Słowo od doradcy

terminy – czerwiec

5. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Drogi Kliencie,
Zachęcam wszystkich aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców do ubiegania się
o różnego rodzaju wsparcie finansowe z programów współfinansowanych ze środków
unijnych, które pomogą przetrwać lub nawet rozwinąć działalność w czasie spowolnienia gospodarczego. Funkcjonujące Punkty Informacyjne pozwalają na otrzymanie
rzetelnych, kompleksowych informacji na temat dostępnych funduszy europejskich.
Przykładowo do 30 czerwca 2013 r. polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski
o dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych na pięciu perspektywicznych
rynkach zagranicznych. Szacowana kwota na ten cel wynosi blisko 15 mln zł. Pozostałe 145 mln zł jest przeznaczone na realizację branżowych programów promocji. Na
przygotowanie m.in. materiałów promocyjnych oraz udział w targach i konferencjach
przeznaczono w sumie aż 160 mln zł.
Poza tym życzę wszystkim Klientom Naszej Kancelarii udanych wakacji.

Twój Doradca Podatkowy

7. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w maju 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 maju od dochodów z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych i przekazanie podatnikowi informacji
CIT-7.
7. Zapłata podatku w formie karty podatkowej za
maj.
10. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za maj – osoby fizyczne
opłacające składki wyłącznie za siebie.
10. Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.
17. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za czerwiec – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości
prawnej.
17. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za maj
– pozostali płatnicy składek.
17. Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za maj.

20. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.20
20. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności
gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu
i dzierżawy.
20. Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych od pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu
umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim
miesiącu.
20. Wpłata przez płatników, o których mowa w
art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na
podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku
dochodowego za maj.
20. Wpłata podatku dochodowego od podatników
osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze
stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur
i rent z zagranicy czy z tytułu osobiście wykonywanej
działalności np. literackiej, artystycznej.
20. Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za maj.
20. Wpłata na PFRON za maj.
25. Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
25. Złożenie informacji podsumowującej (składanej
elektronicznie).
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zmiany prawne

Zmienione zasady prowadzenia PKPiR
Od 11 maja br. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia PKPiR.
Wynikają one z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów
i rozchodów. Zmiany uwzględniają konieczność korygowania kosztów w związku
z nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz zmianę oznaczeń faktur.

O

soby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych
oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są co do zasady obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów
i rozchodów albo księgi rachunkowe (zgodnie
z ustawą o rachunkowości) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy
opodatkowania i wysokości należnego podatku
za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych informacje niezbędne do obliczenia
wysokości odpisów amortyzacyjnych.
Zgodnie z poszerzonym katalogiem dowodów
księgowych, podstawą zapisów w księdze są
dowody księgowe, którymi są:
1. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2. dokumenty określające zmniejszenie kosztów
uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zmniejszenia
kosztów/zwiększenia przychodów), zawierające co najmniej:

◄

powrót do spisu treści

a. datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc,
w którym dokonuje się zmniejszenia
kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),
b. wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie
istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – wskazanie umowy albo innego
dokumentu, stanowiących podstawę do
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie
z nowym art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
c. wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa
przychody),
d. podpis osoby sporządzającej dokument, lub
3. dokumenty określające zwiększenie kosztów
uzyskania przychodów na podstawie ww.
art. 24d ustawy o podatku dochodowym
(dowody zwiększenia kosztów), zawierające
co najmniej:
a. datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc,
w którym dokonuje się zwiększenia
kosztów uzyskania przychodów,
b. wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie
istniał obowiązek wystawienia faktury

(rachunku) – wskazanie umowy albo
innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów (zwiększenia przychodów)
zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,
c. wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
d. wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik
zwiększa koszty uzyskania przychodów,
e. podpis osoby sporządzającej dokument, lub
4. inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów, stwierdzające
fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie
z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające
co najmniej:
a. wiarygodne określenie wystawcy lub
wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której
dowód dotyczy,
b. datę wystawienia dowodu oraz datę lub
okres dokonania operacji gospodarczej,
której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data
dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza
podanie jednej daty,
c. przedmiot operacji gospodarczej i jego
wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli
przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny
sposób umożliwiający powiązanie dowodu
z zapisami księgowymi dokonanymi na
jego podstawie.

Nowy przepis wskazuje też sposób dokonywania korekty kosztów. Według niego,
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia
ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.
Ponadto, zgodnie z dodanymi przepisami, zapisy w księdze dotyczące zmniejszenia
kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia
przychodów) oraz zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 24d ustawy
o podatku dochodowym, są dokonywane na
podstawie dowodów, o których mowa w powyższych punktach 2 i 3, w terminach określonych w przepisach art. 24d ustawy o podatku
dochodowym. Zapisów w PKPiR dotyczących
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
(zwiększenia przychodów) na podstawie art. 24d
ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie
do 20 dnia kolejnego miesiąca, na podstawie
danych wynikających z miesięcznych zestawień
dokumentów wskazanych w ww. punkcie 2. Zestawienie takie powinno zawierać: numer kolejny
wpisu, numery i daty dokumentów wskazanych
w ww. punkcie 2 i wynikającą z tych dokumentów
łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów (zwiększenia przychodów).
Zapisów w księdze dotyczących zwiększenia
kosztów uzyskania przychodów na podstawie
art. 24d ustawy o podatku dochodowym można
zaś dokonywać na koniec każdego miesiąca,
w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, na
podstawie danych wynikających z miesięcznych
zestawień dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie 3. Zestawienie takie powinno
zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty
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dokumentów, o których mowa w ww. punkcie
3, oraz wynikającą z tych dokumentów łączną
wartość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.
Zmodyfikowano zasady księgowania dotyczące podmiotów stosujących kasy fiskalne.
Zgodnie ze zmienionymi regulacjami, podatnicy,
którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu
kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze
na podstawie danych wynikających z raportów
dobowych, skorygowanych o kwoty mające
wpływ na wysokość przychodu. Podatnicy ci
mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec
każdego miesiąca, w terminie do dnia 20 każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie
danych wynikających z raportów miesięcznych
skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.
Podatnicy stosujący kasy fiskalne nie wpisują
do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących,
natomiast są obowiązani do połączenia w sposób
trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.
Korygowania danych wynikających z raportów dobowych lub raportów miesięcznych,
o którym mowa wyżej, dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Korekty, które nie
podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu dobowego
lub miesięcznego.
Podatnicy wypłacający pracownikom należności ze stosunku pracy są obowiązani prowadzić
indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników. Zgodnie zaś ze zmienionymi przepisami, takie karty przychodów powinny zawierać
co najmniej następujące dane: imię i nazwisko

◄

powrót do spisu treści

pracownika, identyfikator podatkowy (numer
identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL)), miesiąc, w którym nastąpiła
wypłata, sumę osiągniętych w danym miesiącu
przychodów brutto (w gotówce i w naturze),
koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe,
chorobowe), podstawę obliczenia zaliczki
w danym miesiącu, razem dochód narastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki
na podatek dochodowy obliczonej zgodnie
z przepisami ustawy o podatku dochodowym,
składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, należną zaliczkę na podatek dochodowy, datę przekazania zaliczki na rachunek
urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy
naczelnik urzędu skarbowego.
Zmiany dotyczą także zasad sporządzania spisu
z natury. Wykreślono przepis, zgodnie z którym
w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury
należało objąć również wyposażenie. Usunięto
także postanowienie stanowiące, że podatnik jest
obowiązany dokonać wyceny, w tym wyposażenia objętego spisem z natury, sporządzonym na
dzień likwidacji działalności, według cen zakupu.
Poszerzono zaś zakres danych podawanych
w spisie. Według znowelizowanego przepisu,
spis z natury powinien zawierać co najmniej
następujące dane: imię i nazwisko właściciela
zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu,
numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
szczegółowe określenie towaru handlowego,
materiału (surowca) podstawowego i pomocniczego, półwyrobu, produkcji w toku, wyrobu
gotowego, braku czy odpadu, jednostkę miary,
ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych

i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego
cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury,
wartość pomniejszenia o kwotę, o którą podatnik
zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody) na podstawie art. 24d ustawy
o podatku dochodowym, ze wskazaniem pozycji
spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi
związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę „Spis
zakończono na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu
(wspólników), z tym że przy prowadzeniu:
1. księgarń i antykwariatów księgarskich
– spisem z natury można obejmować jedną
pozycją wydawnictwa o tej samej cenie,
bez względu na nazwę i nazwisko autora,
z podziałem na książki, broszury, albumy
i inne;
2. działalności kantorowej – spisem z natury
należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;
3. działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw – spisem z natury należy
objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki;
4. działów specjalnych produkcji rolnej – spisem
z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt
według gatunków z podziałem na grupy.
Nowe uregulowania wskazują ponadto, iż
wartość wycenionego spisu z natury pomniejsza
się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty
uzyskania przychodów (zwiększył przychody)
na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania
przychodów (zwiększenie przychodów) związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania
przychodów wydatków dotyczących towarów
handlowych, materiałów (surowców) podstawo-

wych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji
w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów,
objętych tym spisem. Pomniejszenia dokonuje
się o tę część kwoty zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),
która przypada na towary handlowe, materiały
(surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby,
produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady,
objęte tym spisem.
Jeśli zaś do wyceny towarów handlowych,
materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku,
wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych spisem z natury, zastosowano zamiast ceny
zakupu lub nabycia albo kosztu wytworzenia
inne zasady wyceny, przewidziane w § 29 ust.
1-4 i 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to
kwota pomniejszenia nie może być wyższa niż
wartość tej wyceny.
Powyższego pomniejszenia nie stosuje się,
jeżeli przed sporządzeniem spisu z natury po-
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datnik zwiększył koszty uzyskania przychodów
zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym.
Na koniec w objaśnieniach do podatkowej
księgi przychodów i rozchodów wskazano, że
wydatki z tytułu używania niewprowadzonego
do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych samochodu oso-

bowego, w tym także stanowiącego własność
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla
potrzeb działalności gospodarczej podatnika
należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu
miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia
poniesionych wydatków – pomijając zapis, iż
wydatki te powinny wynikać z faktur zawierających numer rejestracyjny tego pojazdu.

Skrócony wykaz rajów podatkowych
Z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków
dochodowych usunięto Wyspę Man, Jersey i Baliwat Guernsey.

Z

miany wprowadziły 2 nowe rozporządzenia Ministra Finansów:
• w sprawie określenia krajów i terytoriów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych oraz
• w sprawie określenia krajów i terytoriów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Weszły one w życie 9 maja br. Według aktualnego wykazu, szkodliwa konkurencja
podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz
terytoriach:
1. Księstwo Andory;
2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej;
3. Antigua i Barbuda;
4. Aruba/Sint-Maarten/Curacao – Terytoria
Królestwa Niderlandów;
5. Wspólnota Bahamów;
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6.
7.
8.
9.

Królestwo Bahrajnu;
Barbados;
Belize;
Bermudy – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej;
10. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium
Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
11. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium
Stowarzyszone z Nową Zelandią;
12. Wspólnota Dominiki;
13. Gibraltar – Terytorium Zamorskie Korony
Brytyjskiej;
14. Grenada;
15. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
16. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
17. Kajmany – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej;
18. Republika Liberii;

19. Księstwo Liechtensteinu;
20. Makau – Specjalny Region Administracyjny
Chińskiej Republiki Ludowej;
21. Republika Malediwów;
22. Republika Wysp Marshalla;
23. Republika Mauritiusu;
24. Księstwo Monako;
25. Montserrat – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej;
26. Republika Nauru;
27. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
28. Republika Panamy;
29. Niezależne Państwo Samoa;
30. Republika Seszeli;
31. Federacja Saint Kitts i Nevis;
32. Saint Lucia;
33. Saint Vincent i Grenadyny;
34. Królestwo Tonga;
35. Turks i Caicos – Terytorium Zamorskie
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
36. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
– Terytorium Nieinkorporowane Stanów
Zjednoczonych;
37. Republika Vanuatu.
Przypomnijmy, według ustaw o podatkach dochodowych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi
z tymi podatnikami lub transakcji, w związku
z którymi zapłata należności wynikających
z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu
mającego miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
są obowiązani do sporządzenia dokumen-

tacji podatkowej takiej (takich) transakcji,
obejmującej:
1. określenie funkcji, jakie spełniać będą
podmioty uczestniczące w transakcji
(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
2. określenie wszystkich przewidywanych
kosztów związanych z transakcją oraz
formę i termin zapłaty;
3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz
określenie ceny przedmiotu transakcji;
4. określenie strategii gospodarczej oraz
innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała
wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości
przedmiotu transakcji przez podmioty
uczestniczące w transakcji uwzględnione
zostały te inne czynniki;
6. określenie oczekiwanych przez podmiot
obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem
świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
Obowiązek powyższy obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami
powiązanymi, w których łączna kwota (lub
jej równowartość) wynikająca z umowy lub
rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym
łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:
• 30.000 euro – w przypadku świadczenia
usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
• 100.000 euro, jeżeli wartość transakcji
nie przekracza 20% kapitału zakładowe-
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go – w przypadku podmiotów objętych
podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo
• 50.000 euro – w pozostałych przypadkach.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji
obejmuje też transakcję, w związku z którą
zapłata należności wynikająca z takiej
transakcji dokonywana jest bezpośrednio
lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego
miejsce zamieszkania, siedzibę bądź zarząd
na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna
kwota (lub jej równowartość) wynikająca
z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku
podatkowym łączna kwota wymagalnych
w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro. Wyrażone
w euro wielkości przelicza się na walutę
polską po średnim kursie ogłaszanym
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym
w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została

VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych
dalej „fakturami”, wystawionych zgodnie z odrębnymi
przepisami, jeżeli sprzedaż jest
udokumentowana fakturami,
a w przypadku sprzedaży bez
faktur – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym
w jednej kwocie jest wykazana
wartość tych przychodów za
ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi
stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu
kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dokonują zapisów w ewidencji
na podstawie danych wynikających z raportów dobowych,

skorygowanych o kwoty mające
wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu
dobowego, podatnik wpisuje
łączną wartość przychodów,
wynikającą z tego raportu
z podziałem na przychody
objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych. Jednakże
podatnicy ci mogą dokonywać
zapisów w ewidencji na koniec
każdego miesiąca, w terminie
do dnia 20 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni, na podstawie danych wynikających
z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające
wpływ na wysokość przychodu.
Na odwrocie raportu miesięcznego, podatnik wpisuje łączną
wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na
przychody objęte poszczególny-

mi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Korygowania danych wynikających z raportów dobowych
lub raportów miesięcznych,
o których mowa wyżej, dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Korekty, które
nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik
opisuje na odwrocie raportu
dobowego lub miesięcznego.
Podatnicy stosujący kasy fiskalne nie wpisują do ewidencji kwot wynikających z faktur
dokumentujących dokonanie
sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu
kas rejestrujących, natomiast
są obowiązani do połączenia
w sposób trwały zwróconych
oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych
faktur.

Zmiany w ewidencji przychodów ryczałtowców

wskaźniki

11 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odsetki od zaległości podatkowych znów w dół

P

odatnicy oraz spółki,
których wspólnicy są
opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są bowiem
obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu

◄

zawarta transakcja objęta ww. obowiązkiem
sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Na żądanie organów podatkowych lub
organów kontroli skarbowej podatnicy są
obowiązani do przedłożenia powyższej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia
żądania tej dokumentacji przez te organy.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio
także do podatników, podlegających w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zagraniczny zakład.
Ponadto, na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, Minister Finansów ustalił nową
listę państw równoważnych, tzn. państw
niebędących członkami Unii Europejskiej,
w którym stosowane są przepisy dotyczące
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem
Unii Europejskiej.

powrót do spisu treści

towarów, prowadzić wykaz
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia
oraz, odrębnie za każdy rok
podatkowy, ewidencję przychodów.

Zmiany dotyczą oznaczeń
faktur oraz poszerzenia katalogu dowodów księgowych.
Według zmienionych przepisów, zapisy w ewidencji
przychodów są dokonywane
na podstawie faktur, faktur

W związku z następną obniżką stóp procentowych spadła do 11,00% stawka odsetek
za zwłokę od zaległości podatkowych. Jest to już czwarte zmniejszenie poziomu tych
odsetek w bieżącym roku.

W

dniach 7-8 maja odbyło się posiedzenie
Rady Polityki Pieniężnej, na którym
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Od 9 maja 2013 r.
obowiązują więc następujące poziomy stóp:

•
•
•
•

stopa referencyjna 3,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 1,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 3,25% w skali
rocznej.
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powyżej zasady mają również zastosowanie do
zaliczenia zwrotu podatku (art. 76b § 1 ustawy
Ordynacja podatkowa).

wzory pism

Deklaracje PCC

Interpretacja ogólna MF z 11.04.2013 r.,
sygn. PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130

Minister Finansów sprostował deklaracje PCC.

W

załącznikach do obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania
i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
do rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. można
znaleźć obowiązujące wzory:

•
•
•

deklaracji w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych – PCC-3,
informacji o pozostałych podatnikach – PCC3/A, oraz
deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego
podatku przez płatnika – PCC-2.

Zaliczanie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych
W niedawnej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię zaliczania nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej,
której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

W

◄

powrót do spisu treści

mimo wstrzymania wykonania decyzji powinien ją respektować. Nie ma zatem przeszkód
do wykonywania decyzji nieostatecznej, o której mowa
w art. 239a ustawy Ordynacja
podatkowa, wskutek zaliczenia nadpłaty na wniosek strony
lub za jej zgodą. Przedstawione
powyżej zasady mają również
zastosowanie do zaliczenia
zwrotu podatku (art. 76b § 1
ustawy Ordynacja podatkowa).
Wstrzymanie wykonania
decyzji nie pozbawia jednak
strony możliwości dobrowol-

Opodatkowanie zagranicznych spółek
kontrolowanych (CFC)
Ministerstwo Finansów prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidującym opodatkowanie dochodów kontrolowanych
spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC).

interpretacje

skazał, iż nie należy
zaliczać nadpłaty na
poczet zaległości podatkowych
wynikających z decyzji nieostatecznej, której nie nadano
rygoru natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia
jednak strony możliwości dobrowolnego wykonania decyzji
(art. 239g ustawy Ordynacja
podatkowa) lub zaliczenia
nadpłaty na poczet zaległości
podatkowej. Jeżeli intencją
strony jest dobrowolna zapłata
podatku, to organ podatkowy,

projekty

nego wykonania decyzji (art.
239g ustawy Ordynacja podatkowa) lub zaliczenia nadpłaty
na poczet zaległości podatkowej. Jeżeli intencją strony jest
dobrowolna zapłata podatku,
to organ podatkowy, mimo
wstrzymania wykonania
decyzji powinien ją respektować. Nie ma zatem przeszkód
do wykonywania decyzji nieostatecznej, o której mowa
w art. 239a ustawy Ordynacja
podatkowa, wskutek zaliczenia nadpłaty na wniosek strony
lub za jej zgodą. Przedstawione

P

rojektowane rozwiązania
zakładają zwalczanie proceder unikania opodatkowania
poprzez przerzucanie dochodów do spółek położonych
w krajach o niskim poziomie
opodatkowania. Tego typu
przepisy posiada wiele państw
członkowskich UE, takich jak:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia,
Portugalia, Hiszpania, Węgry,
Włochy, Estonia, jak również
państwa pozaeuropejskie, takie
jak: USA, Kanada, Japonia,
Nowa Zelandia, Indonezja,
Meksyk, RPA, Południowa
Korea, Argentyna, Brazylia,
Izrael, Turcja, Chiny.
Nowelizacja przewiduje nałożenie na polskich rezydentów
obowiązku wykazania w odręb-

nym zeznaniu podatkowym
dochodów zagranicznych
spółek kontrolowanych i opodatkowania ich 19% stawką
podatku. Dochody zagranicznej spółki kontrolowanej ustalane są na podstawie przepisów
polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
lub prawnych w zależności od
tego, czy wspólnikiem zagranicznej spółki jest osoba fizyczna czy prawna.
Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie do
trzech kryteriów dotyczących
poziomu kontroli (25% udziału
w kapitale, praw głosu lub
udziału w zysku), charakteru
uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów (50%

przychodów o charakterze
finansowym) oraz położenia
zagranicznej spółki w kraju
o niskim poziomie opodatkowania (niższym o 25% od
obowiązującej w Polsce stawki
CIT). Za zagraniczną spółkę
kontrolowaną uznana będzie
ponadto każda spółka poło-
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żona w kraju wymienionym
w wykazie krajów i terytoriów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez Ministra Finansów
w formie rozporządzenia.
Przepisy te nie będą miały
zastosowania do podatników
kontrolujących zagraniczne
spółki położone w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym
do Europejskiego Obszaru

Europejskiego, o ile zagraniczna spółka prowadzi tam
rzeczywistą działalność gospodarczą.
Proponowane przepisy
przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku
do dochodów zagranicznych
spółek osiągających przychody
w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro. Ponadto,
aby przeciwdziałać podwójnemu opodatkowaniu tych

samych dochodów, przewidziano możliwość potrącania podatku dochodowego
zapłaconego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, jak
również pomniejszania podstawy opodatkowania o kwoty
dywidend otrzymanych od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz przychodów z tytułu
odpłatnego zbycia udziałów
w zagranicznej spółce kontrolowanej.

odpowiedzi

Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
Czy przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Czy na gruncie art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
w trakcie roku podatkowego, poprzez ustalanie co miesiąc przychodów i kosztów ich
uzyskania przypadających na niego jako wspólnika, czy też obowiązek zapłaty zaliczki
z tego tytułu powstanie dopiero w momencie podjęcia uchwały o podziale dywidendy
albo w momencie wypłaty dywidendy?

P

rzychód (dochód) osoby fizycznej, będącej
akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przychodem
z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych osoba fizyczna, będąca ak-

◄
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cjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej,
ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu,
którą zgodnie z art. 14 ust. 1i tej ustawy jest
dzień wypłaty dywidendy. Stanowisko takie
potwierdza uchwała składu 7 sędziów NSA
z 20.05.2013 r., sygn. akt II FPS 6/12.

aktualności

Nowe zabezpieczenia banknotów NBP od kwietnia 2014 r.
Narodowy Bank Polski zlecił Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych produkcję
banknotów powszechnego obiegu ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami.
Projekty graficzne banknotów nie ulegną zmianie, a te z nowymi zabezpieczeniami
trafią do obiegu w kwietniu 2014 roku.

Z

e względów bezpieczeństwa szczegółowe
informacje oraz banknoty
z nowymi zabezpieczeniami
zostaną zaprezentowane we
wrześniu 2013 roku.
Seria banknotów „Władcy
polscy” autorstwa Andrzeja
Heidricha, którą posługujemy się obecnie, została
wprowadzona do obiegu
w 1995 roku. Po raz pierwszy
od 18 lat NBP przeprowadzi
techniczną operację zmiany
zabezpieczeń banknotów tej
serii. Takie działania banki
centralne przeprowadzają cyklicznie – średnio co
8 lat. W tym roku Europejski
Bank Centralny zmodernizuje banknot euro. Nowe
zabezpieczenia banknotów
wprowadziły także Hiszpania – 7 lat oraz Słowacja
i Estonia – 3 i 4 lata przed
wstąpieniem do strefy euro.
– Wprowadzone w 1995 roku
zabezpieczenia oraz system

zasilania obrotu gotówkowego funkcjonują bez zarzutu,
a poziom fałszerstw znaków
pieniężnych w Polsce jest
niski. Postęp technologiczny,
który dokonał się w ostatnich latach, wymaga jednak
przeprowadzenia technicznej operacji polegającej na
modernizacji zabezpieczeń
banknotów powszechnego obiegu. Jej celem jest
zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego
w perspektywie kolejnych lat
– mówi Marek Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Banknoty ze zmienionymi zabezpieczeniami będą
wprowadzane do obiegu
stopniowo, w ramach standardowych operacji zasilania banków w gotówkę oraz
wycofywania zniszczonych
lub uszkodzonych banknotów. Banknoty o najniższych
nominałach są wycofywane

z użycia średnio po około
18 miesiącach, a banknoty
o wyższych nominałach – po
kilku latach. – Zmiana zabezpieczeń banknotów jest
operacją czysto techniczną.
Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą
stopniowo trafiały do obiegu
od kwietnia 2014 roku, co
oznacza, że żaden banknot
z nowymi zabezpieczeniami
nie trafi do naszych portfeli przed tą datą. Wszystkie
obecnie używane banknoty
pozostaną bezterminowo
prawnym środkiem płatniczym – dodaje Marek Oleś.
Od stycznia 2014 roku NBP
– we współpracy z PWPW
– przeprowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną
„Bezpieczne Pieniądze” dotyczącą nowych zabezpieczeń
polskich banknotów.

Źródło: www.nbp.pl
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zmiany prawne

Co nowego w SKOK-ach?
Większość przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych
ustaw wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

C

elem tej regulacji jest zwiększenie stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, poprzez stworzenie przepisów
w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz
określenie zasad utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach pieniężnych w SKOK lub należnych
z tytułu wierzytelności, a także zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o SKOK.
Nowelizacja zakłada więc wprowadzenie do
ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przepisów: dotyczących
postępowania naprawczego i wprowadzania
zarządu komisarycznego w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej,
regulujących zasady przejęcia, likwidacji i upadłości kas w tym: określenia zasad łączenia się
kas oraz zasad przejęcia kasy przez inną kasę,
bank spółdzielczy lub bank krajowy; dotyczących
sprzedaży wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów;
określających zasady utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania
środków pieniężnych.
Najistotniejsze zmiany objęte nowelizacją to
m. in.:
• danie kasom, po uzyskaniu stosownego
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
◄
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•
•

•

•

•

(KNF), możliwości pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju innych niż państwo
członkowskie UE lub państwo należące do
EOG,
wprowadzenie przepisów dotyczących „outsourcingu” kas,
wprowadzenia przepisów ustanawiających
obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
przez osoby zatrudnione w kasie i Kasie Krajowej oraz osoby przeprowadzające czynności
kontrolne lub nadzorcze,
wprowadzenie przepisów zawierających ograniczenia w sferze kadencyjności organów
Kasy Krajowej na poziomie ustawy, a nie na
poziomie statutu jak to ma to miejsce dotychczas,
uregulowanie w sposób bardziej kompleksowy obowiązku utrzymywania przez SKOK
rezerwy płynnej oraz płynności na odpowiednim poziomie, a także wprowadzenie
przepisów przewidujących szereg form zabezpieczonego wsparcia płynnościowego,
wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF
poprzez jej wyposażenie w nowe instrumenty nadzorcze oraz m. in.: doprecyzowanie

i uzupełnienie przepisów dotyczących przekazywania do KNF informacji sprawozdawczych
przez kasy i Kasę Krajową,
• umożliwienie wydawania przez KNF rekomendacji dotyczących dobrych praktyk
ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą
Krajową,
• modyfikacja przepisów dotyczących restrukturyzacji, postępowania naprawczego,
postępowania upadłościowego oraz likwidacji SKOK, m. in. poprzez wprowadzenie
w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych szeregu instrumentów restrukturyzacyjnych w celu ułatwienia
dzielenia, łączenia, przejmowania i likwidacji poszczególnych kas, w tym ograniczenie
uprawnień w zakresie zgłaszania wniosku
o ogłoszenie upadłości kasy wyłącznie do

kompetencji KNF, powierzenie nowych zadań
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG), w zakresie udzielania kredytów
i gwarancji SKOK zagrożonych niewypłacalnością oraz nabywanie wierzytelności
SKOK (zmiana ustawy o BFG), a także odpowiednich zmian w ustawie z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
• ustanowienie obowiązkowego systemu
gwarantowania depozytów obejmujących
środki pieniężne zgromadzone w SKOK,
w formie odrębnego funduszu własnego BFG,
finansowanego z wnoszonych przez SKOK
obowiązkowych opłat rocznych,
• rozszerzenie obowiązków w zakresie utrzymywania w NBP przez kasy i Kasę Krajową
rezerw obowiązkowych.

Zmiany dotyczące touroperatorów
Od 14 maja br. obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące sum gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych dla touroperatorów. Podwyższenie minimalnych kwot i zmiana
sposobu ich naliczania ma pozwolić lepiej zabezpieczyć interesy klientów biur podróży.

N

ajważniejsze zmiany
dotyczą m.in.: wprowadzenia wyższych kwotowych
minimalnych wysokości sum
gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) i sum gwarancyjnych w umowie ubezpieczenia
oraz utrzymania wysokości
stawek procentowych zabezpieczeń na obecnie obowiązującym poziomie (np. wcześniej
było 20% przychodu, nie mniej
niż 67.000 euro, a obecnie jest

20% przychodu, nie mniej niż
250.000 euro – umowy gwarancji lub ubezpieczenia nie
będą mogły być zawierane
na wysokości niższe od tych
kwot).
Wyższa suma gwarancji
zwiększy możliwości ubezpieczyciela, który w przypadku
upadłości biura podróży będzie
mógł zabezpieczyć interesy
podróżnych na miejscu i zorganizować powrót do kraju,

nie narażając podróżnych na
dodatkowe koszty.
Przepisy nowych rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń finansowych
biur podróży nie zawierają
sankcji za nieprzestrzeganie
określonych obowiązków
(delegacja ustawowa zawarta
w ustawie o usługach turystycznych nie przewiduje możliwości określenia takich sankcji
w aktach wykonawczych).
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Konsekwencje dotyczące braku wymaganych
zabezpieczeń zawarte są w ustawie o usługach
turystycznych.
Jak deklaruje resort finansów, zmiana rozporządzeń wynika z niewypłacalności biur podróży

mających miejsce w 2012 r., nie zaś z faktu, że
dotychczasowe przepisy były niezgodne z art. 7
dyrektywy nr 90/314 w sprawie zorganizowanych
podróży, wakacji i wycieczek.

Zmiany w uprawnieniach do kierowania pojazdami
Parlament ostatecznie przyjął nowelizację ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych
innych ustaw. Ustawa do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania na terenie Polski
pojazdami dodaje krajowe prawo jazdy wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną
umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy.

W

wyniku tej zmiany
możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy.
Kolejna zmiana przywraca
uprawnienie do wykonywania
badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
m.in. absolwentom filozofii
chrześcijańskiej ze specjalizacją
filozoficzno-psychologiczną
bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii.
Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogo-

wego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy
na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Polska.
Nowelizacja wprowadza
też przepis przesuwający obowiązek ukończenia kursu dla
kierujących pojazdami uprzywilejowanymi do 4 stycznia
2016 r. w stosunku m.in. do
żołnierzy, funkcjonariuszy
i pracowników państwowych
służb mundurowych. Sejm
poparł m.in. poprawkę Senatu

przewidującą, że odroczenie
będzie obejmowało także kierowców zespołów ratownictwa
medycznego oraz transportu
sanitarnego. Inna senacka poprawka zaakceptowana przez
posłów wprowadza przepis
przejściowy rozstrzygający
o sytuacji prawnej psychologów, którzy utracili prawo
do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu
w związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami.

Zmiany dotyczące funduszy inwestycyjnych
Z dniem 23 maja br. weszło w życie kilka nowych aktów prawnych dotyczących
funduszy inwestycyjnych.
Chodzi mianowicie o:
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania
przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat,

◄
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których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe;
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez

fundusz inwestycyjny otwarty umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne,
w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne;

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu
oraz warunków prowadzenia działalności
przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dokumenty bankowe nieuprzywilejowane
Określony już test kształt nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych. Nowe przepisy dostosowują prawo do wyroków TK z 2011 r., które pozbawiły
dokumenty bankowe oraz funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych
w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta.

T

rybunał odmówił więc
księgom rachunkowym
banków oraz wyciągom sporządzonym na podstawie tych
ksiąg w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych.
Zgodnie z nowelizacją moc

prawną dokumentów urzędowych stracą dokumenty
sporządzane przez banki
i fundusze sekurytyzacyjne
w sprawach cywilnych.
Dokumenty wydawane do
innych celów (np. postępowa-

nia administracyjnego, podatkowego) zachowają zaś status
dokumentów urzędowych. Ma
to zapewnić ochronę interesów
klientów banków – nie będą oni
musieli poświadczać dokumentów bankowych notarialnie.

projekty

Monitor Sądowy i Gospodarczy
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego ma na celu m.in. zniesienie – ciążącego na przedsiębiorcy – obowiązku
przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których
zamieszczone są ogłoszenia dotyczące tego przedsiębiorcy.

O

bowiązek ten nie znajduje bowiem uzasadnienia wobec zmiany sposobu
rozpowszechniania Monitora,
zapewniającej powszechny
i nieskomplikowany dostęp
on-line do treści ogłoszeń zamieszczonych w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.

Wedle projektowanych rozwiązań, zmiany wymaga też
przepis art. 1 ust. 7 ustawy
stanowiący upoważnienie
Ministra Sprawiedliwości do
określenia w drodze rozporządzenia organizacji, sposobu,
wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustala-

nia ceny numerów Monitora
Sądowego i Gospodarczego
i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub
obwieszczenia. Przepis ten nie
zawiera bowiem wytycznych,
przez co nie spełnia wymogów
art. 92 ust. 1 Konstytucji.

elektroniczny serwis klientów kancelarii

◄

Firma ▪

▪ Firma

Konsultacje rozporządzeń do prawa pocztowego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do konsultacji
2 projektów rozporządzeń wydawanych na podstawie ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, która określa zasady funkcjonowania rynku
pocztowego w warunkach liberalizacji rynku pocztowego, tj. zniesienia z dniem
1 stycznia br. obszaru usług zastrzeżonych dla Poczty Polskiej SA.

P

rojekty są dostępne na stronie BIP MAC.
Konsultacje potrwają do 7 czerwca 2013 r.
Ponadto resort administracji określił warunki

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Gospodarka opakowaniami
Parlament kończy już prace nad obszerną ustawą o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi. Jej celem 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:
1. wymagania, jakim powinny odpowiadać
opakowania wprowadzane do obrotu,
2. zasady działania organizacji odzysku opakowań,
3. zasady postępowania z opakowaniami oraz
odpadami opakowaniowymi,
4. zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej
– w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla
środowiska materiałów i substancji zawartych
w opakowaniach i odpadach opakowaniowych
oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie
procesu produkcyjnego, wprowadzania do
obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.

◄
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Ponadto ustawa reguluje prawa i obowiązki
przedsiębiorców:
1. będących organizacjami odzysku opakowań;
2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej
dostawy:
a. odpadów opakowaniowych,
b. produktów w opakowaniach;
3. dystrybuujących produkty w opakowaniach;
4. eksportujących:
a. odpady opakowaniowe,
b. opakowania,
c. produkty w opakowaniach;

5. prowadzących recykling lub
inny niż recykling proces
odzysku odpadów opakowaniowych;
6. wprowadzających opakowania;
7. wprowadzających produkty
w opakowaniach.
Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków
niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
Wskazano m.in. nowe
zadania marszałków województw, którzy będą 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. Marszałkowie
województw będą również
przeprowadzać coroczne kontrole przedsiębiorców. Zgodnie
z nowymi przepisami, w zakresie utworzenia i utrzymania
systemu zbierania, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów opakowaniowych
porozumienie z marszałkiem
województwa będzie zawierała
organizacja samorządu gospodarczego.

wskaźniki

Wskaźniki gospodarcze
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana
przemysłu w kwietniu 2013 r. była o 2,7% wyższa
w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego
roku i o 2,3% niższa niż w marcu 2013 r.
Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2013 r. eksport
towarów z Polski osiągnął poziom 36,2 mld euro i okazał się
o 5,6%. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego
roku. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 36,7 mld
euro i była o 2,1% niższa niż przed rokiem.
Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS ceny dóbr
i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2013 r. wzrosły o 0,4%
względem marca. W porównaniu z kwietniem 2012 r. były zaś
wyższe o 0,8%.
Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła
w kwietniu 14% i w porównaniu do marca spadła o 0,3% punktu
procentowego.

wzory pism

Formularze pism procesowych
Na stronie resortu sprawiedliwości można znaleźć wzory
pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

W

zory formularzy odpowiadają rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie
określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym,
zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
5 kwietnia 2012 r.
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aktualności

orzeczenia

Raport na temat ubóstwa wśród pracujących

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

22 maja br. został przedstawiony raport przygotowany przez Instytut Badań
Strukturalnych z inicjatywy MPiPS, w ramach realizacji projektu pn. „Analiza procesów
zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście
prowadzonej polityki gospodarczej”.

W sprawie dotyczącej podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy i prawa do
wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy Trybunał Konstytucyjny uznał, że
kwestionowany przepis 57 § 1 Kodeksu pracy jest zgodny z Konstytucją RP.

R

aport ujmuje kwestie
ubóstwa jako zjawiska
gospodarczego oraz procesu,
który dotykającego osoby
indywidualne i rodziny, wywołując konsekwencje w skali
makro i mikroekonomicznej.
Podjęto w nim próbę zdefiniowania tego wielowymiarowego zjawiska oraz wskazano metody jego pomiaru.
W kolejnych częściach zde-

finiowane zostały grupy najbardziej narażone na ubóstwo
i przeanalizowano przyczyny
zjawiska ubóstwa wśród osób
pracujących. Ostatnią część
raportu poświecono narzędziom i instrumentom walki
z ubóstwem, ich skuteczności
i adekwatności adresowania.
Raport stanowi rekomendacje
dla polityki publicznej.

Jaka płaca minimalna w przyszłym roku?
Prace nad ustaleniem przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej dopiero się
rozpoczynają. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie prognoz
ekonomicznych na przyszły rok wyliczyło, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym
roku powinno wzrosnąć o co najmniej 80 zł do 1.680 zł.
– Pierwszym krokiem jest przedstawienie partnerom społecznym, związkom
zawodowym i pracodawcom, propozycji
wynikającej z reguł ustawowych. Musi
to nastąpić nie później niż do 15 czerwca
każdego roku – tłumaczy Janusz Sejmej,
rzecznik resortu pracy.

◄
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T

rybunał Konstytucyjny
stwierdził bowiem, że
przyznane pracownikowi w art.
57 § 1 kodeksu pracy roszczenie
ma charakter kompensacyjny.
Towarzyszy ono przywróceniu pracownika do pracy i ma
na celu kompensację szkody
wyrządzonej pracownikowi
w wyniku naruszenia obowiązku umownego, polegającego
na niezgodnym z prawem
rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę. Trybunał
nie podzielił stanowiska,
zgodnie z którym przewidziane w przepisach kodeksu

pracy świadczenia pracodawcy
są wyłącznie sankcją za niewykonanie obowiązku publicznoprawnego i mają charakter
zbliżony do przewidzianej
w przepisach kodeksu karnego
nawiązki.
Trybunał Konstytucyjny
wskazał, że wynikające z art.
57 § 1 Kodeksu pracy ograniczenie odpowiedzialności
kontraktowej pracodawcy
nie jest arbitralne i ma swe
uzasadnienie konstytucyjne.
TK wskazał, że przewidziane
w Kodeksie pracy ryczałtowe
określenie wysokości świad-

czenia pieniężnego należnego pracownikowi nie narusza
konstytucyjnej zasady ochrony
praw majątkowych. Limitowanie wysokości świadczenia
należnego pracownikowi przywracanemu do pracy wynika
więc ze specyfiki stosunku
pracy oraz oparte zostało na
racjonalnym kompromisie,
godzącym usprawiedliwione
interesy pracownika i pracodawcy.
Wyrok TK z 22.05.2013 r., sygn.
akt P 46/11

zmiany prawne

Praca za granicą a emerytura i renta
Parlament przyjął ostatecznie ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Nowe przepisy zakładają uwzględnienie okresu
zatrudnienia za granicą obywateli polskich
przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia

dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (tzw.
domicylu).
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Uszczelnienie przepisów ustawy chorobowej

projekty

Pomoc dla przedsiębiorców
na czas kryzysu
Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów
gospodarczych o co najmniej 15% (w okresie wskazanym
w projekcie ustawy), będą mogli liczyć na bezpośrednią
pomoc finansową. Zostanie ona przeznaczona na dopłaty
do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dzięki
czemu będą mogły być zachowane miejsca pracy,
a sytuacja ekonomiczna firm ma się poprawić.

P

rzyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje rozwiązania
utrzymujące stan zatrudnienia w okresie wprowadzonego
przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy. Przestojem ekonomicznym będzie czas niewykonywania pracy przez pracownika (pozostającego w gotowości
do pracy) z przyczyn od niego niezależnych. Pracodawca będzie
mógł wprowadzić także obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika.
Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju
ekonomicznego, świadczenie na częściowe zrekompensowanie
wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz środki
na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
należnych od pracodawcy.
Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa. Świadczenia będą udzielane maksymalnie
na 6 miesięcy. W okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego
wymiaru cza- su pracy możliwe będzie również otrzymanie dodatkowej pomocy z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów szkolenia
pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80% kosztów szkolenia.
Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy
finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia
przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej.
◄
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Wydłużenie
urlopów dla
rodziców
Celem przedstawionego
przez Radę Ministrów
projektu nowelizacji
ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych
ustaw jest wprowadzenie
płatnego rocznego urlopu
dla rodziców po urodzeniu
dziecka.

O

d 17 czerwca 2013 r.
urlop ten wydłuży się
z 6 miesięcy do roku (52 tygodnie). Będzie on obejmował
20 tygodni urlopu macierzyńskiego i do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego
(obecnie dodatkowy urlop
wynosi maksymalnie 4 tygodnie). W ramach rocznego
urlopu będzie też przysługiwał
nowy 26-tygodniowy urlop
rodzicielski.
Razem z tym projektem
rządowym rozpatrywane są
także inne podobne projekty.

Resort pracy przygotował, a rząd przyjął, założenia ustawy uniemożliwiającej
nadużywanie przepisów ustawy chorobowej. Chodzi o sytuację, gdy matka przed
porodem może założyć firmę i opłacić najwyższą dopuszczalną prawem składkę
ubezpieczeniową uprawniającą do urlopu macierzyńskiego. Zyskuje dzięki temu prawo
do zasiłku macierzyńskiego w wysokości nawet 6,5 tys. zł netto miesięcznie.

Z

ałożenia przewidują
zmianę zasad wyliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego. Obejmie ona
wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą
krócej niż rok i opłacające
składki w wysokości wyższej
niż ustawowe minimum.
Czyli co do zasady od podstawy przekraczającej 60%
prognozowanego średniego
wynagrodzenia (Obecnie to
2227,80 zł ) lub w przypadku
osób opłacających składkę
preferencyjną od 30% kwoty
minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1600 zł) .
Wysokość ich zasiłków
chorobowych (czyli także
macierzyńskich) będzie zależała od czasu opłacania
składek. Punktem wyjścia
będzie minimalna wysokość zasiłku, co miesiąc powiększana o 1/12 nadwyżki
powyżej kwoty minimalne
za każdy miesiąc ubezpieczenia przed skorzystaniem
ze świadczeń. Czyli osoba

opłacająca składki zaledwie przez miesiąc dostanie
zasiłek w wysokości jedynie
60% średniego prognozowanego wynagrodzenia plus
1/12 nadwyżki opłaconej
wcześniej składki. Płacąc
składki przed dwa miesiące
zasiłek będzie powiększony
o 2/12 nadwyżki. Dopiero po
roku zasiłek odpowiadałby

wysokości opłacanej składki.
Propozycja ministerstwa
jest zgodna z orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego
z 2010 r., który uznał, że ze
względu na konstytucyjną
zasadę sprawiedliwości społecznej powinna być zachowana równowaga między
wysokością opłacanych składek a wartością zasiłków.
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projekty

Prawa konsumentów do zmiany
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie
ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw.

R

egulacja ta zakłada transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
praw konsumentów. Termin
transpozycji dyrektywy upływa
13 grudnia 2013 r. Pozwala też
na uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących
odpowiedzialności, za jakość
rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o sprzedaży
konsumenckiej, wdrożonej do
polskiego porządku prawnego
ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Ustawa o prawach konsumentów zawierać będzie przepisy, które ściśle odpowiadają
rozwiązaniom przyjętym w dyrektywie o prawach konsumentów (tzw. harmonizacja
zupełna). Dzięki jej wdrożeniu
konsumentom zostanie za-

◄
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gwarantowany szeroki dostęp
do informacji w związku z zawieraniem umów zarówno
w lokalu przedsiębiorstwa,
jak i poza nim oraz na odległość, np. przez Internet.
Ułatwi to im podejmowanie
świadomych decyzji przy
zawieraniu umów oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących praw. Przyjęcie
wymogu potwierdzania przez
przedsiębiorców treści oferty,
w przypadku umów zawieranych przez telefon, oraz przekazywania zgody konsumenta
na piśmie w takiej sytuacji,
pozwoli zapobiegać nadużyciom. W praktyce konsument
często nie jest świadomy, że
zawarł umowę prowadząc
rozmowę telefoniczną.
Ujednolicona i doprecyzowana zostanie regulacja dotycząca odstąpienia od umowy
w przypadku zawarcia jej poza
lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość. Prawo to będzie
przysługiwało konsumento-

wi przez 14 dni (obecnie jest
to 10 dni). Co ważne, ma ono
obwiązywać we wszystkich
krajach członkowskich Unii
Europejskiej. Będzie też możliwość skorzystania z jednolitego formularza odstąpienia
od umowy.
Zaproponowano też określenie granicznej wartości
umów (zawieranych poza
lokalem przedsiębiorstwa),
do których przepisy dyrektywy
nie będą miały zastosowania
– na 10 euro (tak jak obecnie).
Przepis będzie jasno wskazywał, że nie chodzi o wartość
pojedynczej zakupionej rzeczy,
ale o wartość całej umowy.
W Kodeksie cywilnym zaplanowano istotne zmiany
dotyczące reklamacji towaru
przez konsumenta (dotychczasowa niezgodność towaru
z umową). Konsument będzie
miał większą swobodę w reklamowaniu towaru – nie będzie
musiał realizować hierarchicznego dochodzenia rosz-

czeń (np. naprawa, wymiana,
zwrot towaru i odzyskanie
pieniędzy). Będzie mógł, po
spełnieniu określonych warunków, np. od razu odstąpić
od umowy, czyli żądać zwrotu
pieniędzy za kupiony produkt.
Wprowadzona zostanie
jednolita regulacja odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, przy
przyjęciu pewnych odrębności
dla umów, w których sprzedawcą jest przedsiębiorca,

a kupującym konsument.
Zakres stosowania przepisów wdrażających dyrektywę
o sprzedaży konsumenckiej zostanie rozszerzony na
wszystkie umowy, w których
sprzedawcą jest przedsiębiorca
a kupującym konsument.
Zostaną ujednolicone
okresy odpowiedzialności
sprzedawcy za jakość rzeczy
sprzedanej. Stworzone zostaną
bardziej efektywne mechanizmy dochodzenia roszczeń re-

gresowych przez ostatecznego
sprzedawcę od jego poprzedników w łańcuchu dystrybucji.
Przywrócone zostanie stosowanie do wszystkich umów
sprzedaży konsumenckiej
przepisów Kodeksu cywilnego
dotyczących gwarancji, przy
jednoczesnym doprecyzowaniu wzajemnego stosunku
uprawnień z rękojmi i gwarancji.

„Mieszkanie dla młodych”
Mieszkania dla młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz singli
(do 35. roku życia), będą bardziej dostępne dzięki pomocy państwa przy zakupie
pierwszego lokum.

D

o Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi
młodych. Dofinansowanie
części wkładu własnego ma
ułatwić zaciągnięcie kredytu
mieszkaniowego, zmniejszyć
jego wysokość i tym samym
obniżyć wysokość spłacanych rat. Z tej formy wsparcia skorzysta większa liczba
potencjalnych beneficjentów. Dla modelu rodziny 2+3
będzie dodatkowe wsparcie

finansowe w postaci spłaty
części kredytu. Dzięki temu
połączone będą dwa priorytety polityki rządu – polityka mieszkaniowa z polityką
prorodzinną. Przyjęty przez
rząd program „MdM” będzie
wspierać rodziny z dziećmi
oraz działać konkurencyjnie
na rynku mieszkaniowym,
redukując presję na zwyżkę
cen mieszkań.
Określono kategorie beneficjentów zaproponowanych
rozwiązań oraz wprowadzono dwie formy wsparcia fi-

nansowego – dofinansowanie wkładu własnego i spłatę
części kredytu. Kredyt będzie
udzielany jedynie w złotówkach. Istotne jest to, że dodatkowym kredytobiorcą
mogą być członkowie najbliższej rodziny.
Wspierane będą transakcje zawierane na rynku
pierwotnym. Na dofinansowanie wkładu własnego
(w wysokości 10 lub 15%)
będą mogli liczyć nabywcy
nowo wybudowanego lokalu
mieszkalnego od osoby,
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która wybudowała ten lokal
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wielkość powierzchni użytkowej
mieszkania nie może być
większa niż 75 m2, z tym że
dofinansowaniem będzie
objęty jedynie metraż do
maksymalnie 50 m2.
Osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko
własne lub przysposobione, mogą otrzymać kwotę
dofinansowania wkładu
własnego w wysokości 15%.
Dodatkowe wsparcie finansowe – w postaci spłaty
części kredytu – przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu w ciągu 5 lat
od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub
kolejne dziecko lub który
przysposobił trzecie lub
kolejne dziecko.
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Znów reforma szkolnictwa
wyższego?
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
niektórych innych ustaw.

P

roponuje się w nich otwarcie drogi na studia dla osób
z dużym doświadczeniem zawodowym lub wiedzą po
specjalistycznych kursach i szkoleniach. Oczekuje się też, że
zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe, lepsze
powiązanie programów studiów z rynkiem pracy oraz obowiązkowe trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu
praktycznym zwiększą szanse młodych na rynku pracy
i poprawią jakość studiów.
Jednocześnie skuteczniejsza walka z plagiatami prac dyplomowych i naukowych oraz sprawniejsze postępowania
dyscyplinarne wobec wykładowców naruszających prawo
wzmocnią rzetelność i etos akademicki w uczelniach. Osiągnięciu tych celów służą szczegółowe rozwiązania zawarte
w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie
wyższym. Mają one dopełnić reformę szkolnictwa wyższego,
która weszła w życie 1 października 2011 r.

Nowa ustawa o zbiórkach
publicznych?
MAC prowadzi otwarte konsultacje projektu nowej ustawy
o zbiórkach publicznych, które potrwają do 5 czerwca br.
Wszyscy zainteresowani zmianami mogą zgłaszać swoje
uwagi za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, nadsyłać je
pocztą tradycyjną lub emailem.

P
◄
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rojekt dostępny jest na BIP MAC i na portalu mamzdanie.org.pl.

Co nowego w księgach wieczystych i hipotece?
Sejm przyjął dwie nowelizacje ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Teraz zajmie się
nimi Senat.

P

ierwsza z nich umożliwia łatwiejszy i szybszy
dostęp do jawnej księgi wieczystej przez Internet. Nowelizacja gwarantuje każdemu
obywatelowi – z mocy ustawy,
a nie rozporządzenia jak dotychczas – powszechne, bezpłatne przeglądanie księgi
wieczystej on-line po podaniu
jej numeru.
Ustawa zawiera też regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych
w Centralnej Bazie Danych
Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela
nieruchomości. Uprawnione do tego mają być m.in.:
Policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe,
NIK, ZUS, sądy, prokuratura,
komornicy sądowi, notariusze i Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Ma to
ułatwić i przyspieszyć np.
ustalanie majątku dłużnika
oraz zwiększyć efektywność
egzekucji i bezpieczeństwo
finansowe podmiotów gospodarczych.
Nowym dokumentem wydawanym przez Centralną

Informację Ksiąg Wieczystych będzie wyciąg z księgi
wieczystej obejmujący wskazane działy. Przewidziano
ponadto możliwość złożenia przez Internet wniosku
o wydanie: odpisu księgi
wieczystej, wyciągu z księgi
wieczystej i zaświadczenia
o jej zamknięciu. Pierwsze
czytanie projektu przeprowadzono 19 lutego 2013 r.,
natomiast drugie odbyło się
22 maja 2013 r. Ustawa będzie
następnie przedmiotem prac
Senatu.
Druga nowelizacja ustawy
o księgach wieczystych i hipotece dostosowuje prawo
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2012 r.
Ustawa wprowadza ochronę
wierzyciela, którego należność została zabezpieczona
hipoteką na części nieruchomości. Chodzi o sytuacje,
w których następuje m.in.
podział nieruchomości. Dotychczas w takiej sytuacji
hipoteka ustanowiona na
jej części wygasała. Nowelizacja wprowadza zasadę,
że w przypadku podziału

nieruchomości, która była
zabezpieczeniem długu,
hipoteka automatycznie
przechodzi na nową nieruchomość dłużnika. Jeśli w wyniku sprzedaży obciążonej
hipoteką nieruchomości
dłużnik otrzyma pieniądze,
to zostaną one zabezpieczone na poczet spłaty zadłużenia (tzw. prawo zastawu).
Reguła ta ma być stosowana
odpowiednio, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości właścicielowi udziału
obciążonego hipoteką będzie
przypadała nieruchomość
z dopłatą. Według nowelizacji roszczenia wierzycieli
będą zaspokajane zgodnie
z kolejnością ustanawiania
hipotek na nieruchomości,
w której dłużnik miał udział.
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Protokół elektroniczny w sprawach o wykroczenia?
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
trafił do Sejmu.

S

krócenie czasu trwania
postępowań sądowych
w sprawach o wykroczenia
oraz zredukowanie ponoszonych w związku z tym
kosztów poprzez wprowadzenie do systemu polskiego
postępowania w sprawach
o wykroczenia protokołu
w postaci zapisu dźwięku albo
obrazu i dźwięku (protokołu
elektronicznego) – to główny
cel proponowanej regulacji.
Ponadto, w wypadkach sporządzania protokołu elektronicznego, proponuje się
stworzenie możliwości, – je-

Rodzaje odpadów

śli ze względu na charakter
danej sprawy sędzia uzna to
za celowe – uzasadniania wyroków w formie ustnej i tym

samym zwolnienie sędziów
od sporządzania pisemnych
motywów wyroków.

porady

Pamiętaj o złożeniu deklaracji odpadowej
W wielu gminach trwa składanie deklaracji odpadowych. Mieszkańcy, którzy jeszcze ich nie
złożyli, powinni jak najszybciej zgłosić się do swojej gminy i dopełnić tego obowiązku.

W

deklaracjach właściciele nieruchomości
decydują, czy będą sortować
śmieci i tym samym płacić
mniej za ich wywóz i gospodarowanie.
◄
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w gospodarowaniu śmieciami należy szukać w urzędach
gmin, m.in. na ich stronach
internetowych.

Od 1 lipca będzie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Gmina stanie
się właścicielem wszystkich
odpadów ze swojego terenu.

Odpowiedzialność za wywóz
śmieci spadnie zatem na nią.
Każda gmina ma obowiązek
poinformowania mieszkańców, jak segregować odpady.
Informacji na temat zmian

• makulatura (gazety, papier
biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury),
• plastik (plastikowe butelki,
opakowania i pojemniki
z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe, kartony po mleku),
• szkło bezbarwne (bezbarwne butelki i słoiki),
• szkło kolorowe (kolorowe
butelki i słoiki).

Kartonik po mleku
– makulatura czy
plastik?
Kartonik po mleku to opakowanie wielomateriałowe.
Choć w większości składa się
z papieru, to nie może być
wrzucony do pojemnika na
makulaturę. Zawartość kartonika mogłaby zamoczyć
zgromadzony papier, dlatego
wrzucamy go do pojemnika
na odpady z plastiku.
Mycie opakowań
Jeśli odpady z tworzyw sztucznych są zbierane razem
z papierem, dobrze jest myć

pojemniki po płynnej lub półpłynnej żywności (np. jogurtach). Chodzi o to, żeby papier
w pojemniku nie został zanieczyszczony.
Decyzję o myciu opakowań
każda gmina podejmuje indywidualnie.
Nakrętki – zawsze
osobno
Plastikowe butelki i nakrętki
od butelek wyrzucamy do pojemnika na plastik. Ważne, żeby
butelki nie były zakręcone.
Butelki szklane oraz słoiki
również wyrzucamy bez nakrętek.
Elektronika, baterie,
odpady budowlane
Od lipca każda gmina będzie
miała obowiązek zbiórki niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD,
baterii, leków oraz innych problemowych odpadów.
Odpady po remoncie również będą zbierane przez gminy.
Ustawa nie precyzuje jednak,
czy zbiórki materiałów budowlanych będą dodatkowo
płatne. Decyzje o tym zapadną
w gminach.
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Tw ó j d o r a d c a p o l e c a
Czy wiesz, że…
Masz prawo do przywrócenia
Terminów procesowych

konaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ podatkowy pierwszej
instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi
do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia
sądu administracyjnego: na wniosek podatnika – po przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za
zwłokę, w formie m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia
banku – do wysokości zabezpieczenia i na czas jego trwania, z urzędu – po
prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego
korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę – do
wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub
zastawu skarbowego. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia możliwości dobrowolnego wykonania decyzji.

W sytuacji gdy podatnik nie dotrzyma terminu procesowego,
określonego do dokonania czynności (np. do wniesienia odwołania,
zażalenia), ma prawo wystąpić do właściwego organu podatkowego
z wnioskiem o jego przywrócenie.
Organ podatkowy obowiązany jest przywrócić termin, jeżeli łącznie zostaną
spełnione następujące warunki: uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu
nastąpiło bez winy podatnika, wniosek o przywrócenie terminu został złożony
w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi oraz jednocześnie z wniesieniem wniosku została dopełniona czynność, dla której był
określony termin.

Wykonanie decyzji
Decyzja nieostateczna, która nakłada na podatnika obowiązek
podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji
nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Decyzja ostateczna podlega wy-
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elektroniczny serwis klientów kancelarii

