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Słowo od doradcy
Drogi Kliencie,
Piękna wiosna za oknami, a tu trzeba zmagać się codzienną pracą i zmianami prawnymi, które znów dotkną przedsiębiorców. Zmiany, które wchodzą
w życie 1 kwietnia br. dotyczą nie tylko kwestii związanych z VAT, choć te są
największe i najbardziej zawikłane. Zmieniają się też w wielu przypadkach
zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego VAT,
zasady amortyzacji, zasady ewidencjonowania eksploatacji samochodu itp.
Ponadto będą stosowane różne reżimy w VAT i podatkach dochodowych
– zależnie od daty nabycia (podpisania umowy leasingu), daty zbycia czy daty
złożenia oświadczenia o sposobie używania samochodu.
Mimo tego, w ramach walki z wiosennym przesileniem, pozwól odpocząć
ciału i umysłowi. A kłopoty zostaw naszej kancelarii. Na przemęczonym organizmie „daleko nie zajedziesz”. Znajdź trochę czasu na ruch, relaks i odpoczynek.
Poprawa samopoczucia na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze
życzenia: dużo zdrowia, słońca, spokoju i pogody ducha w tym
radosnym czasie spędzanym z rodziną i przyjaciółmi, a także
mnóstwa wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym,
składa wszystkim Podatnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom
Twój Doradca Podatkowy

7

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
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Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w marcu od
należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.
Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w marcu od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.
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Zapłata podatku w formie karty podatkowej
za marzec.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za marzec
– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
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15

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec.

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za kwiecień – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
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Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za
marzec – pozostali płatnicy składek.

15

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za marzec.

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

22

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 marzec.

22
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30

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za marzec.
Wpłata na PFRON za marzec.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).

Złożenie przez osoby fizyczne rocznych
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) za 2013 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39).

30

Sprawdzenie przez płatników składek
prawidłowości danych przekazanych do ZUS
w imiennych raportach miesięcznych za 2013 r.
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Ubezpieczenie
samochodu a koszty

Różne rodzaje ubezpieczeń samochodów firmowych w różny sposób
mogą oddziaływać na wysokość kosztów podatkowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1
obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, tzn. ubezpieczenie OC. Posiadacz pojazdu
mechanicznego jest zatem obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.
Obowiązek ubezpieczenia samochodu ciąży na posiadaczu lub kierującym pojazdem
mechanicznym przed jego rejestracją. Ubezpieczenie OC ma za zadanie uchronić posiadacza samochodu od skutków finansowych szkód wyrządzonych innym osobom.
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powinno nastąpić najpóźniej w dniu rejestracji
samochodu. Co do zasady umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy
(w pewnych sytuacjach można zawrzeć ją na krótszy okres, np. w przypadku pojazdów
zarejestrowanych czasowo).
Ubezpieczenie OC jest przy tym jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Nie ma więc obowiązku objęcia samochodu firmowego także ubezpieczeniem autocasco (AC), ponieważ jest to ubezpieczenie dobrowolne2. Nieopłacenie tej składki,
co do swej zasady dobrowolnej, może
jednak przynieść dotkliwe skutki finansowe np. w razie szkody na samochodzie lub
w przypadku kradzieży. Firma nie tylko nie
będzie mogła liczyć na odszkodowanie, lecz
także poniesie negatywne skutki podatkowe. Zgodnie bowiem z przepisami ustaw
podatkowych, nie uważa się za koszty
uzyskania przychodów strat powstałych
w wyniku utraty lub likwidacji samocho-
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dów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były
Nie uważa się za koszty
objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.
uzyskania przychodów strat
Dobrowolnym ubezpieczeniem jest też
powstałych w wyniku utraty
ubezpieczenie od następstw nieszczęślilub likwidacji samochodów
wych wypadków kierowcy i pasażera (tzw.
oraz kosztów ich remontów
NW). Warto jednak przemyśleć zawarcie
powypadkowych, jeżeli
dodatkowo także umowy tego ubezpieczesamochody nie były
objęte ubezpieczeniem
nia, ponieważ składka za nie jest relatywnie
dobrowolnym.
niska w stosunku do pozostałych ubezpieczeń, zaś ubezpieczenie to obejmuje trwałe
następstwa nieszczęśliwych wypadków;
ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu i zwykle jego pasażerowie
(w liczbie określonej w umowie).
W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa może dochodzić do zdarzeń niespodziewanych, czyli wypadków losowych. Takie wypadki mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie
w kosztach firmy, także gdy dotyczą samochodów firmowych.
Samochód firmowy może funkcjonować w przedsiębiorstwie jako środek trwały
bądź nie; można także na potrzeby przedsiębiorstwa używać samochodu prywatnego.
W przypadku nieprzewidzianych zjawisk, takich jak np. kradzież środka trwałego, zasadą
ogólną jest zaliczanie do kosztów niezamortyzowanej części tego środka. Należy jednak
pamiętać, iż niezależnie od tego, czy samochód firmowy jest środkiem trwałym, czy też
składnikiem majątku obrotowego, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów
straty powstałej w wyniku utraty takiego samochodu (nie tylko kradzieży, ale każdej
postaci utraty), jeżeli samochód ten nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym
(AC). Chociaż więc ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, warto o nim pomyśleć, gdyż
wysokość jego składki jest niewspółmiernie niska w porównaniu z nieprzyjemnymi
konsekwencjami podatkowymi.
Podobny warunek ustawa stawia w przypadku likwidacji samochodu firmowego.
Jeśli zatem samochód firmowy nie podlegał ubezpieczeniu AC, to w przypadku jego
utraty lub likwidacji wartość straty nie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych.
Jeżeli zaś samochód firmowy był środkiem trwałym w przedsiębiorstwie i podlegał
ubezpieczeniu AC, to w przypadku jego utraty bądź likwidacji do kosztów uzyskania
przychodów może zostać zaliczona tzw. wartość netto (tzn. niezamortyzowana wartość
samochodu; do kosztów wtedy zaliczamy zatem jednorazowo kwotę, która pozostała
jeszcze do zamortyzowania).
Jeśli natomiast samochód firmowy nie był środkiem trwałym, lecz podlegał ubezpieczeniu AC, to do kosztów podatkowych można zaliczyć wartość straty powstałej w wyniku
jego likwidacji lub utraty – podatnik powinien wówczas sporządzić odpowiedni protokół
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(np. protokół kradzieży czy likwidacji), dokładnie opisując stan faktyczny, oszacować wartość
straty (jeżeli to konieczne, z uwzględnieniem opinii biegłego), a także zebrać dokumenty,
które mogą potwierdzać zasadność ujęcia straty w kosztach (m.in. postanowienie Policji).
W końcu jeśli zlikwidowano bądź utracono samochód prywatny używany dla potrzeb
prowadzonej działalności gospodarczej, to kwota straty nie może zostać zaliczona do
kosztów podatkowych.
Podobne zasady obowiązują w przypadku kosztów remontów powypadkowych
samochodów. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów kosztów
remontów powypadkowych samochodów, jeżeli samochody te nie były objęte
ubezpieczeniem dobrowolnym, tj. ubezpieczeniem AC.
Uwagi powyższe dotyczą i samochodów osobowych, i ciężarowych!
Natomiast ograniczenia w zaliczaniu składek na ubezpieczenie samochodu firmowego
do kosztów podatkowych dotyczą samochodów osobowych. Przepisy podatkowe nie
pozwalają bowiem na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną
w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na
złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla
celów ubezpieczenia. W każdej więc sytuacji ubezpieczenia samochodu osobowego
należy sprawdzić ww. proporcję, żeby nie zawyżyć kosztów. Reguła ta ma zastosowanie
do każdego rodzaju składek (OC, AC, NW). Do wyliczenia proporcji stosuje się wartość
samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia (którą zwykle określa firma ubezpieczeniowa na podstawie posiadanych zbiorów danych).
PRZYKŁAD:
Podatnik posiada samochód osobowy o wartości 140.000 zł. Wartość samochodu
przyjęta dla celów ubezpieczenia, wpisana w polisie, wynosi 129.000 zł. Kurs euro
w NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi 4,056 zł.
Należy więc w następujący sposób wyliczyć proporcję:
(20.000 euro x 4,056 zł) : 129.000 zł x 100% =
81.120 zł : 129.000 zł x 100% = 62,8837%
Bez względu na wysokość składki i jej rodzaj, podatnik może do kosztów podatkowych zaliczyć tylko tę część składki, która stanowi wyliczony wyżej procent.
Gdyby zatem np. kwota wszystkich składek wynosiła 3.500 zł, do kosztów można
zaliczyć jedynie kwotę 2.200,93 zł (3.400 zł x 62,8837%).
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W przypadku zaś samochodów ciężarowych składka jest zawsze kosztem w pełnej
wysokości; samochodów tych nie dotyczą bowiem powyższe ograniczenia. ■
1

Dz.U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.

Chodzi przy tym o typowe sytuacje, gdyż w szczególnych okolicznościach dobrowolne ubezpieczenie samochodu (a więc ubezpieczenie AC) może stać się dla firmy obowiązkowe (gdy
przykładowo obowiązek taki będzie wynikał z umowy leasingu).
2

Uniknij błędów w PIT
Jeśli podatnicy sami wypełniają zeznania, bez pomocy doradców
podatkowych, zdarzają się w nich błędy i są z tego powodu wzywani
do urzędów skarbowych.
Dlatego organy podatkowe informują o tym, jak poprawnie wypełnić zeznania roczne.
Przeczytaj poradniki:
▪▪ najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników prowadzących
działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;
▪▪ najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników nieprowadzących
działalności gospodarczej.
Warto pamiętać o ostatecznym terminie rozliczenia PIT za 2013 rok – jest to
dzień 30 kwietna br. (środa). W przypadku wysyłki pism do organów podatkowych
termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim
urzędzie konsularnym. W takim przypadku data faktycznego wpływu pisma do organu
podatkowego nie ma znaczenia. Do końca 2015 r. obowiązki operatora wyznaczonego
pełni wyłącznie Poczta Polska. Zatem tylko pismo nadane w placówce Poczty Polskiej
daje stronie gwarancję zachowania terminu dla składanych pism, w szczególności dla
składanych środków zaskarżenia z zakreślonymi ustawowo terminami ich skutecznego
wniesienia bądź deklaracji podatkowych.
W przypadku nadania przesyłki za pośrednictwem innego operatora, np. za pośrednictwem firmy kurierskiej czy za pomocą zagranicznej poczty terminem złożenia pisma
jest faktyczna data wpływu danego pisma do organu, który jest adresatem przesyłki.
Może się zatem zdarzyć, że przesyłka wpłynie już po ustawowym terminie. Bez znaczenia
pozostaje data nadania pisma np. w firmie kurierskiej. ■
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Jakie będą zmiany
w prawie podatkowym?

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które
przygotowało Ministerstwo Finansów.
Proponowane zmiany zawierają ponad 100 regulacji. Nowelizacja przepisów ma
przede wszystkim zracjonalizować i uprościć procedury podatkowe oraz uszczelnić
system poboru podatków, np. ma pozwolić sprawniej zwalczać oszustwa podatkowe
i reagować na patologiczne zachowania.

Ułatwienie procedur
Ułatwienie różnych procedur ma sprawić, że kontakt obywateli z urzędem skarbowym
będzie bardziej przyjazny. Planowane uproszczenia obejmują rozwiązania takie jak: wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych, informatyzację
sprawdzania dokumentacji księgowej czy unowocześnienie doręczania pism urzędu.
Według projektu zmian, zamiast składać oddzielne dokumenty do akt każdej sprawy,
będzie można w formie elektronicznej, bez opłaty skarbowej, zgłosić do centralnego
rejestru pełnomocnika, który będzie nas reprezentował we wszystkich sprawach
podatkowych. Zamiast długich i uciążliwych kontroli księgowość podatkowa będzie
mogła być prowadzona elektronicznie, co pozwoli na szybszą analizę danych, skróci
czas kontroli i ograniczy angażowanie podatnika. Nie będziemy już też musieli odbierać
pism w miejscu zamieszkania. Wskażemy
adres do korespondencji, jaki nam odpowiada – nasz, do pełnomocnika lub nawet
drogą elektroniczną.

Skuteczniejsze ściganie oszustw
podatkowych
Proponowana nowelizacja zakłada przede
wszystkim wprowadzenie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

powrót do spisu treści

Pozwoli ona na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania
zapłaty podatku. Narzędzie to będzie służyć przede wszystkim prewencji.
Stosowanie klauzuli będzie jednak powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, takimi jak ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne
sprawy czy niewykonalność spornych decyzji.
Wśród innych rozwiązań, które mają pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu oszustw
podatkowych, znajdzie się m.in. wyznaczenie jednego „wiodącego” urzędu w sprawach
powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów oraz
wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację, który pozwoli na wyjaśnienie
wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.
Projekt zakłada również wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu
podatnika i możliwość nieodpłatnego dostępu przez Internet do Rejestru Zastawów
Skarbowych, czyli zabezpieczenia na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych.
Docelowo konieczna jest jednak kompleksowa kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego, co nastąpi w dłuższej perspektywie – zapowiedział Minister Finansów
Mateusz Szczurek. ■

Jakie nowości szykują się
w PIT i CIT?
Rządowy projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT, przygotowany
przez Ministerstwo Finansów, ma na celu z jednej strony
zracjonalizowanie procedur i poprawę sytuacji podatników,
a z drugiej uszczelnienie systemu podatkowego.

Projekt zakłada m.in. ułatwienie procedur dotyczących wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych przez jednostki naukowe
i twórców oraz nowe zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek. Wprowadza
również zasadę, że certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności obowiązuje
przez kolejny rok oraz rozszerza katalog zwolnień przedmiotowych w PIT.
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Natomiast wśród zmian zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego można
wymienić wprowadzenie przepisów odnoszących się do dochodów zagranicznych spółek
kontrolowanych, które wyrównają szanse wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będą stanowić wsparcie uczciwej konkurencji.
Nowelizacja ma ponadto pomóc wyeliminować możliwość wykorzystywania różnic
między systemami prawnymi państw w celu unikania opodatkowania, a także wprowadzić przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń
w naturze oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące niepodzielonego zysku. ■

zmiany
prawne

Zmiany dotyczące OPP
korzystających z 1%
odpisu podatku

Wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do
otrzymywania 1% z PIT będzie teraz tworzony i aktualizowany na
bieżąco, zaś termin na zgłaszanie przez te organizacje do urzędu
skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą
przekazywać odpis, wydłużono do 30 czerwca każdego roku.
– Ustawa o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw weszła w życie
22 marca 2014 r.
Wydłużenie ww. terminu (dotąd określonego na 31 dzień stycznia każdego roku)
ma ułatwić działanie OPP, a bieżąca aktualizacja ich wykazu (dotychczas tworzonego
na dzień 15 grudnia danego roku) ma zapobiec przekazywaniu środków podatników
podmiotom do tego nieuprawnionym, które np. utraciły już status OPP. Ustawa przewiduje ponadto, iż w sytuacji, gdy podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym kwotę do
przekazania przekraczającą 1%, naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli przekazać
kwotę 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wzywania
podatnika do korekty deklaracji.
Tymczasem wykaz organizacji pożytku publicznego, którym możemy przekazać 1%
naszego podatku, został zaktualizowany 14 marca br.
powrót do spisu treści

Samochód osobowy, czyli co?
Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw1. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad
odliczania VAT i rozliczania wydatków dotyczących tzw. pojazdów
samochodowych.
Poza zmianami w VAT omawiana nowelizacja znowu modyfikuje definicję samochodu
osobowego w ustawach o podatkach dochodowych. Obecnie – od 1 kwietnia 2014 r.
– samochodem osobowym dla celów PIT jest pojazd samochodowy w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą, z wyjątkiem:
a. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
▪▪ klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:
wielozadaniowy, van lub
▪▪ z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
b. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń
i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne
elementy pojazdu; przy tym spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych
określonych w lit. a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego
zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu
zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
c. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że
Samochodem osobowym
dany pojazd jest pojazdem specjalnym,
dla celów PIT jest pojazd
i jeżeli spełnione są również warunki
samochodowy w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym
zawarte w odrębnych przepisach,
o dopuszczalnej masie całkowitej
określone dla następujących przenieprzekraczającej 3,5 tony,
znaczeń:
konstrukcyjnie przeznaczony do
▪▪ agregat elektryczny/spawalniczy,
przewozu nie więcej niż 9 osób
▪▪ do prac wiertniczych,
łącznie z kierowcą.
▪▪ koparka, koparko-spycharka,
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▪▪ ładowarka,
▪▪ podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
▪▪ żuraw samochodowy;
spełnienie wymagań dla ww. pojazdów samochodowych stwierdza się przy tym na
podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
d. pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art.
86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług2.
Zmienione (przez ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) przepisy ustaw o podatkach dochodowych stosuje się do samochodów osobowych:
1. nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014 r.;
2. używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy
o podobnym charakterze zawartej od dnia 1 kwietnia 2014 r. ■

gdy podatnik nabył pojazd samochodowy z ograniczonym prawem do odliczenia,
a potem w okresie 60 miesięcy od nabycia dokona sprzedaży opodatkowanej tego
pojazdu. Zmiana ta wymagała likwidacji zwolnienia od VAT przy dostawie takich
pojazdów i objęcia takiej czynności opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Od
1 kwietnia br. przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonej przy nabyciu tego pojazdu kwoty podatku naliczonego
– w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. ■

Nowe druki NIP
wzory pism

z wyjątkiem przepisów związanych z uchyleniem obowiązku uzyskiwania zaświadczenia dla potrzeb
rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE, których termin wejścia
w życie został określony na 1 stycznia 2015 r.
1

Według tegoż przepisu minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty
potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zastosowanie,
a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń – również wymóg, aby dopuszczalna
masa całkowita była większa niż 3 tony.
2

Koniec zwolnienia od VAT dla
dostawy samochodów
Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług
oraz warunków stosowania tych zwolnień usuwa zwolnienie od VAT dla
dostawy pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało
częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 7 lutego 2014 r. wprowadza m.in. system korekt podatku naliczonego, który stosowany będzie w sytuacji,
powrót do spisu treści

Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązywać będą nowe wzory formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7,
ZAP-3, NIP-2/A i NIP-D.
W rozporządzeniu z 12 marca 2014 r. Ministra Finansów określone zostały nowe
wzory następujących formularzy:
1. zgłoszenia identyfikacyjnego/
zgłoszenia aktualizacyjnego osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
będącej podatnikiem lub płatnikiem
(NIP-2),
2. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)
3. zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)
4. załączników do zgłoszenia NIP-2:
a. informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A),
b. informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D). ■
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Informacja o pojazdach
samochodowych
wykorzystywanych wyłącznie
do działalności gospodarczej
Minister Finansów określił wzór informacji o pojazdach
samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności
gospodarczej, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych
pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego,
w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru
rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku
związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę
umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

Nowy formularz VAT-11
Minister Finansów określił nowy wzór deklaracji dla podatku od
towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka
transportu (druk VAT-11).

Nowy wzór deklaracji, obowiązujący od 18 lutego br., został załączony do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji
dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych
w zakresie nowych środków transportu. ■

Ulga internetowa
odpowiedzi

Rozporządzenie z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Wiąże się ono ze zmianami wprowadzanymi z tą samą datą do ustawy o VAT dotyczącymi odliczania VAT i rozliczania wydatków dotyczących tzw. pojazdów samochodowych (pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 tony, z pewnymi wyjątkami). Nowelizacja zakłada, że pełne odliczenie VAT przysługuje jedynie w wypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej
(np. tylko do wynajmu samochodów w ramach prowadzonej działalności), co trzeba
wykazać. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy
samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany
z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia w tym terminie takiej informacji, uznaje
się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. W przypadku zmiany wykorzystywania
pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji takiej informacji
najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. ■
powrót do spisu treści

Z odliczenia w ramach ulgi internetowej korzystałam w każdym roku
od 2011 r. Czy mogę teraz odliczyć wydatki na użytkowanie Internetu
w rozliczeniu za 2013 r.?
Nie, nie ma w tym przypadku możliwości
skorzystania z ulgi internetowej za 2013 r.,
gdyż odliczała Pani wydatki na użytkowanie Internetu nie tylko w 2012 r. ale
też w latach poprzednich. W związku
z nowelizacją przepisów od 1 stycznia
2013 r. ulga internetowa jest przeznaczona dla podatników, którzy w rozliczeniu
za ten rok skorzystają po raz pierwszy
z odliczenia wydatków na użytkowanie Internetu. Ponadto, jeśli podatnik po raz
pierwszy skorzystał z ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym za 2012 r., to również
może skorzystać z tego odliczenia także (i tylko) za 2013 r. Odliczenie to przysługuje
podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli
w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. ■
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Ulga na dzieci
Jesteśmy małżeństwem cały rok podatkowy i wspólnie wychowujemy
małoletnie dziecko. Łączny nasz dochód za 2013 r. wyniósł 124.000 zł,
przy czym ja uzyskałem dochód w wysokości 44.000 zł, a małżonka
80.000 zł. Czy w takim przypadku w zeznaniu za 2013 r. mamy prawo
odliczenia ulgi prorodzinnej?
Nie, gdyż w Państwa przypadku dochody
przekroczyły dopuszczalny próg w wysokości 112.000 zł, decydujący o możliwości skorzystania z ulgi rodzinnej. Przy
uwzględnianiu prawa do ulgi na dzieci
w rozliczeniu za 2013 r. podatnicy winni
bowiem uwzględnić uzyskane przez
siebie dochody. Ich wysokość decyduje
o możliwości odliczenia w ramach ulgi
rodzinnej w przypadku wykonywania
władzy rodzicielskiej bądź pełnienia
funkcji opiekuna prawnego (w razie zamieszkiwania z dzieckiem), bądź też pełnienia funkcji rodziny zastępczej wobec
jednego dziecka.
Przy ustaleniu wysokości dochodów
trzeba:
1. zsumować dochody opodatkowane
według skali podatkowej, jednolitą
19% stawką podatku od dochodów
z kapitałów pieniężnych oraz podatkiem liniowym,
2. pomniejszyć te dochody o kwotę
zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.
Żeby podatnicy mogli skorzystać
z ulgi na jedno dziecko, dochody osiągnięte przez oboje małżonków nie mogą
przekroczyć kwoty 112.000 zł. Limit ten obowiązuje, o ile podatnicy pozostają
w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. ■

powrót do spisu treści

orzeczenia

Rabat bez
korekty faktury

Nie w każdym przypadku po przyznaniu rabatu sprzedawca musi
wystawić fakturę korygującą.

Sprzedawca, który nie chce obniżyć podstawy opodatkowania VAT w związku
Sprzedawca, który nie
z wypłaconą kontrahentowi premią
chce obniżyć podstawy
pieniężną, nie musi wystawiać faktury
opodatkowania VAT
w związku z wypłaconą
korygującej. – Tak orzekł Naczelny Sąd
kontrahentowi premią
Administracyjny.
pieniężną, nie musi
NSA odwołał się przy tym do swojej
wystawiać faktury
uchwały z 5 czerwca 2012 r., w której
korygującej.
wskazał, iż w przypadku gdy przedsiębiorca nie zamierza obniżać podstawy
opodatkowania, nie musi tego dokumentować. Nie może również ponosić z tego tytułu żadnych sankcji. Dopiero gdyby
zdecydował się zmniejszyć podstawę opodatkowania, musiałby spełnić warunki
formalne, w tym te dotyczące korekty faktur. Udzielona kontrahentowi obniża VAT
podobnie jak rabat. W uchwale tej chodziło o premie pieniężne udzielane przez
podatników kontrahentom za zrobienie zakupów o określonej wielkości bądź za
terminową zapłatę za kupowane towary i usługi. Sąd zauważył przy tym, że nie ma w
ustawie o VAT przepisu, na podstawie, którego można byłoby karać za brak korekty
faktury po udzieleniu premii. Czynności stanowiące opodatkowaną dostawę
towaru nie mogą jednocześnie stanowić
podlegającej opodatkowaniu VAT usługi
polegającej na osiągnięciu określonego
poziomu zakupów i dokonaniu zapłaty
za nie. ■
Wyrok NSA z 11.02.2014 r.,
sygn. akt I FSK 310/13
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zmiany
prawne

Zmiany dotyczące
biokomponentów
i biopaliw ciekłych

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania energii ze
źródeł odnawialnych.
Chodzi o obowiązek osiągnięcia 10-procentowego udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. Przyjęte zmiany mają stworzyć korzystne warunki dla rozwoju rynku
produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe. Dzięki temu zapewnią trwałe
i stabilne dochody gospodarstwom podejmującym produkcję biomasy przeznaczonej
do wytwarzania biokomponentów.
Nowe przepisy obejmują podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną
z wytwarzaniem biokomponentów, tzn.: producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem, a także wprowadzaniem
do obrotu paliw ciekłych z zawartością biokomponetów i biopaliw ciekłych.
Nowelizacja określa zasady m.in. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia biokomponentów wewnątrz UE oraz w obszarze wydawania
certyfikatów. ■

Liberalizacja zamówień
publicznych
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień,
od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych
w przepisach o zamówieniach publicznych.
Nowe przepisy uwzględniają zmiany siły nabywczej pieniądza i mają odbiurokratyzować procedury udzielania zamówień publicznych o małych wartościach. W przypadku
powrót do spisu treści

tego typu zamówień koszty przygotowania
i przeprowadzenia przetargu mogą przewyższać zyski wynikające z zastosowania
procedur przetargowych.
Ustawa zakłada także korzystne rozwiązania dla środowisk naukowo-badawczych
oraz twórczych i artystycznych. Ze stosowania ustawy będą zwolnione zamówienia
takich dostaw i usług o wartości nieprzekraczającej 134 tys. euro w przypadku
instytucji naukowych oraz 207 tys. euro
w odniesieniu do m.in. uczelni publicznych
i państwowych instytucji kultury.
Nowelizacja umożliwia ponadto udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane
wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Ustawa wprowadza również możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków (grantów) na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju.
Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty środowisk naukowo-badawczych i powinna
zwiększyć poziom innowacyjności polskiej nauki oraz gospodarki. ■

Dotacje dla izb rolniczych
Nowelizacja ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
przedłuża okres obowiązywania dotacji z budżetu państwa do składek
w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących
interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii
Europejskiej – dla rolniczych organizacji zawodowych
i samorządowych.
Dotychczasowe dofinansowanie wygasło z końcem 2013 r. Ustawa przedłuża dofinansowanie o rok – do końca 2014 r. Składki rolnicze muszą być zapłacone do połowy roku.
W przeciwnym razie polskie organizacje nie będą miały prawa głosu. ■
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Ważne dla producentów energii
elektrycznej i ciepła

Nowe dyrektywy w zakresie
zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw przedłuża do końca 2018 r. funkcjonowanie systemu
wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła
w procesie kogeneracji, tzn. jednoczesnego wytwarzania
tych dwóch produktów.

11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy
w zakresie zamówień publicznych, które upraszczają
i przyspieszają proces udzielania zamówień publicznych.

Wysokosprawna kogeneracja przyczynia się m.in. do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla, oszczędzania energii oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
W przedłużanym nowelizacją systemie, funkcjonującym od 1 lipca 2007 r., producenci energii z kogeneracji otrzymują tzw. żółte, fioletowe lub czerwone świadectwa jej
pochodzenia. Żółte certyfikaty dotyczą energii wytworzonej w instalacjach opalanych
paliwami gazowymi lub w jednostkach o mocy poniżej 1 MW, fioletowe – w jednostkach
opalanych metanem ze złóż węgla kamiennego oraz gazem uzyskiwanym z przetwarzania
biomasy, a czerwone – energii wytworzonej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych.
Nowelizacja przedłuża do 30 czerwca każdego roku obowiązek uiszczenia opłaty
zastępczej, spoczywający na firmach obracających energią, które nie mają odpowiedniej liczby certyfikatów wytworzenia energii w procesie kogeneracji.
Ustawa ustala zakres obowiązku uzyskania oraz przedstawienia do umorzenia
świadectwa pochodzenia z kogeneracji
lub uiszczenia opłaty zastępczej. Zgodnie
Ustawa ustala zakres
z nowelizacją w 2014 r. firmy dystrybuująobowiązku uzyskania
ce energię muszą posiadać świadectwa
oraz przedstawienia do
żółte dla 3,9% energii, którą dostarczaumorzenia świadectwa
pochodzenia
ją. Później udział ten ma sukcesywnie
z kogeneracji lub
rosnąć i w 2018 r. wyniesie 8%. W przyuiszczenia opłaty
padku świadectw fioletowych wymagany
zastępczej.
poziom to 1,1% w 2014 r., który z każdym
rokiem będzie wzrastać, żeby w 2018 r.
osiągnąć wysokość 12,3%. Jeżeli zaś
chodzi o świadectwa czerwone, ma to
być 23,2% w każdym z lat 2014-2018. ■

powrót do spisu treści

Przewidują w szczególności obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną
między wykonawcą i zamawiającym, krótsze niż dotychczas terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert oraz regulując w szerszym niż
dotychczas zakresie wstępne konsultacje rynkowe (znane wcześniej jako tzw. dialog
techniczny), a także takie narzędzia jak katalogi elektroniczne. Wprowadzone zmiany
ułatwiają również skorzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury
konkurencyjnej z negocjacjami (obecne negocjacje z ogłoszeniem).
Chodzi o:
▪▪ dyrektywę w sprawie zamówień publicznych,
▪▪ dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz
▪▪ dyrektywę w sprawie udzielania koncesji.
Regulacje te muszą zostać zaimplementowane do porządków prawnych państw
członkowskich UE w ciągu 24 miesięcy od daty ich wejścia w życie. Nowe dyrektywy
zastępują obecnie obowiązujące dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE, a także
ustanawiają osobny reżim dla udzielania koncesji.
Nowe regulacje zostały opracowane
z uwzględnieniem tzw. „podejścia opartego
na narzędziach”. Oznacza to, że głównym
zamierzeniem projektodawcy było udostępnienie instytucjom i podmiotom zamawiającym możliwie szerokiej gamy narzędzi
pozwalających im w sposób optymalny
zorganizować proces udzielania zamówienia. Konsekwencją takiego podejścia jest
fakt, że większość przepisów zawartych
w nowych dyrektywach będzie obowiązkowa do wdrożenia do krajowych regulacji. ■
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Dyrektywa tytoniowa
zatwierdzona
Wpierw Parlament Europejski, a potem Rada UE ostatecznie
zatwierdziła unijną tzw. dyrektywę tytoniową, która przewiduje
np., że aż 65% powierzchni opakowań papierosów zajmować mają
ostrzeżenia zdrowotne. Dyrektywa wymaga również, aby w 2020 r.
z rynku w Unii Europejskiej znikły papierosy mentolowe.
Zmiany w unijnych przepisach mają sprawić,
że palenie papierosów będzie mniej atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi.
Szacuje się bowiem, iż palenie tytoniu zabija
rocznie 6 mln osób na świecie i 700 tysięcy
w Europie.
Zgodnie z nowymi regulacjami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla
zdrowia powinno zajmować aż 65% obu
stron opakowania papierosów; zakazane
będą atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę lub perfumy.
Od 2016 r. mają być zakazane papierosy z dodatkami smakowymi, oprócz mentolowych, które zostały objęte 4-letnim
okresem przejściowym. W ich przypadku
zakaz wejdzie w życie latem 2020 r. Zakazowi mentoli sprzeciwiała się Polska, która
jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych oraz drugim co do
ilości producentem tytoniu w UE; przoduje także jeżeli chodzi o popularność cienkich
papierosów typu slim i mentoli.
Tytonie smakowe używane w fajkach wodnych będą zaś dozwolone.
E-papierosy zostaną natomiast uregulowane albo, jako produkty medyczne, posiadające właściwości prewencyjne lub zdrowotne, albo, jako produkty tytoniowe.
Jeśli zostanie wybrana druga opcja, zawartości nikotyny nie będzie mogła przekroczyć
20 mg/ml. Wymienne wkłady będą dozwolone, jednak elektroniczne papierosy powinny
być zabezpieczone przed dziećmi, zawierać ostrzeżenia zdrowotne, będą one ponadto
podlegać takim samym ograniczeniom reklamowym, jak pozostałe produkty tytoniowe. ■
powrót do spisu treści

projekty

Będą ułatwienia dla
firm w SSE

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedłożone przez
Ministra Gospodarki.
Przewidziano w nich m.in.:
▪▪ określenie przesłanek wnioskowania o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w strefie;
▪▪ wprowadzenie możliwości cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie
na wniosek przedsiębiorcy;
▪▪ wprowadzenie regulacji dotyczącej procedury zwrotu pomocy publicznej;
▪▪ wprowadzenie regulacji dotyczącej przechowywania dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych udzielanych w strefach;
▪▪ wprowadzenie definicji wniosku o udzielenie pomocy publicznej; wprowadzenie
do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela ministra
finansów w miejsce przedstawiciela wojewody;
▪▪ doprecyzowanie pojęcia „pomoc publiczna”, tak aby nie było wątpliwości, że pomocą
publiczną jest zwolnienie od podatku dochodowego;
▪▪ uporządkowanie zasad kontroli przedsiębiorców. ■

Ustawy łupkowe
Rząd przyjął projekt nowych zasad poszukiwania i eksploatacji
złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego.
Celem proponowanych zmian jest przyspieszenie oraz ułatwienie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska
naturalnego.
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Równocześnie rząd przyjął projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym,
o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. ■

Ułatwienia w rachunkowości
dla jednostek mikro
Proponowane przepisy mają uprościć prowadzenie rachunkowości
przez mikropodmioty.
Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/34/UE.
Zgodnie z przygotowanymi przepisami, możliwe będzie sporządzanie znacznie
skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą
uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku
zysków i strat. Proponuje się też zniesienie obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą
ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Zakres danych, które powinny być
ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu, takich np. jak: kwoty wszelkich
zobowiązań finansowych, w tym gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, został określony w załączniku 4 do ustawy.
Jednostkami typu mikro są: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółki komandytowo-akcyjne (w tym również spółki przez nie tworzone), które
w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów:
▪▪ 1.500.000 zł – koniec roku obrotowego,
Możliwe będzie sporządzanie
▪▪ 3.000.000 zł – przychody netto ze
znacznie skróconego
sprzedaży towarów i produktów za
sprawozdania finansowego
rok obrotowy,
przez jednostki typu mikro.
▪▪ 10 osób – średnioroczne zatrudnienie
Podmioty te będą uwzględniały
w przeliczeniu na etaty.
w sprawozdaniu jedynie
W stosunku do brzmienia ww. dyrektypodstawowe informacje
wy, katalog podmiotów rozszerzono w prow bilansie oraz rachunku
jekcie o inne mikropodmioty, w tym m.in.:
zysków i strat.
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▪▪

stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego
jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
▪▪ osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych,
spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż
równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro,
▪▪ osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych,
spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku
następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż
równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia uproszczonej
księgowości będzie dużym ułatwieniem, ponieważ – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – ww. podmioty po przekroczeniu limitu 1.200.000 muszą prowadzić
tzw. pełną księgowość.
Jednocześnie do projektu ustawy przeniesione zostaną przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących
działalności gospodarczej. ■

Nowelizacja ustawy o bateriach
i akumulatorach?
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach
ma na celu uporządkowanie przepisów, a także dostosowanie ich do
unijnych wymogów.
Projekt nowelizacji przewiduje m.in. zwolnienia dla małych producentów dotyczące
osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Uproszczenia obejmują także: organizowanie i finansowanie ich zbierania, przetwarzania,
recyklingu i unieszkodliwiania.
Ponadto w projekcie ustawy uzupełniono definicję wprowadzającego baterie i akumulatory. Dodano też definicję podmiotu pośredniczącego oraz dodatkowe obowiązki
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dla tych podmiotów. Są to m.in. obowiązek
wpisu do rejestru, który będzie utworzony
w ramach przepisów ustawy z 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz wdrożenie systemu
zarządzania środowiskowego.
Uszczegółowiono przepisy dotyczące
przekazywania informacji o masie zebranych oraz przetworzonych zużytych baterii
i akumulatorów. W projekcie określono też,
że sprawozdania z osiągniętego poziomu
wydajności recyklingu będą przekazywane
do marszałków województw.
Uproszczeniu uległy ponadto kwestie dotyczące wypełniania obowiązku finansowania
publicznych kampanii edukacyjnych oraz obliczania wysokości opłaty na ten cel. Zaproponowano prostszy mechanizm wyznaczania wielkości opłaty na publiczne kampanie
edukacyjne. Ma być ona liczona od masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów,
przy stawce 0,02 zł za kilogram wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów.
Jednocześnie, jeśli wysokość środków, jakie wprowadzający baterie i akumulatory musi
przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekroczy 10 zł (w danym roku
kalendarzowym) – nie będzie on musiał finansować kampanii w tym roku.
Projekt ustawy zakłada także rezygnację z nakładania na marszałków wojewódzkich
obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Doprecyzowano również przepisy związane z przetwarzaniem zużytych baterii
i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dotychczas proces ten mógł odbywać się wyłącznie w zakładach, w których następuje przetwarzanie oraz recykling zarówno ołowiu
i jego związków, jak i tworzyw sztucznych. W projektowanej nowelizacji dopuszczono
możliwość przetwarzania baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych także w innych
zakładach spełniających odpowiednie wymogi zapewniające ochronę dla zdrowia ludzi
i dla środowiska (wymogi ustawy o odpadach określającej właściwe postępowanie
Projekt nowelizacji przewiduje
z odpadami niebezpiecznymi). Jednak
m.in. zwolnienia dla małych
zakłady nieprowadzące recyklingu
producentów dotyczące
ołowiu i jego związków lub tworzyw
osiągania wymaganych
sztucznych będą musiały przekazać (popoziomów zbierania zużytych
wstałe w wyniku przetwarzania ww. zubaterii i akumulatorów.
żytych baterii i akumulatorów) frakcje
Uproszczenia obejmują także:
ołowiu i tworzyw sztucznych do odpoorganizowanie i finansowanie
wiednich instalacji. Jeśli tego nie zrobią
ich zbierania, przetwarzania,
będą podlegały karze – od 5 tys. zł do
recyklingu i unieszkodliwiania.
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1 miliona zł. Zaproponowana zmiana umożliwi polskim przedsiębiorcom funkcjonowanie
na analogicznych zasadach, jakie obowiązują w innych krajach UE.
Projektowane przepisy są związane z koniecznością dostosowania przepisów do
wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do przepisów rozporządzenia
KE ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu
dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. ■

interpretacje

Świadectwa
efektywności
energetycznej

Prezes URE, w odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców
energetycznych pytania i wątpliwości, przekazał istotne
informacje w sprawie zasad wypełnienia obowiązku pozyskania
i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia
opłaty zastępczej.

W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie
realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności energetycznej
– za rok 2013, przypomniał, że przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej
o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie większej niż 3% ilorazu kwoty
przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest realizowany lub uiścić
opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w art. 12 ust. 5 ww. ustawy.
Dodatkowo Regulator wyjaśnił, iż obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw
energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez
tych odbiorców nie przekracza 5 MW. ■
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odpowiedzi

Podwykonawstwo
w zamówieniach
publicznych

Jaki jest zakres umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b ustawy
Prawo zamówień publicznych)?
Cechami umowy o podwykonawstwo, o której mowa w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp jest:
a. pisemność,
b. odpłatność oraz
c. jej przedmiot, tj. usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego.
Ww. definicja umowy o podwykonawstwo określona w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp
ma zastosowanie na gruncie ustawy Pzp, z wyjątkiem przepisów dot. zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 131a i nast. ustawy Pzp), które
posiadają autonomiczną definicję umowy o podwykonawstwo.
Usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo muszą być częścią zamówienia publicznego. Odwołując się w szczególności do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), wykształconego
na gruncie poprzednio obowiązującego przepisu art. 36 ust. 4 ustawy Pzp , przyjąć
należy, iż analogicznie dla interpretacji art. 2 pkt 9b ustawy Pzp „pod pojęciem
części zamówienia należy rozumieć
fragment większej całości, którą w tym
przypadku jest przedmiot zamówienia”.
Częścią zamówienia na usługi, dostawy
oraz roboty budowlane jest zatem wyodrębniony fragment wykonywanych
usług, dostaw, lub robót, rozumiany jako
część zakresu zamawianego świadczenia.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi, dostawy, jak i roboty
budowlane może być również realizacja
świadczenia wchodzącego w skład opisu
przedmiotu zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które służy
wykonaniu przedmiotu zamówienia, np.
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dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w opisie
Zakres ochrony przysługującej
przedmiotu zamówienia. Nie będą objęte
podwykonawcom uległ
rozszerzeniu na gruncie ustawy
zakresem umowy o podwykonawstwo,
Pzp w związku z objęciem
takie usługi, dostawy lub roboty budowprzez uregulowania w zakresie
lane, które wprawdzie będą powiązane
umowy o podwykonawstwo
z przedmiotem zamówienia, ale nie będą
nie tylko podwykonawców
służyły jego realizacji, np. usługi ubezpierobót budowalnych, ale także
czeniowe lub prawnicze.
podwykonawców dostaw i usług
Z definicji umowy o podwykonawstwo
biorących udział w realizacji
wynika zróżnicowanie kręgu podmiotów
zamówienia publicznego, oraz
uprawnionych do zawierania tego typu
tzw. dalszych podwykonawców.
umów w zależności, od rodzaju zamówienia publicznego, którego umowy te
dotyczą. Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, istnieje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo pomiędzy wykonawcą zamówienia, a innym
podmiotem (podwykonawcą) bez względu na rodzaj zamówienia publicznego, do
którego wykonania jest zobowiązany wykonawca. Natomiast, w przypadku realizacji
przez wykonawcę zamówienia na roboty budowlane umowa o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy, usługi, jak i roboty budowlane, może być zawarta
nie tylko pomiędzy wykonawcą, a podmiotem trzecim (podwykonawcą), ale także,
pomiędzy podmiotem trzecim (podwykonawcą), a innym podmiotem (dalszym
podwykonawcą).
Zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ zatem istotnemu rozszerzeniu na gruncie ustawy Pzp w związku z objęciem przez uregulowania w zakresie
umowy o podwykonawstwo nie tylko podwykonawców robót budowalnych, jak
ma to miejsce na gruncie Kodeksu cywilnego, ale także podwykonawców dostaw
i usług biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, oraz tzw. dalszych
podwykonawców (w zakresie podwykonawstwa na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane). W związku
z powyższym, podwykonawcy usług i dostaw, którzy w dotychczasowym stanie
prawnym pozbawieni byli możliwości egzekwowania swoich roszczeń bezpośrednio
od zamawiającego, w przypadku, gdy generalny wykonawca nie regulował względem nich swoich zobowiązań, zostali zrównani w tym zakresie z podwykonawcami
robót budowalnych, otrzymując na gruncie ustawy Pzp takie same uprawnienia
(instrumenty prawne) – wyjaśnił UZP. ■
Zob. więcej wyjaśnień dotyczących problematyki podwykonawstwa
przy zamówieniach publicznych.
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orzeczenia

Zaliczenie przychodu
ze sprzedaży
nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał rozbieżności w orzecznictwie
dotyczących zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości
wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą
do przychodu z działalności gospodarczej.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich,
który wystąpił z wnioskiem do NSA o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeśli
składnik majątku nie był ujęty w ewidencji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie powstaje przychód
z działalności gospodarczej w przypadku
odpłatnego zbycia tego składnika.
W uchwale podjętej w składzie
7 sędziów NSA wskazał, że w stanie
prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14
ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości
lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby
związane z działalnością gospodarczą,
które nie były ujęte w ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników
majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy. ■
Uchwała składu 7 sędziów NSA z 17.02.2014 r., sygn. akt II FPS 8/13
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ASF
Aktualności

Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające nadzwyczajne
środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce właśnie się ukazało.

Mają być rekompensaty dla producentów
trzody. Nie ma bowiem zgody strony polskiej na wyłamywanie się z europejskiej
solidarności w stosunku do Federacji
Rosyjskiej w sprawie ograniczeń dotyczących ASF.
Jeśli chodzi o środki krajowe, to wcześniej zostały podpisane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
▪▪ rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy
produkcji mięsa przeznaczonego
na użytek własny – które dopuszcza
ubój świń na użytek własny w strefie
z ograniczeniami;
▪▪ rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego
pomoru świń – wprowadzające ułatwienia odbioru zwierząt od hodowców utrzymujących mniejszą liczbę zwierząt.
Mięso wieprzowe z obszaru objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypadków afrykańskiego pomoru świń
u dzików nie musi być specjalnie znakowane, ani poddawane specjalnej obróbce.
Komisja Europejska wstępnie wyraziła też zgodę na ograniczenie strefy zakażonej na terytorium Polski. ■
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projekty

Oskładkowanie umów
zlecenia?

Umowy zlecenia mają być ozusowane od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – o ile ubezpieczony taki przychód osiąga.
– Tak zaproponowano w rządowym projekcie nowelizacji ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obecnie składka płacona jest jedynie od pierwszej umowy zlecenia, a w przypadku
kilku umów, najczęściej od tej najniższej wartości. Dla wielu zatrudnionych oznacza
to bardzo niskie emerytury w przyszłości. Zmiany są niezbędne, gdyż coraz więcej
Polaków pracuje na umowach zlecenia. W I kwartale 2013 r. było ich ponad 800 tys.
i liczba ta stale rośnie.
Aktualnie pracodawcy mogą opłacać składki na ZUS – m.in. emerytalną, rentową
i wypadkową – jedynie od jednej wybranej umowy zlecenia. Od pozostałych nie
muszą płacić już nic. Rząd proponuje zaś oskładkowanie wszystkich kolejnych
zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej.
Wprowadzenie obowiązku opłacanie składek na ZUS przynajmniej od wysokości
płacy minimalnej ma sprawić, że osoby pracujące na umowach zleceniach w razie
utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zmiany w oskładkowaniu
umów zlecenia mają też przynieść korzyści w postaci wyższych emerytur, rent,
zasiłków chorobowych i macierzyńskich
– argumentuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które projekt ustawy
przygotowało. Propozycja ozusowania
Rząd proponuje
umów zleceń od wartości płacy minimaloskładkowanie wszystkich
nej (w 2014 r. jest to 1.680 zł) z jednej
kolejnych zleceń
strony oznacza więc wzrost składek na
w miesiącu przynajmniej
ZUS i większe wpływy budżetu państwa,
do wysokości płacy
a z drugiej – wyższe emerytury, o ile praminimalnej.
cownik kiedyś takie świadczenie uzyska.
Według proponowanej nowelizacji
oskładkowane mają być również wynagrodzenia członków rad nadzorczych

powrót do spisu treści

– bez względu na to, czy podlegają oni ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od
umowy zlecenia), czy też pobierają emerytury lub renty.
Ponadto rolnicy i ich domownicy, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę na umowę zlecenia, będą mogli być podwójnie ubezpieczeni, tj. jako zleceniobiorcy będą musieli być obowiązkowo ubezpieczeni
w ZUS oraz jako rolnicy – dobrowolnie w KRUS. Możliwość kontynuowania ubezpieczenia w KRUS ma dotyczyć tylko rolników i ich domowników, którzy z umów zlecenia
osiągną przychód miesięczny nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia
za pracę. W 2014 r. będzie to kwota nie wyższa niż 840 zł miesięcznie. ■

Co ze świadczeniami
pielęgnacyjnymi?
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Nowe przepisy
zapewnią zwrot zasiłków opiekunom, którzy 1 lipca 2013 r. utracili
prawo do świadczeń pielęgnacyjnych na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Przepisy zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich.
W grudniu zeszłego roku Trybunał orzekł, że odebranie prawa do świadczeń było niezgodne z Konstytucją RP.
Rząd przyjął też uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.
Wsparcie finansowe dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrośnie od 1 maja br.
z obecnych 820 zł do 1.000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to już 1.200 zł netto,
a od 1 stycznia 2016 r. – 1.300 zł netto – zadecydował rząd.
Trwają protesty opiekunów osób niepełnosprawnych.
Do Sejmu trafił też projekt posłów PO nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
który dotyczy podwyższenia kwoty wsparcia do wysokości odpowiadającej minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę (netto); wysokość świadczenia ma wynieść w okresie 1 maja
– 31 grudnia 2014 r. – 800zł, od 1 stycznia 2015 r. – 1.200 zł, od 1 stycznia 2016 r. – 1.300 zł. ■
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III transza deregulacji?
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. III transza deregulacji).
Proponowane przepisy obejmują 101 zawodów podlegających 7 ministrom – poza
Ministrem Sprawiedliwości są to: Minister
Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska.
Projekt dotyczy m.in. takich zawodów
jak: rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych,
doradca inwestycyjny, zawody związane
z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa.
W Sejmie jest zaś nadal poprzedni projekt, który dotyczy deregulacji lub
całkowitej dereglamentacji 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów
technicznych, pozostających w gestii Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej. ■

Projekt dyrektywy wykonawczej
dot. delegowania pracowników
Po kilkunastu spotkaniach trójstronnych osiągnięto wstępne porozumienie w kwestii projektu dyrektywy wykonawczej dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Dla przyjęcia dyrektywy wymagane jest, aby osiągnięte porozumienie zostało oficjalnie zaakceptowane zarówno przez Radę, jak i Parlament Europejski. ■
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interpretacje

Informacja o Radach
Pracowników

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przepisy
tej ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność
gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Zgodnie
z art. 7 ust. 5 ustawy, po osiągnięciu wielkości zatrudnienia, 50 pracowników, ustalonej w sposób opisany w ustępie 1 art. 7, pracodawca niezwłocznie podaje tę informację do wiadomości pracowników.
Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek
grupy co najmniej 10% pracowników – art. 8 ust. 1.
Stosownie do art. 18 ustawy pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru
członków rady pracowników jest zobowiązany przekazać ministrowi właściwemu do
spraw pracy informacje dotyczące wyborów rad pracowników wg wzoru stanowiącego
załącznik do ustawy. Informacja o wyborze rad pracowników dotyczy zarówno
pierwszej, jak i kolejnych kadencji rad pracowników – wyjaśniło Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. ■

Chorobowe
wskaźniki
i stawki

Od początku 2014 r. wzrosły świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; wzrosła bowiem podstawa
wymiaru zasiłków wypłacanych przez ZUS.
Wynosi ona 1.449,67 zł przy zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym
pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeżeli zaś dla pracownika jest to pierwsza
praca, to podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego
jest 1.159,74 zł – przy zatrudnieniu na pełny etat w pierwszym roku pracy.
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Wyższa jest także minimalna podstawa świadczenia rehabilitacyjnego. W 2014 r.
wynosi ona co najmniej 1.304,70 zł (tj. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
za okres pierwszych 3 miesięcy) oraz co najmniej 1.449,67 zł (tj. 100% podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego w razie choroby w czasie ciąży). W pozostałych wypadkach minimalna podstawa została określona na 1.087,25 zł (75%). ■

Dopuszczalne przychody
dorabiających
ZUS podał dopuszczalną kwotę przychodu, graniczną kwoty przychodu oraz roczną dopuszczalną kwotę przychodu i roczną graniczną kwotę przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu
świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych od
dnia 1 marca 2014 r.
Wynoszą one:
▪▪ dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r., ogłoszonego do celów emerytalnych – 912,60 zł miesięcznie;
▪▪ graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2013 r., ogłoszonego do celów emerytalnych – 2.555,10 zł miesięcznie;
▪▪ roczna dopuszczalna kwota przychodu – 10.951,20 zł;
▪▪ roczna graniczna kwota przychodu – 30.661,20 zł.
Znane są też kwoty przychodu, odpowiadające 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2013 r., stosowane przy
zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent. Od dnia 1 marca 2014 r. kwota
przychodu odpowiadająca:
•
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał
2013 r. wynosi 2.676,40 zł;
•
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał
2013 r. wynosi 4.970,40 zł.
Także dla celów stosowania przepisów o rencie socjalnej od dnia 1 marca 2014 r.
kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za IV kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2.676,40 zł. ■
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Abolicja
Aktualności

ZUS przypomniał osobom, które w pierwszym kwartale 2013 r.
otrzymały decyzję określającą warunki umorzenia należności
na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, że wkrótce upłynie
12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ww. ustawy.
Osoba, która otrzymała decyzję określającą warunki umorzenia należności i nie jest
w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie ustawy
abolicyjnej (tj. ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych
z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność), może
wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty (z wyłączeniem składek finansowanych
przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek).
Podkreślić jednak należy, iż wyżej wymieniona umowa musi zostać zawarta,
a więc podpisana, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. Tylko podpisanie umowy (a nie
złożenie wniosku) w ww. terminie stanowi przesłankę umorzenia należności na podstawie
ustawy abolicyjnej – w tym przypadku decyzja o umorzeniu zostanie wydana dopiero
po opłaceniu należności objętych umową. ■

Akcja PIT w ZUS zakończona
Ponad 9,1 mln PIT-ów rozesłał Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w 2014 roku. 8 milionów emerytów i rencistów, ponad 1,1 mln zasiłkobiorców (najczęściej osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą) otrzymało w ostatnim czasie PIT-y z ZUS.
Wygenerowanie tak dużej liczby dokumentów nie byłoby możliwe, gdyby nie duża moc
przetwarzania danych systemu informatycznego. Musiał on wygenerować informacje
o wszystkich osobach, które chociaż jeden raz pobrały w 2013 roku świadczenie z ZUS,
osobno grupując pobierających nadal świadczenia, osobno zaś tych, którzy świadczeniobiorcami już nie są. ■
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zmiany
prawne

Polityka rozwoju

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
zawiera wyłącznie regulacje dotyczące rodzajów oraz sposobu
przygotowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

Oznacza to, że kwestie wdrożeniowe, czyli wykorzystanie środków pochodzących
z budżetu UE w okresie finansowym 2014–2020, nie są objęte ustawą i będą stanowiły
przedmiot odrębnej regulacji.
Ustawa w szczególności rozszerza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego, wprowadza definicję umowy partnerstwa oraz dokumentów
programowych stanowiących podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej,
reguluje tryb ich opracowywania, uzgadniania i przyjmowania oraz wskazuje koordynacyjną rolę ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w tym zakresie,
a także określa zadania Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa jako podmiotu
odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji tej umowy.
Ustawa wprowadza również nowy instrument – kontrakt terytorialny, który będzie
stanowił umowę pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym określającą cele
i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz
wskazanego w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji,
a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów
służących realizacji umowy partnerstwa
w zakresie polityki spójności. Ustawa
określa procedurę związaną z negocjowaniem i zawarciem kontraktu terytorialnego, zakres kontraktu, zakres zadań
podmiotów zaangażowanych w jego realizację oraz relację między nimi, a także
system monitorowania i wdrażania kontraktu terytorialnego. ■
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Nie będzie już urzędowych zgód
na zbiórki publiczne
Nowa ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ma na
celu liberalizację zasad przeprowadzania tych zbiórek, ułatwienie
organizowania akcji charytatywnych i zapewnienie łatwego dostępu
do informacji o takich przedsięwzięciach oraz ich efektach.
W myśl nowych przepisów zbiórką publiczną będzie zbieranie ofiar w gotówce
Zbiórka publiczna nie będzie
lub naturze, w miejscu publicznym, na cel
wymagała pozwolenia, ale
zgodny z prawem i pozostający w sferze
zgłoszenia publikowanego
zadań publicznych lub na cele religijne.
na portalu internetowym,
Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek
którego administratorem
publicznych będą organizacje zajmujące się
będzie minister administracji
działalnością charytatywną i społeczną oraz
i cyfryzacji.
co najmniej 3-osobowe komitety społeczne
powołane do przeprowadzenia zbiórki.
Zgodnie z ustawą zbiórka publiczna nie będzie wymagała pozwolenia, ale zgłoszenia publikowanego na portalu
internetowym, którego administratorem będzie minister administracji i cyfryzacji. Podmiot prowadzący zbiórkę publiczną będzie musiał przygotować dwa
rodzaje sprawozdań i przekazać je do MAC do zamieszczenia online. Sprawozdanie ze zbiórki określające wysokość i rodzaj zebranych środków lub darów ma
być doręczone w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki. Natomiast sprawozdanie ze
sposobu rozdysponowania zebranych środków i darów ma być dostarczone w ciągu
3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji lub w ciągu roku
od zakończenia zbiórki w przypadku komitetów społecznych.
Akcje charytatywne związane z przekazywaniem datków za pomocą sms-ów oraz
wpłat na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będą podlegały ustawowym ograniczeniom i wymagały zgłoszenia. Do zbiorek nie będą także zaliczane tego
rodzaju akcje przeprowadzane w szkołach oraz wśród znajomych na terenie prywatnym.
Zbiórką publiczną nie będzie również zbieranie ofiar w urzędach publicznych, jeżeli
będzie ono odbywało się w ramach tzw. zbiórek koleżeńskich.
MAC przygotował już projekt rozporządzenia określającego wzory dokumentów
potrzebnych do zgłaszania i sprawozdawania zbiórek publicznych. ■
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Fundusze sołeckie
Celem nowej ustawy o funduszu sołeckim jest zwiększenie – o 15%
– liczby gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki, czyli
do poziomu 70%.
Obecnie fundusz sołecki jest utworzony w ok. 55% gmin. Przepisy nowej ustawy
doprecyzowują i usuwają niektóre rozwiązania poprzedniej regulacji, które stanowiły
barierę dla rozwoju tej inicjatywy lokalnej. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki,
pozostaje w gestii rad gmin. Uchwała podejmowana przez radę gminy o utworzeniu
funduszu sołeckiego będzie miała charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu
zmiany decyzji, zamiast dotychczasowej corocznej uchwały władz gminy w tej sprawie.
Rozwiązanie to ma zwiększyć trwałość i stabilizację funduszy sołeckich, umożliwiając
społecznościom planowanie przedsięwzięć w dłuższym okresie.
Na fundusz tego typu składają się wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące system wsparcia inicjatyw lokalnych. Środki funduszu sołeckiego mogą służyć
poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Mogą być też wykorzystywane na
usuwanie skutków klęski żywiołowej.
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia. ■

Darmowy podręcznik
dla pierwszaka
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty umożliwia Ministrowi
Edukacji Narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika
lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo
będzie miał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjęte
zmiany stanowią pierwszy etap realizacji rządowego projektu
„Darmowy podręcznik dla pierwszaka”.
Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie 22 marca br., zamówione przez siebie
podręczniki będą dopuszczały do użytku szkolnego ministerstwa, które zleciły ich
powrót do spisu treści
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opracowanie i wydanie. Jakość podręczników, a w szczególności ich poprawność
merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie przygotowania i odbioru.
Ponadto nowelizacja znosi termin, w jakim dyrektorzy szkół musieli podawać do
publicznej wiadomości zestaw podręczników na następny rok. Do tej pory mieli oni
na to czas do 15 czerwca. ■

Po drogach UE nie pojedziesz
byle jak
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień
w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących
przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu
drogowego.
Celem nowelizacji jest ułatwienie wymiany informacji między Polską a innymi krajami
unijnymi o polskich kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego w państwach UE i kierowcach z krajów Unii łamiących prawo w Polsce. Wymieniane będą
informacje m.in. o: niestosowaniu się do ograniczenia prędkości, prowadzeniu pojazdu
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dziecka bez fotelika ochronnego,
niestosowaniu się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie
pojazdu, prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego.
Nowelizacja przewiduje utworzenie w Polsce Krajowego Punktu Kontaktowego
(KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji (danych rejestracyjnych pojazdów i danych ich właścicieli lub posiadaczy) z punktami kontaktowymi innych państw
UE. Prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych KPK wejdzie w struktury nowej
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Policja i inne służby będą mogły korzystać
z KPK wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
Nowelizacja umożliwia ponadto nakładanie mandatu karnego kredytowanego na
osoby czasowo przebywające w Polsce lub nieposiadające stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, będące obywatelami innego kraju UE lub posiadające miejsce stałego
zamieszkania albo pobytu na terytorium takiego państwa. ■
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Koszty nieopłaconej pomocy
prawnej z urzędu
Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego jednoznacznie
wskazuje, że postanowienia incydentalne, które odnoszą się do
zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
podlegają zaskarżeniu.
Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zostały
wydane przez sąd pierwszej instancji,
jak i wówczas, gdy orzeczenie tego typu
zapadło przed sądem drugiej instancji.
Dotąd przepisy stanowiły, że zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje
na postanowienie sądu drugiej instancji
co do kosztów procesu, które nie były
przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Dotychczasowe regulacje
nie gwarantowały jednak możliwości poddania weryfikacji orzeczenia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej stronie (uczestnikowi)
postępowania z urzędu, gdyż koszty tego rodzaju nie należą do kosztów procesu
w rozumieniu przytoczonej normy prawnej. ■

projekty

Sprawdzimy dane
kupowanego pojazdu

Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów ruchu drogowego, który
umożliwi wprowadzenie 2 praktycznych e-usług dla obywateli.
Nowe e-usługi mają zagwarantować szerszy dostęp do informacji i danych o pojeździe, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Są to:
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▪▪

„Historia pojazdu” – która umożliwi potencjalnemu kupcowi sprawdzenie
historii kupowanego auta i ocenę stanu technicznego samochodu przed podjęciem decyzji o jego nabyciu. Chodzi o używane samochody zarejestrowane
w Polsce.
▪▪ „Bezpieczny autokar” – usługa ta zwiększy bezpieczeństwo osób podróżujących autobusami, zwłaszcza dzieci i młodzieży wyjeżdżającej na kolonie,
obozy i wycieczki. Informacje o autokarze będzie można uzyskać, podając
jedynie jego numer rejestracyjny.
Dane te będzie można otrzymać za pośrednictwem Internetu, bezpłatnie
i natychmiast. ■

Jeszcze ostrzejsze kary wobec
„pijanych kierowców”...?
Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie ustawy
– Kodeks karny wykonawczy, mający na celu zmianę zasad
odpowiedzialności karnej w związku z popełnieniem czynu
zabronionego polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie
nietrzeźwości.
Przygotowywana nowelizacja zakłada
zaostrzenie sankcji poprzez wydłużenie
okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla
osób skazanych za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie
obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki
i określenie jej minimalnej wysokości.
Projekt przewiduje też penalizację
czynu polegającego na prowadzeniu
pojazdu mechanicznego bez uprawnień,
które zostały utracone w związku z orzeczonym środkiem karnym w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów. ■
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Ochrona obcokrajowców
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP ma na celu wdrożenie do
polskiego prawa przepisów dyrektywy europejskiej 2011/95/UE
w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw
trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony
międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób
kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz
zakresu udzielanej ochrony.
Przykładowo zaproponowano, by katalog podmiotów, którym przysługuje prawo do
świadczeń z pomocy społecznej, został rozszerzony o członków rodzin beneficjentów ochrony międzynarodowej (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca), którzy
uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy (udzielone w celu połączenia z rodziną). ■

Aktualności

„Rzuć palenie!”
– uwaga na pożary

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa Straż Pożarna
apelują, by nie wypalać traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków.
Wysuszona po zimie roślinność bardzo szybko zajmuje się
płomieniami.

Gwałtowny podmuch wiatru może sprawić, że ogień wymknie się spod kontroli.
Strażacy nie mają wątpliwości, że z pozoru niewinne wypalanie traw może skończyć
się tragedią. W ciągu ostatnich 3 lat życie straciło ponad 30 osób. ■
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Strategia przygotowania na
zagrożenia terrorystyczne
Podniesienie stanu przygotowania na wypadek zagrożenia
terrorystycznego, zwiększenie świadomości Polaków
o zagrożeniach terrorystycznych oraz działania profilaktyczne to
główne cele opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata
2014-2019. Dokument został właśnie skierowany do uzgodnień
międzyresortowych i społecznych.
Program przedstawia m.in. dotychczasowy poziom zagrożenia terrorystycznego
oraz określa mechanizmy prowadzenia jego oceny. Opisane zostały w nim także
działania, które należy podjąć w celu wzmocnienia systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz to, w jaki sposób, służby i odpowiednie instytucje powinny być
przygotowane na wystąpienie ewentualnych zagrożeń.
Zostały w nim określone m.in. zasady postępowania w sytuacji, w której zostało
się zakładnikiem terrorystów oraz w trakcie operacji antyterrorystycznej. ■

„Bezpieczne pieniądze”
Od 7 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do
obiegu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi
zabezpieczeniami.
Banknot o nominale 200 zł ona razie pozostanie bez zmian.
Wszystkie dotychczasowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.
W 2014 r. pojawiły się też nowe monety powszechnego obiegu o nominałach
1 gr, 2 gr i 5 gr. ■
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Przygotowujemy zeznania
podatkowe za podatników
Kończy się kolejny okres rozliczenia podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2013 r. W porównaniu z ubiegłym rokiem
zmieniły się zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych,
a co za tym idzie i druki rozliczeń. Większość Polaków swoje
zeznania podatkowe musi złożyć do 30 kwietnia 2014 r.

Jak co roku, najpopularniejszym rozliczeniem wysyłanym fiskusowi jest PIT-37, który
wypełniają m.in. pracownicy najemni, którzy nie prowadzili w ubiegłym roku działalności
gospodarczej. Jednoosobowi przedsiębiorcy, jak i osoby uzyskujący przychody z najmu
wypełnią PIT-36, zaś przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania stawką liniową
w wysokości 19% - PIT-36L1.
Dochody z tytułu inwestycji kapitałowych, np. sprzedaży akcji, należy wykazać na
formularzu PIT-38, a przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości na drukach PIT-36,
PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 (w zależności od daty nabycia nieruchomości).
Z fiskusem musi rozliczyć się każdy, kto w zeszłym roku uzyskał jakikolwiek dochód,
nawet jeśli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w wysokości
3091 zł. Rozliczenia za podatnika może dokonać płatnik (pracodawca), pod warunkiem,
że do 10 stycznia pracownik przekazał mu oświadczenie PIT-12, w którym zapewnił, iż nie
uzyskiwał innych dochodów podatkowych według skali podatkowej. Rozliczenie przez
płatnika pozbawia podatnika prawa do skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego
rozliczenia z małżonkiem.
Od dochodu można odliczyć m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
wydatki na rehabilitację osoby niepełnosprawnej czy wpłaty na Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady niektórych ulg podatkowych związanych z dochodem uległy istotnej zmianie. Na przykład z ulgi na Internet mogą skorzystać tylko
osoby, które nie odliczały jej kolejno w latach 2011-2012. Ktoś, kto odliczył ulgę jedynie
w rozliczeniu za 2012 r., może uwzględnić ją i w tym roku, ale za rok już tego nie będzie
mógł uczynić. W ramach ulgi można odliczyć udokumentowane wydatki na Internet,
nie więcej jednak niż 760 zł.
Od podatku odliczyć zaś można m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne czy najpopularniejszą ulgę na dzieci – w tym roku w nowej wysokości. Z odliczenia
nie mogą skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, które uzyskały dochody w wysokości
ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Jeśli ich dochody są mniejsze, to
od podatku mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie). Taką samą kwotę
powrót do spisu treści

na każde dziecko mogą odliczyć rodziny
z dwójką dzieci. W przypadku trzeciego
dziecka odliczenie wzrasta o połowę (139 zł
za każdy miesiąc, 1668,12 zł rocznie), a na
czwarte i kolejne dziecko można odliczyć
185,34 zł za każdy miesiąc, tj. 2.224,08 zł
rocznie.
Przedstawiciele niektórych zawodów
(np. artyści, twórcy, dziennikarze) muszą
pamiętać, że w zeszłym roku ograniczono
prawo do zastosowania zryczałtowanych
50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Koszty te nie mogą przekroczyć w roku
42.764 zł. Pracownik zatrudniony na jednym etacie może odliczyć od przychodu koszty
zryczałtowane 1.335 zł.
W porównaniu rokiem 2012 nie zmieniły się ani progi podatkowe, ani skala. Od
dochodu do wysokości 85. 528 zł zapłacimy 18-proc. podatek minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. Od dochodu przekraczającego 85.528 zł podatek
wyniesie 14.839,02 zł plus 32 proc. od nadwyżki ponad 85.528 zł.
W związku z obowiązującymi od 2013 r. zmianami w podatku dochodowym od
osób fizycznych wprowadzono odpowiednie zmiany w formularzach podatkowych.
W deklaracjach zostało wyodrębnione miejsce na określenie przychodu, do którego
płatnik stosuje 50-proc. koszty uzyskania przychodów. W formularzu PIT-40 zmiana
znalazła się w części „Dochody podatnika i zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu
„Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art. 18”. W formularzach PIT-36 i PIT-37
odpowiednia rubryka pojawiła się w części „Dochody/straty ze źródeł przychodów”
w wierszach „Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, z także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład
pracy oraz Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”.
W porównaniu z poprzednimi latami w formularzach PIT-40 oraz PIT-36L nie trzeba
wpisywać adresu płatnika. Jest on bowiem już podawany w zgłoszeniu identyfikacyjnym
i aktualizacyjnym.
Formuła dotycząca odpowiedzialności karnej skarbowej za określone działania lub
zaniechania (oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego)
została w nowych formularzach zastąpiona pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Żaden przepis nie uzależnia
bowiem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
od złożenia oświadczenia o znajomości tych przepisów. ■

Podatnicy, którzy w 2013 r. wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wypełniają PIT-28,
który należało złożyć do końca stycznia 2014 r.
1
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