł. Do 2025
roku rząd wyda na program 336 mln zł.
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Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych wprowadzone zostały także
zmiany do ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych – poprzez dodanie
do art. 21 nowego zwolnienia (pkt 40d).
Zwolniono tym samym z PIT świadczenia
otrzymane w ramach rządowego programu
ustanowionego na podstawie art. 42a ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym w związku z kształceniem w zagranicznych uczelniach na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego,
zakwaterowania, utrzymania, przejazdów
i ubezpieczeń.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lipca
2015 r. ■

Łatwiej postawisz dom
jednorodzinny

trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru
ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowelizacji,
w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę,
urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich
uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu.
Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże
wolnostojące oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) do 35 m2, parterowe
domki letniskowe do 35 m2, szamba do 10 m3, przydomowe baseny i oczka wodne do
50 m2. Ponadto zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Rozwiązanie to
skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie to dotyczyć m.in.:
warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na
maksymalnie pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także
placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych.
Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla
niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną
stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na
uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor
zyska co najmniej 14 dni. ■

Uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego jest celem
nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw, która weszła w życie 28 czerwca br. Nowe przepisy
m.in. znoszą wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub
przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego – chodzi
o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość.
Zgodnie z nowelizacją, zamiast pozwolenia konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z m.in. projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni
na ewentualne wniesienie sprzeciwu do
zgłoszenia. Nowe przepisy przewidują też,
że do projektu budowlanego nie będzie już
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Zamiast pozwolenia
konieczne będzie jedynie
zgłoszenie budowy wraz
z m.in. projektem
budowlanym.
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Większe bezpieczeństwo osób
wypoczywających nad wodą
Zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą
jest głównym celem zmian w ustawie o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych.
Nowelizacja zaostrza kary dla prowadzących statki, kajaki, ale też np. pontony lub
rowery wodne po alkoholu lub innym środku mającym podobne działanie. Grzywna
będzie grozić, jeśli zawartość alkoholu we krwi wyniesie już 0,2, a nie 0,5 promila jak
obecnie. Oznacza to, orientacyjnie, zakaz pływania i groźbę grzywny już po spożyciu
mniej niż jednego piwa lub kieliszka wina.
MSW przypomina zaś o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad
wodą. ■

Walka z dopalaczami
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw przewiduje m.in. objęcie kontrolą
ustawową substancji chemicznych, które w 2010 r.
były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z tzw.
dopalaczami, a w ostatnim czasie również przedmiotem obrotu
w sklepach internetowych.
Nowelizacja wprowadza definicję nowej
substancji psychoaktywnej, czyli takiego
środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji
ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić
porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje znajdujące się
w tych wykazach. Istniejący dotychczas
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zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy zostaje rozszerzony także na nowe
substancje psychoaktywne. Zakazany ma być też import środków z obu tych kategorii. Za kontrolę przestrzegania zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji
odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a importu – Służba Celna. Za
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu dopalaczy ma grozić kara pieniężna od 20
tys. do 1 mln zł.
Dodatkowo w załącznikach do nowelizacji zostało uwzględnionych 114 nowych
substancji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostały
rozciągnięte na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do ustawy
o działalności leczniczej. Przewiduje utworzenie przy ministrze właściwym do spraw
zdrowia Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi związanych
z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.
Wprowadzane zmiany mają również na celu dostosowanie procedur związanych
z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do obowiązujących i praktykowanych w większości krajów Unii Europejskiej.
Nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej. Do katalogu przypadków, w których organy kontroli nie
dokonują zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, dodana została sytuacja, gdy
przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,
o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. ■

Zmiany w zasadach składania
wniosku o kartę parkingową
30 czerwca 2015 r. straciły ważność wszystkie karty parkingowe
wydane przed 1 lipca 2014 r.
Wynika to ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Szczegółowe informacje na temat nowych zasad wydawania kart parkingowych
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znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
3 czerwca 2015 r. weszła także w życie zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru
oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dzięki wprowadzonym zmianom
osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie
wybranego przewodniczącego zespołu powiatowego. ■

Od 2016 r. o podziale pieniędzy
na drogi lokalne będzie
decydować MIR
Weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, zgodnie z którą od przyszłego roku
podziału pieniędzy na drogi lokalne dla samorządów gminnych
i powiatowych będzie dokonywał minister odpowiedzialny za
sprawy transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Dotąd było to zadanie ministra właściwego ds. administracji
publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Zmiana wynika z zadań ministra ds. transportu, wśród których jest koordynacja
działań na rzecz rozwoju sieci dróg lokalnych. Ma też związek z koniecznością
utrzymania mechanizmu wsparcia inwestycji na drogach gminnych i powiatowych po 2015 r., gdy wygaśnie Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych
(NPPDL) – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój, zaplanowany na
lata 2012-2015. Nowy program ma być
w dużej części oparty na rozwiązaniach
wypracowanych w ramach NPPDL. ■
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PSP
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ustawa ta ma na celu uregulowanie:
1. zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej, w taki
sposób, aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp do służby publicznej
na równych zasadach poprzez ustanowienie obiektywnych kryteriów
doboru kandydatów do służby;
2. zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej płatnego
urlopu szkoleniowego;
3. wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat. ■

Zmiany w prawie
wyborczym
Nowelizacja ustawy – Kodeks wyborczy określa nowe zasady
organizacji i przeprowadzania wyborów takie jak m.in.:
zobowiązanie komisji obwodowych do podawania w protokołach
głosowania przy liczbie głosów nieważnych również przyczyny ich
nieważności oraz zapewnienie bezpieczeństwa głosowań poprzez
wprowadzenie przezroczystych urn do głosowania i pojedynczych,
jednostronnych kart do głosowania.
Ponadto ustawa wprowadza 9-cio letnią kadencję dla członków PKW. ■
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Doradca Cię wyręczy

nie musi dołączać do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów notarialnych.
Przepisy umożliwiają bowiem uwierzytelnianie odpisów dokumentów przez profesjonalnych pełnomocników stron, reprezentujących zawody zaufania publicznego. Nie ma więc

Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem podatnika, płatnika,
inkasenta, jak i osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości
podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników
lub inkasentów – w postępowaniu przed organami administracji
publicznej w sprawach obowiązków podatkowych i celnych
oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi
obowiązkami.

konieczności wyzbycia się przez strony postępowania, często na długi czas, dokumentów
oryginalnych albo poniesienia kosztów ich notarialnego uwierzytelniania bądź uzyskania
ich urzędowych odpisów.
Doradca podatkowy może też udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu
doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu, aby ten w razie potrzeby go
zastąpił. ■

Ponadto doradca podatkowy jest uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych
aktów administracyjnych dotyczących spraw obowiązków podatkowych i celnych oraz
w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Oznacza to, że
doradca podatkowy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym (przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym) w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Odnosi się to do
doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniu sądowym zarówno z wyboru, jak
i ustanowionego w ramach przyznania prawa pomocy. Uprawnienia doradcy podatkowego
stwarzają więc możliwości udzielenia mu pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia
skargi kasacyjnej i zażalenia, jak też do występowania w imieniu strony przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym w powyższych sprawach. Doradca podatkowy może przy tym
sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
Doradca podatkowy ma także prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów
za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym przepisami. Poświadczenie
powinno zawierać podpis doradcy podatkowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia,
na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), doradca podatkowy stwierdza to w poświadczeniu.
Dzięki temu w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego czy podatkowego, strona
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