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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 styczniu 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 styczniu od dochodów z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Drogi Kliencie,

7

Polska w rankingu Paying Taxes (Doing Business) Banku Światowego oraz PwC
zajmuje 113 miejsce na świecie, przede wszystkim z powodu skomplikowania
rozliczeń i płatności podatkowych. Jednocześnie w opodatkowaniu małych
i średnich przedsiębiorstw nie odbiega od średniej krajów UE oraz OECD, przy
czym podatki obciążające pracę w Polsce stanowią największą część w strukturze opodatkowania przedsiębiorstw i znajdują się na relatywnie wyższym
poziomie w porównaniu do konkurencyjnych państw w Europie. Powoduje to
negatywne skutki dla rynku pracy oraz zwiększenie kosztów działalności firm.
Ze względu na skomplikowany system prawa podatkowego, nieprecyzyjne przepisy oraz ciągłe jego zmiany prowadzenie działalności gospodarczej
w Polsce jest niezwykle trudne. Dodatkowe utrudnienia dla przedsiębiorców
powodują organy podatkowe, np. urzędy skarbowe nadużywają władzy, przedłużając terminy zwrotu VAT.
Dlatego podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie negatywnych skutków podatkowych wydaje się naturalne. W optymalizacji
podatkowej niezbędne okazują się umiejętności i wiedza profesjonalnego
doradcy podatkowego.
Twój Doradca Podatkowy

Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego
podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o p.d.o.p., powstałego
w styczniu 2014 r.

7
10

Zapłata podatku w formie karty podatkowej za styczeń.

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

10
17

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń.

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

17
17
17

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 styczeń.

20
20
25
25
25
28

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

Przekazanie podatnikowi oraz urzędowi
skarbowemu informacji o dochodach oraz
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
w 2013 r. (PIT-11).

28

Wpłata I raty podatku od środków transportowych.

Przekazanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu
informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach
z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów
pieniężnych w 2013 r. (PIT-8C).

Złożenie deklaracji na podatek od środków
transportowych na rok 2014.

28

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

17
20

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za styczeń.

20
20

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

Złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego
zawiadomienia (oświadczenia) o wyborze lub
rezygnacji z danej formy wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy: uproszczonej formy wpłacania zaliczek albo
kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

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

Dokonanie przez płatnika rozliczenia rocznego
podatku dochodowego od osób fizycznych
podatnika za 2013 r., o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy
o p.d.o.f. i przekazanie rozliczenia podatnikowi
i do właściwego urzędu skarbowego (PIT-40).

28

Przekazanie urzędowi skarbowemu oraz osobie
objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym
imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu
(dochodu) w 2013 r. (IFT-1R).

28

Przekazanie ubezpieczonemu informacji za
2013 r. o danych zawartych w imiennych raportach
miesięcznych sporządzonych do ZUS, z podziałem na
poszczególne miesiące.

28

Przekazanie do ZUS informacji o wysokości
przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez
emerytów i rencistów w 2013 r.

28

Przekazanie podatnikowi oraz urzędowi
skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez
organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od
organu rentowego za 2013 r. (PIT-40A/11A).
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Aktualności

BUBLE i HITY
roku 2013

Znane są wyniki X edycji rankingu przepisów podatkowych
„BUBLE I HITY PODATKOWE 2013”, organizowanego przez
Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika
„Doradca Podatkowy – gazeta klientów kancelarii”.

Za największy BUBEL roku został uznany obowiązek korekty kosztów i podatku
naliczonego. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła: obowiązkową korektę kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT,
o kwoty wynikające z niezapłaconych dokumentów po upływie 30 dni od daty terminu
płatności bądź 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów,
jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni; a jeśli chodzi o VAT – obowiązek skorygowania podatku naliczonego powstający, gdy od dnia ustalonego terminu płatności
upłynęło 150 dni.
Na drugim miejscu badani negatywnie ocenili zawężenie zwolnień od obowiązku stosowania kas fiskalnych w obowiązującym w latach 2013-2014 rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. M.in. obniżyło ono kwotę
zwalniającą od konieczności rejestracji na kasach fiskalnych – do zaledwie 20.000 zł
w skali roku obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Nie spodobały się też rozszerzenie
mechanizmu odwrotnego obciążenia
Za największy BUBEL roku
został uznany obowiązek
VAT oraz wprowadzenie solidarnej odkorekty kosztów i podatku
powiedzialności nabywcy za zobowiąnaliczonego. HITEM
zania podatkowe w VAT sprzedawcy
roku 2013 okazało się
w przypadku dostaw towarów wymiezaś zakwestionowanie
nionych w załączniku nr 13 do ustawy
opodatkowania dochodów ze
o podatku od towarów i usług.
źródeł nieujawnionych.
Ponadto badani zwracali uwagę np.
na ograniczenie 50% zryczałtowanych

powrót do spisu treści

kosztów uzyskania przychodu związanych z uzyskiwaniem przychodów z praw
majątkowych mieszczących się w sferze
tzw. własności intelektualnej, a także rewolucję śmieciową z tzw. „śmieciowym”
oraz wymóg „jednoznacznego” identyfikowania towarów i usług na paragonach fiskalnych i stopniowe podwyższa
nie wieku emerytalnego dla kobiet
i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego
poziomu 67 lat.
HITEM roku 2013 okazało się zakwestionowanie opodatkowania dochodów
ze źródeł nieujawnionych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r.
(sygn. akt SK 18/09). Następnie pozytywnie oceniono uznanie usług gastronomicznych, zakupu żywności i napojów na spotkania z kontrahentami za koszty
podatkowe. NSA w wydanym 17 czerwca 2013 r. w składzie 7 sędziów wyroku (sygn.
akt II FSK 702/11), a następnie Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 25 listopada
2013 r. (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) przyjęli stanowisko, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28
updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne
poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania
(w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów
z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej
przez podatników działalności gospodarczej.
Trzecią pozycję w rankingu HITÓW zajęły obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.
przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzające definicję terenu budowlanego oraz regulujące zwolnienie od podatku w przypadku dostawy terenów
niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji
gruntów celem zastosowania zwolnienia od podatku, w sytuacji gdy brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro
wania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów
i budynków. W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem
zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu od VAT.
Dalej wskazywano abolicję dla płatników na mocy ustawy z dnia 9 listopada
2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby
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prowadzące pozarolniczą działalność oraz uproszczenie zasad stosowania „ulgi na
złe długi” w VAT.
Ponadto badani zwrócili uwagę np. na uznanie, że zawieszenie biegu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego czy należności celnych zależne jest
od zawiadomienia podatnika lub dłużnika o zawieszeniu z powodu wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe przed upływem
tego terminu. ■

wskaźniki
i stawki

Limity odliczeń
w PIT

Na stronach resortu finansów dostępne są aktualne w 2014 roku limity
odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy łatwiej
złożą elektroniczną
deklarację akcyzową
Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie osoby fizyczne mogą korzystać
z nowego ułatwienia przy składaniu elektronicznych deklaracji
akcyzowych. Do autoryzacji nie trzeba, jak wcześniej, kwalifikowanego
podpisu elektronicznego – wystarczy wykorzystać dane o przychodzie
ze swojego zeznania rocznego, np. PIT-37.
Wprowadzone od stycznia 2014 r. zmiany to duże ułatwienie dla podatników
– wszystkich osób fizycznych (niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie), które składają deklaracje w zakresie podatku akcyzowego
w formie elektronicznej.
Aby złożyć takie deklaracje przez Internet, osoby fizyczne nie muszą już posiadać,
jak wcześniej, certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wprowadzone zmiany pozwalają na autoryzowanie składanej deklaracji za pomocą danych
o przychodzie ze swojego zeznania rocznego za 2012 r. (lub danych o przychodach
sprzed 2 lat), a więc tak samo jak w przypadku składania rocznych zeznań do urzędu
skarbowego, np. PIT-37.
Podatnik, po wypełnieniu odpowiedniej e-deklaracji, zostanie poproszony
o wpisanie danych identyfikacyjnych (np. nr NIP lub PESEL) oraz kwoty przychodu
i tym samym zautoryzuje zgłaszany dokument. ■
powrót do spisu treści

Chodzi o:
▪▪ odliczenia od dochodu/przychodu oraz
▪▪ odliczenia od podatku. ■

projekty

Projekt zmian do
ustawy o podatku od
towarów i usług

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
Ministra Finansów.

Celem proponowanych zmian ma być kompleksowe uregulowanie zasad odliczania
i rozliczania VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów
osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.
Chodzi o tzw. auta z kratką. Podstawę do wprowadzenia zmian stanowi przyznana
Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu
VAT od nabywanych samochodów.
Ze względu na specyfikę tych samochodów, która umożliwia jednoczesne ich wykorzystywanie do celów służbowych i prywatnych, trudno jest określić zakres ich użytkowania
do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak prostych
elektroniczny serwis klientów kancelarii
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zasad odliczania podatku naliczonego
z tytułu wydatków związanych z pojazdaProjektowana nowelizacja
mi samochodowymi, które przez swoją
wprowadza ograniczenia
konstrukcję mogą być wykorzystywane
w odliczaniu podatku naliczonego
także do celów prywatnych, lub zasad opow odniesieniu do wszystkich
wydatków dotyczących pojazdów
datkowania takiego użytkowania – sprzyja
samochodowych
nadużyciom w rozliczaniu podatku.
o dopuszczalnej masie
Projektowana nowelizacja wprowadza
całkowitej nieprzekraczającej
ograniczenia w odliczaniu podatku na3,5 tony, wykorzystywanych
liczonego w odniesieniu do wszystkich
zarówno do celów gospodarczych,
wydatków (np. zakupu paliw do napędu
jak i prywatnych.
czy innych wydatków eksploatacyjnych),
dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów gospodarczych, jak
i prywatnych. Przyjęto, że każdy taki pojazd (ze względu na swoje cechy), służy co do
zasady użytkowi mieszanemu, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają
odliczeniu w 50%, z pewnymi wyjątkami. Przyjęto, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi
przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.
Zaproponowana konstrukcja ograniczenia do 50% odliczenia podatku do pojazdów
wykorzystywanych do użytku mieszanego – powiązana jest z wyłączeniem konieczności
opodatkowania ich użytku prywatnego (chodzi o to, że opodatkowanie to skalkulowano w przyjętym ograniczeniu odliczenia). Rozwiązanie to – połączone z ryczałtowym
ograniczeniem odliczenia podatku – zapewnia przedsiębiorcom bardzo proste zasady
odliczania podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami, bez
konieczności prowadzenia szczegółowych, i przez to czasochłonnych ewidencji do celów
opodatkowania użytku prywatnego.
Aby zapewnić prawidłowe stosowanie proponowanych zasad rozliczania VAT od
pojazdów, wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Dokonanie pełnego
odliczenia VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej,
uwarunkowane będzie co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą
podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie
przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.
Przewidziano także wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania
pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego.
Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku
Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. ■
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porady

Płatnik może rozliczyć
PIT-11 przez Internet

Ponieważ zbliża się termin obowiązkowego sporządzenia
i przekazania urzędowi skarbowemu – w terminie do końca lutego
2014 – imiennych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach
PIT-11, przypominamy o możliwości przekazywania tych formularzy
w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje
udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

E-deklaracje podatkowe można składać poprzez portal: www.e-deklaracje.gov.pl.
Ministerstwo Finansów przypomniało zaś, że informacje PIT-11 za rok 2013 należy
składać wyłącznie na formularzu PIT-11(20), wzór dokumentu PIT-11(20)_v1-0E
(http://crd.gov.pl/wzor/2013/10/11/1327/schemat.xsd). ■

Potwierdzanie numerów
kontrahentów unijnych
Podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani na terytorium
Polski dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mogą
potwierdzić numer identyfikacyjny VAT swojego kontrahenta na
potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Można to zrobić w następujący sposób:
▪▪ składając wniosek do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie za
pośrednictwem:

elektroniczny serwis klientów kancelarii
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• poczty tradycyjnej: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej
w Poznaniu, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin,
• faksu na numer (063) 632-401-989,
• poczty elektronicznej o adresie e-mail: numery.vat@ mofnet.gov.pl,
• infolinii Krajowej Informacji Podatkowej:
–– z telefonu stacjonarnego: 801 055 055,
–– z telefonu komórkowego: (22) 330 03 30;
▪▪ składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego; przy czym
osobą zainteresowaną może być tak sam podatnik, jak i osoba prawna, która
takim podatnikiem nie jest, ale posiada interes prawny w złożeniu takiego
wniosku;
▪▪ korzystając ze strony internetowej Komisji Europejskiej:
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, dostępnej również w języku
polskim, za pośrednictwem której podatnicy mogą sprawdzić poprawność
i ważność numerów identyfikacyjnych swoich kontrahentów unijnych. Weryfikacja numeru indentyfikacyjnego kontrahenta na tej stronie odbywa
się zgodnie z zasadą, że podatnik otrzymuje informację o ważności lub nieważności numeru indentyfikacyjnego VAT swoich kontrahentów wyłącznie
według stanu na dzień, w którym następuje sprawdzenie.
Powyższe wynika z broszury Ministerstwa Finansów nt. potwierdzania numerów
identyfikacyjnych VAT podmiotów z innych państw członkowskich UE na potrzeby
transakcji wewnątrzwspólnotowych. ■

Powstawanie obowiązku
podatkowego w VAT
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów ukazała się
broszura informacyjna dotycząca obowiązku podatkowego w podatku
od towarów i usług w 2014 r.
Opisano w niej zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r. Innych z ostatnich zmian w VAT resort finansów,
jak dotąd, nie wyjaśnił.
powrót do spisu treści

W podatku od towarów i usług jedna z najważniejszych zmian obowiązujących od
1 stycznia 2014 r. dotyczy bowiem momentu powstawania obowiązku podatkowego.
Będzie on głównie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania
usługi, niezależnie od tego, kiedy zostanie wystawiona faktura VAT. Moment wystawienia faktury VAT (bądź termin, w którym winna być wystawiona) będzie momentem
powstania obowiązku podatkowego tylko w sytuacjach szczególnych, w tym przy
świadczeniu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,
stałej obsługi prawnej i biurowej, usług telekomunikacyjnych. Fakturę VAT przy świadczeniu ww. usług będzie należało wystawiać najpóźniej z upływem terminu płatności
wynikającym np. z umowy. ■

zmiany
prawne

Nowa organizacja
urzędów i izb
skarbowych

Usprawnienie procesu poboru należności podatkowych i podniesienie
efektywności funkcjonowania administracji podatkowej, konieczność
uwzględnienia realizowanych w administracji podatkowej procesów
były głównymi motywami wprowadzonych zmian organizacyjnych
w strukturach izb i urzędów skarbowych.

27 stycznia 2014 r. podpisane zostało nowe zarządzenie Ministra Finansów
w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Zastępuje
ono dotąd obowiązujące w tym zakresie zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów
(Dz.Urz. Min.Fin. Nr 10, poz. 45).
Głównym celem nowego zarządzenia jest usprawnienie procesu poboru należności
podatkowych i podniesienie efektywności funkcjonowania administracji podatkowej.
Zarządzenie uwzględnia wdrażany aktualnie w resorcie Program e-Podatki oraz konsolidację procesów pomocniczych wprowadzaną w izbach i urzędach skarbowych.
Wprowadzone rozwiązania usprawniają funkcjonowanie administracji podatkowej.
Nowe regulacje wzmacniają nadzorczą i koordynacyjną rolę izby skarbowej nad urzędami
skarbowymi, jak również funkcjonowanie administracji w obszarze kontroli i egzekucji.
elektroniczny serwis klientów kancelarii
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▪▪
Przygotowanie administracji podatkowej
do wdrożenia prac dotyczących konsolidacji procesów pomocniczych wymagało
wprowadzenia zmian dostosowujących
Głównym celem nowego
zarządzenia jest usprawnienie
w zakresie regulowanym przez zarządzenie
procesu poboru należności
Ministra Finansów w sprawie organizacji
podatkowych i podniesienie
izb i urzędów skarbowych oraz nadania
efektywności funkcjonowania
im statutów.
administracji podatkowej.
Nowe zarządzenie wzmacnia funkcjonowania administracji w obszarze kontroli
i egzekucji, niezbędnych dla zwiększenia
dyscypliny podatkowej i zmniejszenia stanu
zaległości podatkowych.
Zmiany wprowadzane nowym zarządzeniem obejmują m.in.:
▪▪ rozszerzenie formuły nadzoru izb skarbowych poprzez przypisanie nadzoru do
poszczególnych komórek organizacyjnych izby skarbowej zamiast skupienia tej
funkcji w jednej komórce organizacyjnej;
▪▪ utworzenie pionów organizacyjnych w izbach skarbowych w obszarach: zarządzania, finansów i księgowości, organizacji i logistyki, kontroli, poboru i egzekucji oraz
orzecznictwa;
▪▪ wzmocnienie kompetencji izby skarbowej w obszarze procesów pomocniczych poprzez wpisanie do zadań odpowiednich komórek organizacyjnych izby
skarbowej nadzoru lub koordynacji procesów pomocniczych realizowanych
w urzędach skarbowych w zakresie kadr, finansów, logistyki i majątku, zamówień
publicznych, IT oraz informacji prawnie chronionych;
▪▪ wzmocnienie i ujednolicenie nadzoru nad kontrolą podatkową, m.in. poprzez
utworzenie izbie skarbowej komórek zarządzania ryzykiem zewnętrznym
i kontroli podatkowej;
▪▪ wzmocnienie procesu poboru należności podatkowych oraz zwiększenie
i ujednolicenie nadzoru nad tym procesem oraz utworzenie w urzędach i izbach
skarbowych komórek organizacyjnych spraw wierzycielskich;
▪▪ dostosowanie statutów urzędu i izby skarbowej zmian legislacyjnych dotyczących
zadań administracji podatkowej.
▪▪ Bez zmian pozostają kwestie dotyczące np.:
▪▪ procesów podstawowych realizowanych przez:
▪▪ naczelników urzędów skarbowych działających jako organy podatkowe I instancji
i organy egzekucyjne,
▪▪ dyrektorów izb skarbowych działających jako organy nadzoru i organy podatkowe
II instancji,
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▪▪

funkcjonowania na poziomie województwa izby skarbowej i nadzorowanych urzędów
skarbowych, jako odrębnych urzędów w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej,
aktualnej siatki 400 urzędów skarbowych i 16 izb skarbowych. ■

Bezpieczniejszy 1%
Wydłużenie terminu zgłaszania do urzędu skarbowego numeru
rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać
1% podatku, usprawnienie procedur tworzenia wykazu
organizacji pożytku publicznego – to kluczowe zmiany, które
zakłada nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Przyjęta przez Parlament nowelizacja
zmniejszy ryzyko, że przekazane przez podatników pieniądze trafią do podmiotów
niespełniających ustawowych wymogów.
Przekształcone i usprawnione zostaną
procedury tworzenia i prowadzenia przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wykaz będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco. Organizacja przestająca spełniać wymogi ustawowe, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków,
ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru.
Organizacje pożytku publicznego będą musiały podać numer rachunku bankowego do
urzędu skarbowego do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Obecnie
ostatecznym terminem na złożenie właściwego numeru rachunku był 31 stycznia. Takie
rozwiązanie nierzadko powodowało, że organizacje spóźniały się z przekazywaniem
numeru konta. Wówczas środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych były zwracane do budżetu państwa.
Po zmianie przepisów urząd skarbowy nie przekaże organizacji pożytku publicznego
1% podatku, jeżeli podatnik w zeznaniu poda błędny numer KRS organizacji, którą chce
wesprzeć. Podobnie stanie się, jeśli: organizacja, ubiegająca się o 1% zostanie usunięta
z wykazu organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez MPiPS, poda urzędowi
skarbowemu błędny numer rachunku bankowego, lub nie poda go w ogóle. ■
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Nowelizacja ustaw
o podatku PIT, CIT
i tonażowym
Zwolnienie z podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych
w darowiźnie lub odziedziczonych praw majątkowych to główna
zmiana wprowadzona do ustawy o podatku od osób fizycznych.

Zmiana dotyczy opodatkowania udziałów i wkładów w spółdzielni, akcji w spółkach
mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów
uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony
z PIT jest dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków
i darowizn.
Ponadto dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży
wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione
na ich zakup przez spadkodawców.
Nowelizacja zmieniła też ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Spółki te są teraz
– podobnie jak w innych krajach – płatnikiem podatku CIT. Nowelizacja zmieniła
ponadto zasady ustalania przychodów
Nowelizacja zmieniła też
i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do
ustawę o podatku dochodowym
niektórych transakcji sekurytyzacyjnych.
od osób prawnych, włączając
Przypominamy, że znowelizowane
w jej zakres spółki
przepisy weszły w życie 1 stycznia 2014 r.
komandytowo-akcyjne.
z wyjątkiem przepisu nakładającego na
Spółki te są teraz
wskazane w nim spółki komandytowo-ak– podobnie jak w innych
cyjne obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkrajach – płatnikiem
kowych i sporządzenia sprawozdania finanpodatku CIT.
sowego na dzień 31 grudnia 2013 r., który
wszedł w życie już 12 grudnia 2013 r. ■
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Nowe rozporządzenia
dotyczące VAT
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe rozporządzenia Ministra
Finansów dotyczące podatku od towarów i usług.

Oto najważniejsze:
▪▪ rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie wystawiania faktur;
▪▪ rozporządzenie z dnia 23 grudnia
2013 r. w sprawie towarów i usług,
dla których obniża się stawkę podatku
od towarów i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych;
▪▪ rozporządzenie z dnia 16 grudnia
2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku
naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług;
▪▪ rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od
towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień;
▪▪ rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
▪▪ rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie;
▪▪ rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu.
Największe zmiany obejmują zasady wystawiania faktur. Większość przepisów je
regulujących przeniesiono do ustawy o podatku VAT (art. 106a–106q).
Co istotne, art. 27 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce uchylił pośrednio z dniem 1 stycznia br. rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług. Jego przepisy zostały wcześniej częściowo przeniesione do ustawy, a częściowo
do niektórych ww. rozporządzeń. ■
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interpretacje

Opodatkowanie
ambulansów (karetek)

Resort finansów wyjaśnił zasady opodatkowania podatkiem
akcyzowym karetek.

Zgodnie z obowiązującą do dnia 28 lutego 2009 r. ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym akcyzie podlegały samochody osobowe niezarejestrowane na
terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i klasyfikowane do kodu
CN 8703 lub kodu PKWiU 34.10.2. Od dnia 1 marca 2009 r. weszła w życie ustawa
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która nie odwołuje się już do klasyfikacji
PKWiU lecz wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają jedynie
samochody osobowe objęte pozycją CN 8703, czyli pojazdy silnikowe i pozostałe
pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozów osób (inne niż te
objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz
samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych
pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Zarówno w świetle poprzednio obowiązujących przepisów, jak i obecnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania w przypadku
nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu samochodu są pojazdy spełniające
wymagania pozycji 8703 taryfy celnej. Na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy
o podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju opodatkowane były pojazdy klasyfikowane wg kodu PKWiU
34.10.2. Przy obecnie obowiązującej ustawie, w przypadku pierwszej sprzedaży samochodu przed rejestracją opodatkowane są pojazdy klasyfikowane do pozycji 8703.
Pojazdy rozumiane powszechnie jako ambulanse klasyfikowane były i są do
kodu 8703 taryfy celnej. Powyższe potwierdzone zostało również orzeczeniami
sądów administracyjnych. Ambulanse w świetle zapisów Nomenklatury Scalonej są
uznawane za samochody służące głównie do przewozu osób i spełniają wymagania
pozycji 8703. Ambulans, w świetle Nomenklatury Scalonej, nie może być uznany za
pojazd specjalny. Wg Nomenklatury Scalonej pojazdami specjalnymi są samochody,
których głównym celem nie jest przewóz osób albo towarów. Pojazdami specjalnymi
są pojazdy specjalnie skonstruowane albo przystosowane, wyposażone w różne urzą-
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dzenia umożliwiające wykonywanie pewnych funkcji nietransportowych. Przykładem
pojazdów specjalnych w świetle Nomenklatury Scalonej są ruchome przychodnie
rentgenowskie, ruchome kliniki medyczne lub stomatologiczne.
Pojazdy rozumiane powszechnie jako ambulanse (karetki), w świetle klasyfikacji
w układzie PKWiU, również uznawane były i są jako pojazdy do przewozu osób.
Ambulanse spełniają wymagania kodu PKWiU 34.10.2. Powyższe zostało potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, który jest organem odpowiedzialnym za
klasyfikacje w układzie PKWiU. GUS wskazał, iż „Ambulanse sanitarne, niezależnie od
ich typu, są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób chorych oraz personelu
medycznego czuwającego nad ich bezpieczeństwem….”, „…przy czym docelowe
czynności medyczne przeprowadzane są już w lecznicach stacjonarnych, natomiast
zadaniem ambulansów jest bezpieczny dowóz pacjentów do lecznic”.
Podsumowując, ambulanse były i są opodatkowane podatkiem akcyzowym.
Z dniem 10 lipca 2009 r. do ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2009 r.
wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku samochodów osobowych typu
ambulans (8703) do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących
wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. Zwykle wartość specjalistycznego sprzętu zdecydowanie przekracza wartość samego pojazdu bez wyposażenia.
Powyższe pozwoliło zdecydowanie zmniejszyć akcyzę płaconą od aut sanitarnych. ■

orzeczenia

Warunki zwolnienia
od VAT w eksporcie

Nie mogą istnieć uregulowania krajowe, zgodnie z którymi w ramach
dostawy na eksport towary przeznaczone na eksport poza Unię
Europejską muszą opuścić terytorium UE w sztywnym terminie
wynoszącym 3 miesiące lub 90 dni następujących po dniu dostawy,
jeżeli samo przekroczenie tego terminu skutkuje ostatecznym
pozbawieniem podatnika prawa do zwolnienia tej dostawy z podatku.

Takim przepisom sprzeciwiają się art. 146 ust. 1 i art. 131 dyrektywy Rady 2006/112/WE
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
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– uznał niedawno ETS (TSUE). Krajowe przepisy ustanawiające dla zwolnienia w eksporcie
termin wywozu, w szczególności w celu zwalczania unikania opodatkowania i oszustw
podatkowych, niedające przy tym podatnikowi możliwości wykazania w celu skorzystania
z takiego zwolnienia, że warunek dotyczący wywozu został spełniony po upływie tego
terminu i nieustanawiające prawa do zwrotu podatnikowi VAT uiszczonego ze względu
na niedotrzymanie rzeczonego terminu, gdy dostarczy on dowód na to, że towary opuściły obszar celny Unii, wykraczają poza to, co niezbędne do zapobiegania nadużyciom. ■
Wyrok ETS z 19.12.2013 r. w sprawie C-563/12 - BDV Hungary Trading

Kapitalizacja odsetek a CIT
Skapitalizowane odsetki od kredytów (pożyczek) stanowią przychód
podatkowy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie ich faktycznego
otrzymania.
W świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kapitalizacja odsetek powinna być bowiem traktowana na
równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek, a mianowicie zmniejsza kwotę
odsetek do zapłaty, zaś powstałe przysporzenie dla pożyczkodawcy ma charakter
trwały, definitywny i bezwarunkowy. Odsetki skapitalizowane należy uważać za
otrzymane, lecz niewypłacone – uznał niedawno NSA. ■

Odpowiedź: Przepisy obowiązujące do
końca 2013 roku uzależniały odliczenie
podatku z tytułu nabycia towarów i usług
od momentu otrzymania faktury. Nowe
regulacje wiążą zaś powstanie prawa do
odliczenia podatku u nabywcy z momentem, w którym VAT staje się wymagalny,
czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Zasada
ta ma zastosowanie też w przypadku
uiszczenia zapłaty przed dokonaniem
dostawy towaru lub wykonaniem usługi.
Co do zasady warunkiem odliczenia
podatku jest także otrzymanie faktury
z podatkiem naliczonym. Prawo do odliczenia, a więc ujęcie faktury w rejestrze zakupów i deklaracji VAT, powstaje bowiem
nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę bądź
dokument celny.
Ponieważ więc u sprzedawcy powstał w styczniu obowiązek podatkowy, a nabywca
w tym samym miesiącu otrzymał fakturę, uzyskał też prawo do odliczenia podatku
naliczonego w deklaracji VAT-7 za styczeń (składanej do 25 lutego). ■

Nowe wzory PIT i CIT

Wyrok NSA z 13.12.2013 r., sygn. II FSK 2849/11
wzory pism

Odliczenie VAT
odpowiedzi

Pytanie: Podatnik 30 stycznia 2014 r. dokonał sprzedaży towarów
i w tym dniu wystawił fakturę. Nabywca otrzymał w tym samym
dniu i towar, i fakturę. Kiedy podatnik może odliczyć VAT?
powrót do spisu treści

Ministerstwo Finansów zamieściło na stronach obowiązujące nowe
wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych
i podatku dochodowego od osób prawnych dla użytkowników
systemu e-Deklaracje.
W Repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowane zostały też zaktualizowane
wzory formularzy: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-ST, PIT-16 i PIT-16Z oraz załącznika CIT-ST. ■
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Aktualności

Dotacje dla
prowadzących bary
mleczne

20 milionów złotych zaplanowano w tym roku w budżecie państwa
na dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Takie dotacje to jedna z form udzielania pomocy społecznej
z budżetu państwa.
W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów przeznaczyło na ten cel więcej, bo prawie
22 miliony złotych, a tylko do końca listopada prowadzący bary mleczne otrzymali
blisko 18 mln zł dotacji na dofinansowanie posiłków w blisko 150 barach. Aby przedsiębiorca prowadzący bar mleczny mógł skorzystać z dotacji, powinien przede wszystkim
serwować całodzienne, tanie i zdrowe posiłki, takie jak potrawy mleczno-nabiałowo-jarskie. Niedopuszczalna jest natomiast sprzedaż w barze mlecznym alkoholu.
O dotację może ubiegać się każdy, kto spełnia wymogi definicji baru mlecznego,
określonej w przepisach ustawy o pomocy społecznej. ■

Jak wykorzystamy
blisko 500 mld zł z UE?

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020;
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020;
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa;
Narodowy Plan Szerokopasmowy;
Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r.
9 stycznia 2014 r. podsumowano zaś wykorzystanie funduszy unijnych na lata
2007-2013.
Premier przypomina o rządowym wsparciu dla firm, czyli programie gwarancji
kredytowych de minimis, rozszerzonym ostatnio o kredyty inwestycyjne. W ciągu
roku z programu skorzystało ponad 30 tys. przedsiębiorców. ■

Znów polowanie na
sprzedawców
Pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon” w całym kraju
ruszyła kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić
społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz
z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych
przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych,
od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku.

Rada Ministrów przyjęła plany rozdysponowania unijnych środków.

Są to następujące dokumenty:
▪▪ Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020;
▪▪ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
▪▪ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020;
▪▪ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
powrót do spisu treści

Jednym z celów akcji jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy
każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon
jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale
również dla wszystkich podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu, wspieramy
uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon
jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej
wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
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Kampania przypomina, że biorąc paragon:
▪▪ ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
▪▪ mamy możliwość porównania cen,
▪▪ wspieramy uczciwą konkurencję,
▪▪ mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
▪▪ zmniejszamy szarą strefę,
▪▪ dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu
państwa.
W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz
urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest
prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci. Dla tych ostatnich organizowane są spotkania na
obozach zimowych, konkursy i wystawy oraz wiele innych działań. ■

Krajowy Standard
Rachunkowości ws.
działalności deweloperskiej
Na posiedzeniu Komitetu Standardów Rachunkowości w dniu
21 stycznia 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia
Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność
deweloperska”.

Zakres przedmiotowy standardu obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów,
kosztów i wyniku z umów deweloperskich realizowanych w jednostkach gospodarczych z punktu widzenia dewelopera.
Standard wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra
Finansów i będzie miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych
za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego
stosowania. ■
powrót do spisu treści

zmiany
prawne

Zmiany w zakupie
ziemi rolnej

Z dniem 31 grudnia 2013 r. straciła moc decyzja Rady 2010/10/WE
z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze
Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości
rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
na podstawie której dotychczas udzielana była pomoc krajowa na
zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania
kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r., stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.Urz. UE L 358 z 16.12.2006,
str. 3), pomoc może być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie nie przekraczającej 10% wydatków
kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc
udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi,
lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej, poza zakupem
użytków rolnych, zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.
Pomoc może być przyznawana
Procedowana jest nowelizacja rozna zakup gruntów poza
porządzenia
Rady Ministrów z dnia
gruntami przeznaczonymi na
22
stycznia
2009
r. w sprawie realizacji
cele budowlane, w cenie nie
niektórych
zadań
Agencji Restruktuprzekraczającej 10% wydatków
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.
kwalifikowanych inwestycji.
Nr 22, poz. 121, z późn. zm.), mająca
na celu dostosowanie zasad udzielania
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dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych, tj. w formule de
minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w
kosztach kwalifkowanych całej inwestycji, na finansowanie której producenci rolni
ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących
w dyspozycji ARiMR.
Agencja Nieruchomości Rolnych będzie stosowała przy sprzedaży ziemi
z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na
raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).
Od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym, udzielne na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym, z tytułu nabycia użytków rolnych
są stosowane w formule pomocy de minimis.
Rok 2013 był rokiem rekordowej sprzedaży nieruchomości rolnych, 10 grudnia ub.r.
ANR przekazała ponad 900 mln zł do budżetu państwa. ■

Większa ochrona dla
konsumentów rynku
finansowego
Głównym celem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym jest zwiększenie ochrony interesów konsumentów
korzystających z usług instytucji finansowych, w tym tzw.
parabanków.

Po zmianach, czyli od 17 stycznia br., Komisja Nadzoru Finansowego może wykorzystywać do celów edukacyjnych i informacyjnych – bezpłatnie i w czasie przez siebie
określonym – publiczne środki masowego przekazu i przy ich pomocy publikować
komunikaty i ostrzeżenia.
W ustawie o kredycie konsumenckim zmieniono definicję stopy oprocentowania
kredytu oraz poszerzono przepisy w zakresie oceny zdolności kredytowej.

powrót do spisu treści

Zmiany zobowiązują ponadto KNF do obowiązkowego publikowania na swojej
stronie internetowej tzw. ostrzeżeń publicznych zawierających informacje o złożeniu
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w stosunku do podmiotów
prowadzących nielegalną (tj. bez zgody KNF) działalność np. bankową. Informacje
mają być zamieszczane na wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą
„Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”. ■

Gospodarka opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi
Weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Celem
nowych regulacji jest uszczelnienie systemu gospodarowania
odpadami opakowaniowymi tak, aby do końca 2014 r. Polska miała
szansę osiągnąć wymagane unijnymi przepisami poziomy odzysku
i recyklingu tych odpadów.

Ustawa określa nowe zadania marszałków województw. Mają oni prowadzić udostępniane w urzędach marszałkowskich i w Internecie rejestry przedsiębiorców:
wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub
inną formę odzysku opakowań, eksportujących odpady opakowaniowe i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów. Wprowadzenie do obrotu
produktów w opakowaniach możliwe jest dopiero po uzyskaniu wpisu do tego
rejestru. Marszałkowie mają też dokonywać kontroli przedsiębiorców (co najmniej
raz na 3 lata), a także przekazywać ministrowi właściwemu do spraw środowiska
oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (do 15 lutego każdego roku)
informację o ich wynikach wraz z wnioskami, w tym planowanymi działaniami
zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
Ustawa ustala dokumenty potwierdzające: recykling odpadów opakowaniowych
(dokumenty DPR), inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
(dokumenty DPO), eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową
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dostawę odpadów opakowaniowych do
recyklingu (dokumenty EDPR), eksport
odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów
opakowaniowych do innego niż recykling
procesu odzysku tych odpadów (dokumenty EDPO).
Przedsiębiorcy zostaną, od 1 stycznia 2016 r., zobowiązani do przeprowadzania
rocznego audytu zewnętrznego (przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego), którego celem będzie sprawdzenie wiarygodności danych zawartych
w dokumentach i fakturach.
Wprowadzający produkty w opakowaniach musi do 31 grudnia 2014 r. oraz
w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku do ustawy.
Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu
niewielkie masy opakowań (do 1 tony w ciągu roku).
Zdefiniowano zasady działania organizacji odzysku opakowań. Muszą one
funkcjonować w formie spółek akcyjnych i wykonywać wyłącznie działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu, zarządzaniu bądź prowadzeniu przedsięwzięć
związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem. Wymagane jest posiadanie przez nie
kapitału zakładowego na poziomie co najmniej 2,5 mln zł. Nazwy tych podmiotów
muszą zawierać oznaczenie „organizacja odzysku opakowań”. Obligatoryjne staje
się uwzględnienie przez nie do końca 2020 r. (oraz w latach następnych), w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, docelowo co najmniej 50% odpadów
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Ponadto organizacje te
mają przeznaczać co najmniej 5% przychodów na kampanie edukacyjne.
Przedsiębiorcy zostali zobligowani do uiszczenia bezzwrotnej opłaty produktowej
wynikającej z różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, której maksymalna stawka wyniesie 4,50 zł za 1 kg. Minister
Środowiska w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Gospodarki określać
ma, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (kierując się
m.in. ich negatywnym oddziaływaniem na
środowisko i kosztami zagospodarowania).
Za nieprzestrzeganie przepisów
Obowiązek wniesienia opłaty produktowej
ustawy przewidziano kary
będzie powstawał na koniec roku kalendapieniężne w wysokości
rzowego. Za nieprzestrzeganie przepido 500 tys. zł.
sów ustawy przewidziano kary pieniężne
w wysokości do 500 tys. zł. ■
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Większe bezpieczeństwo
realizacji umów
o podwykonawstwo
Obowiązująca od 24 grudnia ub.r. nowelizacja ustawy – Prawo
zamówień publicznych ma zwiększyć bezpieczeństwo prawidłowej
realizacji zamówień publicznych poprzez m.in. nowe mechanizmy
nadzoru nad ich wykonaniem. Nowe przepisy wzmacniają też
możliwości egzekwowania przez podwykonawców ich praw
np. do terminowej i pełnej wypłaty wynagrodzenia.
Ustawa nakłada na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, umów
o podwykonawstwo zawieranych przy
realizacji zamówień na roboty budowlane. Wyjątkiem będą kontrakty o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy
między zamawiającym a wykonawcą i jednocześnie nieprzekraczającej 50 tys. zł,
a także te kontrakty, które sam zamawiający wskazał jako niepodlegające temu
obowiązkowi.
Zgodnie z nowymi przepisami, zaakceptowani przez zamawiającego podwykonawcy będą mogli zwrócić się do
niego o bezpośrednią zapłatę należnego
wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie otrzymają zapłaty od wykonawcy. Kwota ta
będzie potrącana z wynagrodzenia wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania takich zapłat, jak też zrealizowanie ich na kwotę większą niż 5% umowy
w sprawie zamówienia publicznego, może być podstawą do odstąpienia od niej przez
zamawiającego. Nowelizacja daje też możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego
osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na wykonanie
niektórych prac lub usług. ■
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Wyroby winiarskie
Zmienione od 22 stycznia 2014 r. przepisy o wyrobach winiarskich
umożliwiają producentom win owocowych markowych, cydrów,
perry i miodów pitnych markowych uzyskanych ze świeżych
owoców z własnego gospodarstwa zlecanie ich rozlewu innym
przedsiębiorstwom.

Dzięki nowelizacji wymienione wyroby
winiarskie będą mogły być produkowane
bez konieczności posiadania urządzeń do
ich rozlewu i pomieszczeń spełniających
odpowiednie warunki sanitarne.
Do ustawy wprowadzono też przepisy
dotyczące ponownego wpisu do rejestru
przedsiębiorców wytwarzających wyroby
winiarskie, wykreślonych z rejestru po
stwierdzeniu nieprawidłowości. Zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorca będzie
mógł być ponownie wpisany do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wykreślenia.
Nowelizacja ma również usprawnić funkcjonowanie systemu certyfikacji wina. Ograniczony został zakres informacji przekazywanych do prezesa Agencji Rynku Rolnego
we wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino
z winogron pozyskanych z upraw winoDzięki nowelizacji wymienione
rośli położonych w Polsce. Nie będzie też
wyroby winiarskie będą
wymagane podawanie numeru arkusza
mogły być produkowane
mapy oraz całkowitej powierzchni posiabez konieczności posiadania
danej uprawy. Wydłużono również termin
urządzeń do ich rozlewu i
składania wniosków o wpis do ewidencji
pomieszczeń spełniających
z 30 czerwca na 15 lipca każdego roku.
odpowiednie warunki
Zmianie uległy także opłaty za certyfisanitarne.
kację, którą od dziś można wnosić dopiero
po zakończeniu kontroli uprawy winorośli
oraz wyrobu i rozlewu wina. ■
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Zmiany Prawa
o ruchu drogowym
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym przekazała
dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) wybrane
zadania z zakresu homologacji, dotąd wykonywane przez ministra
właściwego do spraw transportu.

Do realizacji przekazanych zadań zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia
TDT jako jednostki inspekcyjnej, posiadającej stosowne procedury oraz wykwalifikowaną
kadrę inżynierską. Opłaty, które stanowiły dotychczas dochód budżetu państwa, stały się
przychodem TDT. Chodzi m.in. o opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji
typu samochodowej instalacji gazowej lub sposobu jej montażu czy uznanie świadectwa
homologacji typu pojazdu wydane przez organ innego państwa UE.
Zgodnie z nowelizacją dyrektor TDT ma przygotowywać wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających
spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych niezbędnych do dopuszczenia pojazdu do ruchu. ■

projekty

Prawa konsumenta
obowiązkiem
przedsiębiorcy

Rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta ma na celu przede
wszystkim wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumenta. Przewiduje wiele
zmian istotnych dla przedsiębiorców.
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We wszystkich państwach członkowskich UE poziom ochrony konsumenta ma być
identyczny. Nowa ustawa, zagwarantuje konsumentom szerokie prawo do informacji
w związku z zawieraniem umów, zarówno tych zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie, jak i zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, czy na odległość (np. przez Internet czy telefon). Ustawa np. wydłuża termin na odstąpienie
od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do
14 dni (obecnie: 10 dni).

Ujednolicenie regulacji w skali całej UE
Przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumenta wymuszają, w zakresie jej regulacji,
wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich. Powinno
to zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw, obniżyć
koszty związane z dostępem do rynków tych państw (w szczególności koszty związane
z obsługą prawną), a w konsekwencji ułatwić im działalność transgraniczną.

Ułatwienie stosowania przepisów
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Ustawa jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi.
Ustawa określa jasne zasady dotyczące wykonywania prawa odstąpienia od umowy,
w tym dotyczące sposobu obliczania terminów oraz skutków jego wykonania,
a także niezwykle istotne kwestie związane z kosztami, które powstają w przypadku
zwrotu rzeczy, wskazując, kogo i w jakim zakresie obciążają te koszty.
Ustawa wprowadza zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez konsumenta
w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy.
Wprowadzenie precyzyjnych uregulowań, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii,
w których nie było szczegółowych regulacji, ułatwi przedsiębiorcom stosowanie
przepisów i powinno przełożyć się także na obniżenie kosztów ich działalności.

Ujednolicenie zasad odpowiedzialności za jakość rzeczy
Obecnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiada za ich jakość według
dwóch odrębnych reżimów: za wady rzeczy w stosunku do kupujących, którzy nie są
konsumentami (rękojmia) i za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów.
Oznacza to znaczne komplikacje i zwiększone koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy ujednolicą zasady odpowiedzialności w obrocie konsumencki
i w obrocie profesjonalnym, co powinno zdecydowanie ułatwić prowadzenie działalności handlowej.

powrót do spisu treści

Ułatwienie dochodzenia roszczeń regresowych
Ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń regresowych
związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. Rozwiązania
te ułatwią sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych przez
niego w związku z wykonaniem uprawnień przez konsumenta od tego z poprzednich
sprzedawców / dostawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy.
Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 13 czerwca 2014 r. Termin ten
wynika wprost z dyrektywy w sprawie praw konsumenta. ■

Elektroniczny formularz
ułatwi prowadzenie firmy
Wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków w formie
elektronicznych formularzy w niektórych sprawach
administracyjnych, związanych z prowadzeniem firmy to
główne założenia rządowego projektu ustawy przygotowanego
w Ministerstwa Gospodarki.

Propozycja ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych zakłada udostępnienie 68 wzorów wniosków określonych w 22 ustawach. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism, przede wszystkim
wzory wniosków o wydanie zezwolenia, wniosków o wpis do rejestru czy wydanie
zaświadczenia. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć ustandaryzowany wniosek
w formie elektronicznej albo papierowej, po jego uprzednim wydrukowaniu.
Wzory pism w postaci elektronicznej zostaną zamieszczone w centralnym
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD), na elektronicznej
platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Będzie je można też uzyskać ze
strony Biuletynu Informacji Publicznej organu odpowiedzialnego za opracowanie
wzoru i ze strony internetowej elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK). ■
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wskaźniki
i stawki

Stawki z prawa pracy
i ubezpieczeń na 2014 r.

Podajemy najważniejsze stawki z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
obowiązujące w 2014 roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosi 1.680 zł miesięcznie,
a kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy – 1.344 zł (80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).
Od wysokości płacy minimalnej zależą preferencyjne składki ZUS dla nowych
samozatrudnionych.
Ponadto, wraz z podwyższeniem płacy minimalnej, nastąpił w 2014 r. wzrost
przysługujących pracownikowi:
▪▪ dodatku za pracę w porze nocnej;
Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek
w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia
za pracę.
▪▪ wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój;
Za czas przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową bądź
miesięczną, a jeśli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy
określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku
jednak wypłata za przestój nie może być niższa niż stawka minimalna. Najniższą
stawkę godzinową oblicza się w każdym miesiącu, dzieląc kwotę płacy minimalnej
przez liczbę godzin roboczych przypadających na dany miesiąc. W 2014 roku,
w poszczególnych miesiącach, stawka ta wynosi: styczeń – 10 zł; luty – 10,50 zł;
marzec – 10 zł; kwiecień – 10 zł; maj – 10,50 zł; czerwiec – 10,50 zł; lipiec – 9,15 zł;
sierpień – 10,50 zł; wrzesień – 9,55 zł; październik – 9,15 zł; listopad – 11,66 zł;
grudzień – 10 zł.
Jeżeli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, to pensja za nieprzepracowany czas nie przysługuje. Pracodawca może również zdecydować o przydzieleniu
zatrudnionym innych zadań na czas przestoju.
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▪▪

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Praca w nocy to wykonywanie obowiązków zawodowych w godzinach, które
zakład zdefiniował jako nocne w regulaminie pracy. Musi być to osiem godzin
przypadających między 21:00 a 7:00. Za każdą godzinę przepracowaną w tym czasie
pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia.
odprawy z tytułu zwolnień grupowych;
Przy zwolnieniach grupowych pracownik może liczyć na dodatkową odprawę,
która nie może przekraczać 15-krotności pensji minimalnej. W 2014 r. jest to
25.200 zł brutto.
odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
mobbing bądź dyskryminację;
Kwota odszkodowania za mobbing i dyskryminację w pracy nie może być mniejsza
od najniższej pensji, czyli 1680 zł.
wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu
czasu pracy;
minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
świadczenia pieniężnego dla praktykanta;
kwoty wolnej od potrąceń.
Przy alimentach ograniczenie to tylko 3/5 wynagrodzenia netto. W pozostałych
wypadkach kwota ta jest związana z płacą minimalną.

Wysokość składek za styczeń – grudzień 2014 r. na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru
stanowi w 2014 r. kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na rok 2014):
Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne*
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

716,99 zł

661,92 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

270,40 zł

270,40 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

55,07 zł

55,07 zł

* Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą
od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym
do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.
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Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9% podstawy
wymiaru.
Generalnie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się
tak samo, jak podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Stąd składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec
2014 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 360,54 zł.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 stycznia 2014 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wynosiło 4005,97 zł.
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, oraz
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5. osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie
oświaty,
stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r.,
włącznie z wypłatami z zysku). W związku
z powyższym składka na ubezpieczenie
zdrowotne w 2014 r. ww. podmiotów
Składka na ubezpieczenie
nie może być niższa od kwoty 270,40 zł
zdrowotne przedsiębiorców
(tj. 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art.
w 2014 r. nie może być niższa
79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki
od kwoty 270,40 zł
zdrowotnej finansowanych ze środków
(tj. 9% podstawy
publicznych; dotyczy to osób wymieniowymiaru).
nych w poniższych pkt I i II).
Jeśli chodzi o opłatę dodatkową
w przypadku dobrowolnego ubezpiecze-

powrót do spisu treści

nia zdrowotnego, to Narodowy Fundusz
Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, które nie były
ubezpieczone:
▪▪ w okresie od 3 miesięcy do roku
od wniesienia opłaty dodatkowej
w wysokości 801,19 zł
▪▪ w okresie powyżej 1 roku do 2 lat
w wysokości 2 002,99zł
▪▪ w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 4 005,97 zł
▪▪ w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 6 008,96 zł
▪▪ w okresie powyżej 10 lat w wysokości 8 011,94 zł
W myśl art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba ubiegająca się o objęcie
dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np.
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, zaświadczanie potwierdzające
fakt ubezpieczenia z Urzędu Pracy itp. Ponadto należy wypełnić wniosek o objęcie
dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i podpisać dwa egzemplarze umowy.
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
I.

▪▪

▪▪

––

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r.
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed
dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły
pozarolniczej działalności,
nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz
którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub
poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej
działalności gospodarczej
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2014 r.).
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Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1074) od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono
w wysokości 1.680 zł.
Minimalne miesięczne składki dla ww. początkujących przedsiębiorców
wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)

Składki w 2013 r.

Składki w 2014 r.

Emerytalne (19,52%)

93,70 zł

98,38 zł

Rentowe (8%)

38,40 zł

40,32 zł

Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)

11,76 zł

12,35 zł

Wypadkowe (1,93%*)

9,26 zł

9,73 zł

Zdrowotne (9%)**

261,73 zł

270,40 zł

Razem

414,85 zł

431.18 zł

* dla firm, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób;
** w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru w 2014 r. wynosi 3004,48 zł.

II.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
lub innych przepisów szczególnych, niewymienionych w punkcie I,
2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących
działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
4. wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich,
5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
oraz
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
– podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 r. stanowi
kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2247,60 zł (60% prognozowanego prze-
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ciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10
ustawy na dany rok kalendarzowy). Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia (M.P. z 2013 r., poz. 1028) – kwota ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 wynosi
112.380 zł, a prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 3.746 zł.
Minimalne miesięczne składki dla ww. przedsiębiorców wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)

Składki w 2013 r.

Składki w 2014 r.

Emerytalne (19,52%)

434,87 zł

438,73 zł

Rentowe (8%)

178,22 zł

179.81 zł

Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)

54,58 zł

55,07 zł

Wypadkowe (1,93%*)

43 zł

43,38 zł

Fundusz Pracy (2,45%)

54,58 zł

55,07 zł

Zdrowotne (9%)**

261,73 zł

270,40 zł

Razem

1026,98 zł

1042, 46 zł

* dla firm, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób;
** w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru w 2014 r. wynosi 3004,48 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. podstawa wymiaru
składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w ww.
pkt I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9.365 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust.
10 ustawy na dany rok kalendarzowy).
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 nr 167,
poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia
danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne
lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ten rok składkowy, tj.:
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▪▪

płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej
Generalnie podstawę wymiaru
10 ubezpieczonych, którzy nie mieli
składek na ubezpieczenia
obowiązku przekazywania informacji
społeczne przedsiębiorców
ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie
w 2014 r. stanowi kwota
lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33
zadeklarowana, nie niższa
ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę proniż 2247,60 zł.
centową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej
określonej dla grupy działalności, do
której należą,
▪▪ płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki
na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej
ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres
roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia
1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2014 r. wynosi 112.380 zł. Ustalając podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r., należy więc pamiętać, iż
nie może być ona większa od kwoty 112.380 zł (tj. od 30-krotności prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok
kalendarzowy – zgodnie z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Od
nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe.
Składka rentowa została w lutym 2012 r. podniesiona o 2 punkty procentowe
– do poziomu 8%. Dodatkowe koszty obciążyły pracodawców. Składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy
wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.
Zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawą do naliczania składki
w tej wysokości jest art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku, gdy
ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona
przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze
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celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Składka na
Fundusz Pracy w 2014 r. nie może być niższa niż 55,07 zł (tj. 2,45% podstawy).
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r.
wynosi 0,10% podstawy wymiaru.
Od początku 2010 r. pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze (urodzonych po 31 grudnia 1948 r.)
zobowiązani są do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
(FEP). Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych. Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku składek na FEP należy
stosować ww. ograniczenie dotyczące maksymalnej podstawy. Stopa procentowa
składki wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Składka jest w całości finansowana
przez płatnika składek (pracodawcę).
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze
pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
▪▪ do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady
budżetowe,
▪▪ do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie
za siebie,
▪▪ do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.
Kwota odpisu podstawowego naliczanego na jednego pracownika przez pracodawców prowadzących Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w zasadzie powinna stanowić 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego
roku (albo jego drugiego półrocza, jeśli
była ona wyższa). Tymczasem ustawa
okołobudżetowa przewiduje, iż tak jak
w latach 2011-2013 podstawą jego ustalania będzie średnia pensja z drugiej
połowy 2010 r. Odpis będzie więc wynosił
1093,93 zł. ■
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Pracuj kiedy chcesz…

Nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza katalog prac, których
wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta.
Zgodnie ze zmienionymi przepisami dozwolone będzie świadczenie usług za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (tj. np. poczty elektronicznej) czy urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że
będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są
dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi.
Zmiana przepisów ma wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym
poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Osoby wykonujące w niedziele i święta
prace, o których mowa w nowelizacji, będą uprawnione – analogicznie do innych osób
pracujących w takie dni – do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku
do wynagrodzenia. ■

Polsko-ukraińska umowa
o zabezpieczeniu społecznym
1 stycznia 2014 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu
społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, podpisana
18 maja 2012 r. w Warszawie.

Od tej daty ZUS rozpoczął realizację Umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Nowe postanowienia ułatwiają uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur
oraz rent osobom, które pracowały w obu państwach.
powrót do spisu treści
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Umowa dotyczy osób, które:
▪▪ podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, w szczególności gdy były zatrudnione lub
prowadziły działalność na własny
rachunek,
▪▪ podlegały ubezpieczeniom w jednym
państwie, a mieszkają w drugim,
▪▪ członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po wyżej wymienionych osobach.
Rozpatrywaniem wniosków o emerytur/renty z ZUS dla osób zamieszkałych na
Ukrainie oraz osób, które mają polskie i ukraińskie okresy ubezpieczenia zajmuje się:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
adres: ul. Piłsudskiego 12
35 – 075 Rzeszów ■

Zmiany w przepisach
o zatrudnianiu cudzoziemców
Od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana i doprecyzowanie warunków
stosowania uproszczonej procedury wydawania zezwoleń na
pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy,
zatrudnionych wcześniej na podstawie oświadczenia o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto obywatele Republiki Armenii są uprawnieni do podejmowania pracy w Polsce
przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskiwania
zezwolenia na pracę, tak jak ma to miejsce w przypadku obywateli Białorusi, Gruzji,
Mołdowy, Rosji i Ukrainy. ■
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Deregulacja zawodów

2.
3.
4.

Dzień 1 stycznia 2014 r. był datą wejścia w życie ostatnich zmian
wprowadzonych w ramach I transzy deregulacji dostępu do zawodów.

Od Nowego Roku nie ma już licencji:
▪▪ pośrednika w obrocie nieruchomościami,
▪▪ zarządcy nieruchomości,
▪▪ przewodnika turystycznego (miejskiego i terenowego).
Od 1 stycznia 2014 r. nie ma egzaminów dla kandydatów na pracownika ochrony
i detektywa. ■

5.

6.
7.

określenie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i sposobu
przenoszenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS;
ustalenie nowej wysokości składki przekazywanej do OFE;
umożliwienie ubezpieczonym dokonania wyboru, czy chcą w dalszym ciągu przekazywać część składki do otwartych funduszy emerytalnych (w odniesieniu do
przyszłych składek);
likwidację minimalnej stopy zwrotu i urynkowienie zasad inwestowania OFE,
w tym zniesienie ograniczeń inwestycji zagranicznych, w związku z realizacją wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-271/09;
rewizję systemu opłat i wynagrodzeń funduszy emerytalnych;
stymulację III filara – zmiany w IKZE. ■

projekty

interpretacje

Reforma OFE

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości, jakie wiążą się
z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm
6 grudnia ub.r. ustawie wprowadzającej istotne zmiany
w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych.

Przedstawiło też odpowiedzi na pytania dotyczące reformy.
15 stycznia wszedł zakaz reklamy OFE. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał
ustawę o zmianach w systemie OFE, ale w trybie następczym skierował do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek o jej zbadanie.
Przyjęte rozwiązania obejmują m.in.:
1. przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części
uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z otwartych funduszy emerytalnych do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
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Zniesienie opłat za
decyzje ws. dodatku
energetycznego?

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy
– Prawo energetyczne, zgodnie z którymi odbiorcy wrażliwemu
energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek
energetyczny. Dodatek energetyczny jest przyznawany, na wniosek
odbiorcy wrażliwego, w drodze decyzji, której wydanie podlega
opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Mając na względzie cel dodatku energetycznego, jakim jest efektywna pomoc ze strony
państwa adresowana do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, Ministerstwo Finansów podjęło prace nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru opłaty
skarbowej należnej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Do
uzgodnień międzyresortowych przesłano już projekt rozporządzenia, który zakłada
zaniechanie poboru opłaty skarbowej od ww. decyzji wydawanych na wnioski złożone
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Zgodnie z założeniami projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie
3 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ■
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Budżet 2014

Znany jest już ostateczny kształt ustawy budżetowej na
rok 2014. Budżet państwa zakłada dochody krajowe w wysokości
276,98 mld zł oraz wydatki na poziomie ok. 324,64 mld zł.
Deficyt ma nie przekroczyć 47,66 mld zł.

Zgodnie z ustawą dochody budżetu środków europejskich wyniosą 77,9 mld zł,
a wydatki – 78,3 mld zł. W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń
w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego
oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych.
Przyjęte przez Sejm propozycje Senatu, dotyczą m.in. zwiększenia o 650 mln zł
wydatków na Narodowy program przebudowy dróg lokalnych oraz zmniejszenia
o 150 mln zł deficytu budżetu państwa. W ramach części Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o 4 mln 985 tys. zł zwiększono wydatki Archiwów na wynagrodzenia,
kosztem zmniejszenia środków na dotacje i subwencje w tej samej części budżetowej.
Zwiększono dotacje dla Kopalni Soli „Wieliczka” o 10 mln zł i Kopalni Soli „Bochnia”
o 7 mln zł oraz dodano dotację dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”
w kwocie 3 mln zł. Zwiększono o 500 tys. zł wydatki bieżące samorządowych kolegiów
odwoławczych. Dodano ponadto nową rezerwę celową z kwotą 3 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży.
Założono, iż wzrost gospodarczy wyniesie 2,5%, a średnioroczna inflacja ma być na
poziomie 2,4%. Budżet opiera się też m.in.
na przedstawionych przez Radę Polityki
Pieniężnej „Założeniach polityki pieniężnej
na rok 2014”.
Założono, iż wzrost
Ustawa okołobudżetowa ma zaś na
gospodarczy wyniesie 2,5%,
celu zapewnienie prawidłowej realizaa średnioroczna inflacja ma
być na poziomie 2,4%.
cji budżetu na rok 2014. Nowe przepisy
przewidują m.in.:
▪▪ podwyższenie akcyzy na alkohol
etylowy, wyroby tytoniowe, susz
tytoniowy;
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zamrożenie na poziomie 2013 r. funduszu świadczeń socjalnych;
uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od kwoty minimalnego wynagrodzenia;
przedsiębiorstwa, niezależnie od swego statusu, otrzymywać mają takie same
dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników;
▪▪ utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
posłów i senatorów, a także płac w tzw. „budżetówce” na poziomie roku 2013.
Ustawa okołobudżetowa weszła w życie 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisów
dotyczących dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r. ■

Ustawa o postępowaniu
wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi
Ochrona społeczeństwa przed groźnymi przestępcami, którzy
po wyjściu z więzienia mogliby – z powodu zaburzonej psychiki
bądź preferencji seksualnych – popełnić na wolności kolejne
przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu czy wolności seksualnej,
to główny cel ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności
seksualnej innych osób.

Zgodnie z obowiązującymi od 22 stycznia br. przepisami po odbyciu kary więzienia
sprawcy, u których w trakcie odbywania kary występowały zaburzenia psychiczne lub
zaburzenia preferencji seksualnych, będą mogli być objęci nadzorem prewencyjnym
lub umieszczeni w nowo utworzonym, podlegającym ministrowi zdrowia, Krajowym
Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
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Nadzór będzie stosowany, jeśli sąd uzna, że w przypadku danego sprawcy prawdopodobieństwo popełnienia brutalnego przestępstwa, za które górna granica kary więzienia
wynosi co najmniej 10 lat, jest wysokie. Z kolei w specjalnym ośrodku będą umieszczane
osoby, w przypadku których sąd stwierdzi, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nie takiego przestępstwa.
Nowymi przepisami będą objęte osoby odbywające w systemie terapeutycznym
prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności, która może trwać od 1 miesiąca
do 15 lat, jak również karę 25 lat pozbawienia wolności. Rozwiązania zawarte w ustawie
będą dotyczyć m.in. sprawców przestępstw, którym w 1989 r. karę śmierci zamieniono
na 25 lat więzienia, upływającą w 2014 r.
Nowa ustawa może okazać się niezgodna z Konstytucją i prawami człowieka. ■

Nowelizacja Kodeksu
karnego i procedury karnej
Od tej pory zgwałcenie i niektóre inne przestępstwa seksualne
będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas na wniosek. Ponadto
ofiary tych przestępstw będą co do zasady przesłuchiwane tylko
raz, przez sąd w obecności prokuratora, obrońcy oraz pełnomocnika
pokrzywdzonego. Nagranie przesłuchania ma być następnie
odtwarzanie na rozprawie głównej.
Nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej ofiar przestępstw seksualnych.
Kolejna zmiana dotyczy zaostrzenia zasad przesłuchiwania nieletniej ofiary przestępstwa.
Jej przesłuchanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zeznania będą mogły mieć istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Ustawa zakłada też m.in., że w przesłuchaniu nieletniego pokrzywdzonego może wziąć
udział wskazana przez niego osoba pełnoletnia.
Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek nagrywania przesłuchań świadków i biegłych gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że ich ponowne przesłuchanie nie będzie możliwe,
a także przesłuchań odbywających się w obecności niepełnego składu sędziowskiego. ■
powrót do spisu treści

Dla kogo pieniądze
z fotoradarów?
Zgodnie z obowiązującą od początku roku nowelizacją ustawy
o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym środki uzyskane z grzywien,
nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia
zarejestrowane przez fotoradary, mają trafiać na rachunek
Krajowego Funduszu Drogowego.

Środki te będą przeznaczane na finansowanie inwestycji związanych z poprawą
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych i na ich budowę lub
przebudowę. ■

Ulgi przejazdowe
dla nauczycieli
Nowelizacja przepisów przyznaje nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolach prawo do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.

Prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego posiadali
dotychczas nauczyciele szkolni i akademiccy.
Nowelizacja przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego oraz Karcie Nauczyciela ustaliła wysokość ulgi dla nauczycieli
na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na 33%. ■
elektroniczny serwis klientów kancelarii
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Pieniądze na odszkodowania
za dekret Bieruta
Z początkiem stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji.
Przewiduje ona, że w latach 2014-2016 Warszawa będzie mogła otrzymać przejściowe
wsparcie z Funduszu Reprywatyzacji na wypłaty odszkodowań za nieruchomości znacjonalizowane na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu
gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekretu Bieruta). ■

Dla kogo opłaty
za śmieci?
Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie
odpadów mają stanowić dochody samorządów, na obszarze
których składowane są odpady. Wpływy z opłat i kar mają
stanowić w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% powiatu.
Pozostałe 40% wpływów stanowić będzie w 35% przychód
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a w 65% funduszu wojewódzkiego.
W przypadku lokalizacji składowiska odpadów na obszarze więcej niż jednego powiatu lub
gminy, dochód będzie podlegał podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej
przez to składowisko. Dotychczas, gdy gmina należało do związku międzygminnego,
którego statutowym zadaniem jest gospodarka nieruchomościami, wpływy stanowiły
wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego.
– Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska. ■
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Powiadamianie ratunkowe
Nowa ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego tworzy
podstawy prawne sprawnie działającego, jednolitego systemu
obsługi zgłoszeń na numer 112 i inne numery alarmowe.

Całościowa regulacja systemu powiadamiania ratunkowego oraz określenie
jego zadań i organizacji to główne założenia ustawy o systemie powiadamiania
ratunkowego. System ma umożliwiać
odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku konieczności ochrony pięciu podstawowych wartości takich jak: życie, zdrowie,
bezpieczeństwo i porządek publiczny, mienie oraz środowisko.
Zgodnie z ustawą zgłoszenia na numer 112, a także 997, 998 i 999 będą przyjmowali
operatorzy wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Centrów ma być
17 – dwa dla województwa mazowieckiego i po jednym w pozostałych województwach.
Wszystkie będą działały według tych samych procedur. Operator CPR będzie dokonywał
pełnej kwalifikacji zgłoszenia, a następnie przekazywał kompleksową informację do
dyspozytora właściwej służby.
Ustawa kompleksowo reguluje wymagania wobec osób obsługujących numery alarmowe oraz zasady ich szkolenia. Operatorzy CPR będą musieli znać przynajmniej jeden
język obcy. Zgłoszenia wpływające do CPR będą ewidencjonowane i przechowywane
przez 3 lata. Centra mają współpracować z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz
jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ustawa dopuszcza także współpracę z innymi podmiotami, np. ze strażami miejskimi czy pogotowiem energetycznym.
Centra będą działały według zasady wzajemnej zastępowalności. Oznacza to, że
zgłoszenie, które z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mogło być odebrane w CPR właściwym dla miejsca pobytu osoby dzwoniącej będzie, automatycznie przekierowywane
do innego Centrum.
Zgodnie z ustawą system będzie finansowany z budżetu państwa.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2014 r., z kilkoma wyjątkami. Nałożony na dostawców usług telefonicznych obowiązek przekierowywania sms przychodzących na numery
alarmowe do właściwych terytorialnie CPR zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 r.
Tego samego dnia wejdą w życie zmiany wprowadzające do ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, System Wspomagania Dowodzenia PRM. ■
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Nowe przepisy o ochronie
zdrowia zwierząt
Od 24 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy, które mają pozwolić
na efektywne i jednolite stosowanie na terytorium Polski przepisów
unijnych, określających wytyczne sanitarne dla produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez
ludzi, w tym mączek mięsno-kostnych oraz dotyczących zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt.

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy system kar za naruszenia przepisów odnoszących się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów
pochodnych. Zamiast dotychczasowej odpowiedzialności karnej powiatowy albo graniczny
lekarz weterynarii będą mogli nakładać, w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężne. Ich wysokość może dochodzić do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w poprzednim roku.
Zmienione przepisy upoważniają też wojewodę do wydania, po uzgodnieniu z Głównym
Lekarzem Weterynarii, rozporządzenia, określającego granice terenów odosobnionych,
na których mogą być stosowane bardziej liberalne wymagania dotyczące usuwania zwłok
zwierząt. Obszary te to tereny, na których populacja zwierząt jest niewielka, a przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją są oddalone od siebie, przez co stosowanie standardowych
metod utylizacji zwłok zwierząt może być utrudnione. Dozwolone więc będzie ich usuwanie poprzez spopielenie i grzebanie, pod
nadzorem urzędowym lekarza weterynarii.
Powiatowy lekarz
Powiatowy lekarz weterynarii będzie
weterynarii będzie mógł
m.in. zakazać właścicielowi
mógł m.in. zakazać właścicielowi zwierząt
zwierząt gospodarskich ich
gospodarskich ich przemieszczania, jeśli
przemieszczania, jeśli zajdzie
zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zwierzęuzasadnione podejrzenie, że
ta te były żywione niedozwolonymi produkzwierzęta te były żywione
tami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego
niedozwolonymi produktami
lub produktami pochodnymi.
ubocznymi pochodzenia
Ponadto powiatowy lekarz weterynarii
zwierzęcego lub produktami
będzie mógł zakazać posiadaczowi produk-

pochodnymi.

powrót do spisu treści

tów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych ich przemieszczania,
zbywania lub udostępniania, jeśli prowadzi on działalność nielegalnie, bez jej zatwierdzenia
lub rejestracji.
W nowelizacji określono również wymagania dotyczące funkcjonowania laboratoriów
prywatnych. Będą one mogły, po przejściu określonej procedury, przeprowadzać badania,
których wyniki mają być równoprawne z wynikami badań urzędowych.
Ponadto, nowelizacja upoważnia Głównego Lekarza Weterynarii do opracowywania
programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt innych niż wymienione w ustawie.
Będzie to mógł zrobić na wniosek organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich. ■

Tzw. ustawa rekrutacyjna
18 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw, której celem jest określenie
na poziomie ustawowym jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji
do publicznych przedszkoli i szkół. Tzw. ustawa rekrutacyjna
wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r.,
w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie tych kwestii
w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych
placówek oświatowych.
Jeżeli chodzi o przyjmowanie dzieci do
przedszkoli, to nowe przepisy wprowadzają zasadę, że w pierwszej kolejności
będą przyjmowane dzieci z terenu gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów
z gminy niż liczba miejsc, przeprowadzona
zostanie rekrutacja. Najpierw będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne, mające
niepełnosprawnego rodzica bądź rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych
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z minimum trójką dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Wszystkie te kryteria będą
miały jednakową wartość. Na pozostałe
miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie
z dodatkowymi kryteriami określanymi
przez gminę. Wśród nich musi być pierwszeństwo dla dzieci pracujących zawodowo
rodziców czy rodzica. Innym kryterium może
być kryterium dochodowe. Jeżeli zaś po
przyjęciu dzieci z obszaru gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła
przyjąć maluchy spoza gminy, posługując się
zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego
terenu.
Przy rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
będą obowiązywać dotychczasowe rozwiązania. W przypadku placówek ponadgimnazjalnych jedyna zmiana polega na tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązkowo będą
brane pod uwagę oceny nie tylko z języka polskiego, ale również matematyki. Dodatkowo
uwzględniane będą wyniki z 2 wybranych przedmiotów.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że w publicznych przedszkolach do prowadzenia
zajęć rozwijających zainteresowania (zajęć dodatkowych) za zgodą kuratora oświaty będą
mogły być zatrudniane osoby z przygotowaniem specjalistycznym, ale bez uprawnień
pedagogicznych. ■

porady

Jak udzielić pierwszej
pomocy ofierze mrozu?

Niskie temperatury mogą zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych,
ale także osób wypoczywających w górach. Każdej zimy wiele osób
umiera z wychłodzenia organizmu. Tymczasem wiele z nich można
uratować, udzielając choćby podstawowej, pierwszej pomocy.
powrót do spisu treści

Jak informuje MSW, niska temperatura powietrza w połączeniu z siłą wiatru
Nie wolno: pocierać stóp
przyczynia się do wychłodzenia orgai rąk poszkodowanego,
nizmu. Hipotermia to znaczny spadek
nacierać śniegiem, zostawić
temperatury ciała połączony z zabuposzkodowanego samego
rzeniem termoregulacji organizmu.
ani gwałtownie poruszać
W wyniku obniżenia temperatury ciała
poszkodowanym.
życiowe procesy ulegają zwolnieniu i następuje ogólne pogorszenie sprawności.
W skrajnych przypadkach może to stanowić
zagrożenie dla życia człowieka. Najbardziej narażeni na wychłodzenie są ludzie
bezdomni, którzy przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak pustostany,
altanki na działkach czy piwnicach.
Wyróżnia się trzy stopnie hipotermii ze względu na głębokość obniżenia
temperatury ciała:
o
1. Lekki (temperatura ciała spada do 32-35 C), charakteryzujący się uczuciem marznięcia, skóra jest blada i zimna. Występują dreszcze i drżenie mięśni. Słabną
ramiona i nogi, dołączają się zawroty głowy, niepokój i dezorientacja.
o
2. Średni (temperatura ciała spada do 30-32 C), w którym następuje stadium
wyczerpania, w którym objawy hipotermii lekkiej nasilają się. Dodatkowo pojawia się brak wrażliwości na bodźce i sztywnienie mięśni. Przechłodzony organizm dostaje skurczów mięśni, zachowuje się apatycznie
i cierpi na zaburzenia świadomości, które powodują zobojętnienie na własny los
(poszkodowany nie jest w stanie sobie pomóc).
o
3. Ciężki (temperatura ciała spada poniżej 30 C) - człowiek jest w stanie bezwładności. Poszkodowany nie odczuwa bólu, zachowaniem przypomina osobę po spożyciu
alkoholu. Jego mowa jest bełkotliwa i występuje niezborność ruchowa. Puls jest
słabo wyczuwalny, a oddech wolny i płytki. Zanika reakcja źrenic na światło, co
jest spowodowane niedotlenieniem mózgu. Poszkodowany ostatecznie traci
przytomność.
o
Obniżenie temperatury ciała do 25 C może prowadzić do śmierci.
Postępowanie w przypadku hipotermii:
1. Sprawdź czy jest bezpiecznie.
2. Założ rekawiczki.
3. Oceń stan ogólny poszkodowanego (sprawdź przytomność i oddech).
4. Wezwij pogotowie.
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5.

Zabezpiecz poszkodowanego przed
dalszym wychłodzeniem:
▪▪ gdy jest to możliwe przenieś lub
zaprowadź poszkodowanego do
ciepłego pomieszczenia, w innym
przypadku staraj się znaleźć
miejsce osłonięte od śniegu, wiatru
i deszczu,
▪▪ jeżeli ubranie poszkodowanego
jest mokre należy jak najszybciej
je zdjąć bez zbędnego poruszania
poszkodowanego (np. rozcinając
je),
▪▪ w przypadku podejrzenia odmrożenia okolic dystalnych ciała, tj. uszu,
nosa, rąk i stóp, należy rozluźnić
uciskające części garderoby, które
ograniczają ukrwienie,
▪▪ poszkodowanego okryj kocem lub
folią izotermiczną złotą stroną do góry,
▪▪ dodatkowo wskazane jest okrycie szyi i głowy, co zmniejszy utratę ciepła.
6. Gdy poszkodowany jest przytomny możemy podać do picia gorące napoje (wskazane są z dużą zawartości cukru np. z sokiem malinowym). W żadnym przypadku
nie podajemy alkoholu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, a tym
samym potęguje oziębienie organizmu.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skóry zabezpiecz je suchym opatrunkiem.
8. W przypadku gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna, a ma czynności życiowe,
ułóż ją w pozycji bezpiecznej, która zapewni swobodne oddychanie.
9. Stale kontroluj oddech poszkodowanego.
10. Kiedy dojdzie do zatrzymania oddechu i krążenia, przystąp do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
W żadnym przypadku NIE WOLNO:
▪▪ pocierać stóp i rąk poszkodowanego, ponieważ możemy spowodować dodatkowe
uszkodzenia skóry (nie wolno również nacierać śniegiem!);
▪▪ zostawić poszkodowanego samego;
▪▪ gwałtownie poruszać poszkodowanym, ponieważ może to doprowadzić do szybkiego przemieszczenia się schłodzonej krwi w kierunku serca; ■
Źródło: KSP
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E-zakupy? UOKiK radzi
Konsumencie, kupując w Internecie, masz więcej praw niż przy
zakupach tradycyjnych. Możliwość zwrotu pełnowartościowego
towaru to jedno z nich. Ale czy dotyczy to każdej sytuacji?
Kto pokrywa wówczas koszty przesyłki zwrotnej? Jeśli masz
wątpliwości, zajrzyj na stronę www.ezakupy.uokik.gov.pl
i skorzystaj z porad UOKiK.

Kupujemy w sieci coraz więcej, dzięki
czemu oszczędzamy czas oraz niejednokrotnie pieniądze. Co nas może do
tego zniechęcać, to brak możliwości
bezpośredniego obejrzenia, dotknięcia
bądź przymierzenia rzeczy. Dlatego też
internetowemu konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu – ma on
10 dni kalendarzowych na odstąpienie
od umowy i rezygnację z zakupu, który
nie spełnił jego oczekiwań. W tym czasie
e-klient powinien poinformować o swej
decyzji przedsiębiorcę, wysyłając stosowne oświadczenie (można również
skorzystać z załączonego formularza).
Nie trzeba przy tym podawać powodu
odstąpienia od umowy.
Co ważne, niechciany produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym (niezniszczonym), ale może być rozpakowany. Wyjątkiem są tu płyty CD,
DVD, czy programy komputerowe, które muszą zostać zwrócone w oryginalnym
opakowaniu.
Pamiętajmy też, kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Dzieje
się tak, gdy kontrahentem jest drugi konsument (osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej) oraz gdy kupowaliśmy na aukcji z opcją licytacji. Nie
obejmuje ono także m.in. towarów wykonanych na specjalne zamówienie, prasy
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oraz biletów na imprezy rozrywkowe. Więcej informacji o sytuacjach,
w których nie można odstąpić od umowy
zawartej na odległość, można znaleźć
tutaj.
Wiele wątpliwości pojawia się także
wokół kwestii, na kim spoczywa koszt
przesyłki zwrotnej. Przypominamy, że
pokrywa go konsument, ale przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić klientowi równowartość ceny towaru oraz doliczone do niej wcześniej opłaty za
dostawę.
Te oraz inne wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z zakupami w sieci
znajdują się na specjalnej stronie uruchomionej przez Urząd www.ezakupy.uokik.
gov.pl. W serwisie znaleźć można również przykłady klauzul niedozwolonych, wzory
przydatnych pism oraz wskazówki gdzie i jak można uzyskać pomoc w przypadku
zawarcia transakcji z nieuczciwym e-przedsiębiorcą. ■

Internetowemu konsumentowi
przysługuje tzw. prawo
do namysłu – ma on
10 dni kalendarzowych na
odstąpienie od umowy
i rezygnację z zakupu.

Aktualności

Mieszkanie
dla Młodych

Od stycznia 2014 r. ruszył nabór wniosków o kredyt z dopłatą
z programu „Mieszkanie dla młodych”.

Państwo pomoże młodym ludziom w zakupie pierwszego „M”. Młode małżeństwa
i single otrzymają dopłaty do kredytu na mieszkanie – chodzi o 10% wartości nieruchomości. Na dodatkowe 5% mogą liczyć pary posiadające dziecko. A na kolejnych
5%, jeśli w ciągu 5 lat po zakupie mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.
Jakie dokładnie warunki trzeba spełniać, aby skorzystać z programu? – Sprawdź
na stronie www.rodzina.gov.pl ■
powrót do spisu treści

projekty

Założenia nowelizacji
ustawy alimentacyjnej

Uproszczenie procedur oraz skuteczniejsza egzekucja zobowiązań
dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego to
najważniejsze proponowane zmiany w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, którą przyjęła Rada Ministrów.
– Dotychczasowe ściąganie zobowiązań w trybie administracyjnym nie przynosiło zadowalających rezultatów. Tylko w zeszłym roku koszty postępowania przewyższyły
kwotę wyegzekwowanych należności. Dzięki zmianom ściąganie alimentów będzie
efektywniejsze – tłumaczy Minister Pracy i Polityki Społecznej. Efektywność egzekucji
sądowej jest znacznie wyższa. Odzyskiwane przez komornika sądowego kwoty zadłużenia przewyższają nawet kilkadziesiąt razy sumy odzyskane przez egzekucyjny organ
administracyjny. Dlatego zaproponowano przekazanie ściągania zaległych świadczeń
wyłącznie komornikom sądowym, w ramach prowadzonej egzekucji cywilnej.
Komornik sądowy będzie przekazywał wyegzekwowaną od dłużnika kwotę na
mocy przekazanej mu uprzednio decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Skróci to postępowanie i odciąży urzędy skarbowe.
Uproszczona ma zostać także procedura przekazywania odzyskanych należności.
Dotychczasowy podział środków zostanie zastąpiony następująco: 40% wyegzekwowanej należności będzie trafiało do gminy wierzyciela, a pozostałe 60% wraz
z odsetkami będzie otrzymywał budżet państwa.
Proces egzekucji będzie mógł się toczyć, także gdy po raz kolejny dłużnik
uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego. W takim przypadku nie będzie konieczne wszczynanie postępowania
w sprawie uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Co jeszcze się ma się zmienić? M.in.
definicja i procedury dochodzenia świadZaproponowano przekazanie
czeń nienależnie pobranych. Katalog takich
ściągania zaległych świadczeń
świadczeń zostanie rozszerzony i uzupełwyłącznie komornikom
niony o sytuację, gdy wypłata świadczesądowym, w ramach prowadzonej
nia nastąpiła osobie innej niż wskazana
egzekucji cywilnej.
w decyzji organu. ■
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Zapraszam do współpracy
Jeśli chcesz zlecić doradcy prowadzenie obsługi
prawno-podatkowej Twojej firmy, przygotuj się.

Na początek określ i zapisz:
▪▪ rodzaj prowadzonej działalności – działalność handlowa, usługowa, produkcyjna itp.;
▪▪ rodzaj prowadzonej księgowości – książka przychodów i rozchodów, księga
rachunkowa, ryczałt;
▪▪ podstawowe parametry – wysokość obrotów, ilość pracowników, kontrahentów,
dostawców, ilość dokumentów itp.;
▪▪ czy w firmie jest wyznaczony pracownik, który zajmuje się dokumentacją, czy
dokumentacja jest uporządkowana.
Zadzwoń do kancelarii i umów się na spotkanie z doradcą. Powiedz, że chciałbyś
zlecić prowadzenie obsługi podatkowej Twojej firmy. Doradca – aby mógł rzetelnie
zbadać potrzeby Twojej firmy – podpowie, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.
Podczas spotkania wspólnie z doradcą zastanowicie się nad zakresem współpracy,
opracujecie plan działań optymalizujących stronę podatkową Twojej działalności.
Doradca wyznaczy termin kolejnej wizyty, podczas której zaprezentuje rzetelnie
opracowane: propozycje i warianty ewentualnej współpracy (np. obsługi podatkowej,
ZUS, kadrowo-płacowej) oraz wstępną kalkulację wysokości honorarium, uwzględniającą rodzaj wykonywanych czynności, praco- i czasochłonności.
Nie należy się zniechęcać, jeżeli propozycja doradcy od razu nie będzie spełniała
Twoich oczekiwań. Etap kształtowania wzajemnych relacji i waga przedsięwzięcia
wymagają dokładnego i przemyślanego działania oraz negocjacji. Po ustaleniu warunków współpracy doradca sporządzi umowę, po podpisaniu której rozpocznie się
współpraca z kancelarią. Umowa zawierana między Klientem a doradcą podatkowym
przybiera na ogół formę umowy zlecenia. Może to być:
A. umowa o stałą współpracę, np.:
▪▪ umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego,
▪▪ umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych,

powrót do spisu treści

▪▪ umowa o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
▪▪ umowa o prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt+VAT),
▪▪ umowa o prowadzenie rozliczeń VAT (karta podatkowa),
▪▪ umowa o prowadzenie rozliczeń właścicieli nieruchomości,
▪▪ umowa o prowadzenie rozliczeń składek ZUS i prowadzenie spraw kadrowych,
B. bądź umowa okazjonalna, np.:
▪▪ umowa o prowadzenie sprawy w toku kontroli skarbowej,
▪▪ umowa o reprezentację przed wojewódzkim sadem administracyjnym lub NSA,
▪▪ umowa zlecenia opracowania opinii podatkowej (porady ustnej),
▪▪ umowa o dokonanie zapisów w PKPiR,
▪▪ umowa o sporządzenie deklaracji czy zeznania rocznego,
▪▪ umowa o przeprowadzenie kontroli podatkowej (audytu). ■

elektroniczny serwis klientów kancelarii

