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KANCELARIA PODATKOWA
ELŻBIETA KONOPKA

PODATKI
•

BONY DLA
SAMOZATRUDNIONYCH

•

KIEDY PODATNIK JEST
ZOBOWIĄZANY DO
ROZPOCZĘCIA EWIDENCJI NA
KASIE FISKALNEJ?

W latach 2013-2014 będzie
obowiązywało nowe rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących (Dz.U. z 2012 r.
Nr 1382), które wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r. Znów
zawęża ono, co do zasady, zakres
stosowanych dotychczas zwolnień
z obowiązku stosowania kas
fiskalnych.
•

UŁATWIENIA W AKCYZIE

•

ROZLICZENIA ROCZNE PIT

KADRY
I UBEZPIECZENIA

FIRMA
•

PRAWO POCZTOWE

Nowa ustawa z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe weszła w życie z dniem
1 stycznia 2013 r. Liberalizuje ona
rynek usług pocztowych zgodnie
z tzw. III unijną dyrektywą pocztową.
•

SKŁADOWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH

•

PRIORYTETY KONTROLI SŁUŻBY
CELNEJ W 2013 R.

•

NOWE WYTYCZNE POMOCY NA
SIECI SZEROKOPASMOWE

•

WYMOGI DLA WYROBÓW
BUDOWLANYCH

•

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
W GRUDNIU 2012 R

•

OPŁATY W KRS

•

NIE ZAWSZE WYJAZD ZA
GRANICĘ ZAPEWNIA ZASIŁKI
SOCJALNE

•

ZMIANY W EMERYTURACH

•

SKŁADKI ZDROWOTNE
ROLNIKÓW

•

ŚRODKI NA WYJŚCIE Z KRYZYSU?

•

STAWKI Z PRAWA PRACY
I UBEZPIECZEŃ NA 2013 R.

Podajemy najważniejsze stawki
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
obowiązujące w 2013 roku.

SERWIS DOMOWY
•

HOTSPOTY NA PRZEJŚCIACH
GRANICZNYCH

•

ORGANIZACJA ZBIÓRKI
PUBLICZNEJ

•

GDZIE BĘDĄ FOTORADARY?

•

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
PRZYJAZNE KONSUMENTOM

Nowelizacja Prawa
telekomunikacyjnego, dostosowująca
polskie przepisy do uregulowań
Unii Europejskiej, weszła w życie
21 stycznia br. Zmiany mają na celu
rozszerzenie uprawnień abonentów
i użytkowników, wzmocnienie
ochrony danych osobowych oraz
zwiększenie konkurencyjności
w zakresie usług telekomunikacyjnych.
Nowelizacja wprowadza m.in.
możliwość zawierania umowy
w formie elektronicznej oraz
obowiązek informowania klienta
o przekroczeniu limitu transmisji
danych.

TERMINY
Słowo od doradcy

5. – Wpłata składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP - jednostki budżetowe
i samorządowe zakłady
budżetowe.
7. – Wpłata zryczałtowanego
podatku dochodowego pobranego
w styczniu od należności
wypłaconych zagranicznej osobie
prawnej z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

Drogi Kliencie,
W niniejszym numerze przedstawiamy dalej najważniejsze zmiany, jakie
dotykają podatników, zwłaszcza przedsiębiorców. Jest ich w tym roku
wiele, w tym w szczególności dotyczących obowiązków ewidencyjnych
i dokumentacyjnych. Szczególnie uciążliwy jest wprowadzony z początkiem
2013 roku obowiązek korekty kosztów podatkowych z tytułu nieopłaconych w terminie faktur. Z uwagi na to przedsiębiorcy powinni, ze względu
na własny interes, odpowiednio dokumentować zapłatę kwot z faktur
i rachunków ujmowanych w kosztach uzyskania przychodu, np. wyciągiem
bankowym z rachunku firmowego (dokonując przelewu, należy dokładnie
opisać, jakiej faktury dotyczy) bądź pojedynczym potwierdzeniem zapłaty
faktury przelewem podpiętym pod fakturę (lub inny dokument kosztowy),
a w przypadku zakupów gotówkowych należy zadbać o odpowiednią adnotację na fakturze (np. „zapłacono gotówką”, „zapłacono”).
Z początkiem 2013 roku weszły też w życie istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT. Warto zatem zapoznać się z aktualnymi zasadami
sporządzania tych dokumentów.
Ponadto wkrótce, bo już od marca, wielu przedsiębiorców, dotąd zwolnionych z tego obowiązku, będzie musiało zacząć ewidencjonować obroty za
pomocą kas fiskalnych.

Twój Doradca Podatkowy

7. – Wpłata zryczałtowanego
podatku dochodowego
pobranego w styczniu od
dochodów z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi
informacji CIT-7.
7. – Zapłata podatku w formie
karty podatkowej za styczeń.
11. – Wpłata składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP
za styczeń – osoby fizyczne
opłacające składki wyłącznie za
siebie.
11. – Złożenie zgłoszenia
INTRASTAT za styczeń.
15. – Złożenie deklaracji na
podatek środków transportowych
na rok 2013 i wpłata I raty podatku
od środków transportowych.
15. – Wpłata podatku od
nieruchomości i podatku
leśnego za luty – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości
prawnej.
15. – Wpłata składek na
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP za styczeń – pozostali
płatnicy składek.

15. – Złożenie informacji
podsumowującej (w wersji
drukowanej) za styczeń.
20. – Wpłata zaliczki na podatek
dochodowy od osób prawnych i od
podatkowej grupy kapitałowej.
20. – Wpłata podatku
dochodowego 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 styczeń.
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. – Złożenie naczelnikowi
urzędu skarbowego
zawiadomienia (oświadczenia)
o wyborze lub rezygnacji z formy
wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy: uproszczonej
formy wpłacania zaliczek albo
kwartalnego sposobu wpłacania
zaliczek.
20. – Wpłata ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych
za styczeń.
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20. – Wpłata na PFRON
za styczeń.
25. – Deklaracja i rozliczenie VAT
oraz akcyzy.
25. – Złożenie informacji
podsumowującej (składanej
elektronicznie).
28. – Przekazanie podatnikowi
i urzędowi skarbowemu informacji
o dochodach oraz o pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy
za 2012 r. (PIT-11).
28. – Dokonanie przez płatnika
rozliczenia rocznego podatku
dochodowego od osób fizycznych
podatnika za 2012 r., o którym
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy
o p.d.o.f. i przekazanie rozliczenia
podatnikowi i do właściwego
urzędu skarbowego (PIT-40).
28. – Przekazanie podatnikowi
i urzędowi skarbowemu informacji
o wypłaconym stypendium,
o przychodach z innych źródeł
oraz o niektórych dochodach
z kapitałów pieniężnych za 2012 r.
(PIT-8C).
28. – Przekazanie urzędowi
skarbowemu i osobie objętej
ograniczonym obowiązkiem
podatkowym imiennej informacji
o wysokości uzyskanego
przychodu (dochodu) w 2012 r.
(IFT-1R).
28. – Przekazanie do ZUS
informacji o wysokości
przychodów uzyskanych z pracy
zarobkowej przez emerytów
i rencistów w 2012 r.
28. – Przekazanie ubezpieczonemu
informacji za 2012 r. o danych
zawartych w imiennych raportach
miesięcznych sporządzonych do
ZUS, w podziale na poszczególne
miesiące.

PODATKI ▪

▪ PODATKI

Bony dla samozatrudnionych
Pytanie: Czy zakup bonów towarowych dla osób współpracujących z firmą na
podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. samozatrudnienie) i sfinansowanie ich
ze środków obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Celem
przekazania bonów towarowych dla tych osób jest motywacja kooperantów do
utrzymania założonego na rok 2013 planu produkcji, zapewnienie terminowości
i jakości świadczonych usług.

O

dpowiedź: Stosownie do
art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych (CIT) kosztami uzyskania przychodów są
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia
źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 16 ust. 1. Podobnie,
według art. 22 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione
w celu osiągnięcia przychodów
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Regulacja
ta wskazuje, że do uznania
określonego wydatku za
koszt podatkowy, w znaczeniu nadanym przez ustawę,
niezbędne jest łączne wystąpienie dwóch istotnych prze◄
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słanek. Pierwszą – pozytywną, jest poniesienie wydatków
w celu osiągnięcia przychodów. Drugą – negatywną,
jest brak ujęcia tych kosztów
w katalogu kosztów niepotrącalnych – trzeba więc tu
zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z art. 16 ust.
1 ustawy o CIT i art. 23 ust.
1 ustawy o PIT.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt
23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt
28 ustawy o CIT, nie uznaje się
za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji,
w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności
oraz napojów, w tym alkoholowych. Zmienione od
1 stycznia 2007 r. przepisy
całkowicie wyłączają zatem
z kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację.
Natomiast wydatki na reklamę
oraz inne formy promocji

mają charakter reprezentacyjny. Wydatki na zakup
bonów towarowych uznawane są przez organy podatkowe
za stanowiące koszty związane
z reprezentacją (zob. np. pismo
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 20 kwietnia
2005 r., sygn. PF-2/415/102/05).
Natomiast w orzecznictwie NSA obecnie koszty
reprezentacji bywają różnie
rozumiane i kwalifikowane.
Np. w jednych orzeczeniach
definiuje wydatki związane
z reprezentacją jako tylko
związane z występowaniem
w imieniu i interesie podatnika lub prowadzonego przez
niego przedsiębiorstwa (np.
wyroki NSA: z dnia 29 czerwca
2012 r., sygn. II FSK 2572/10
oraz z dnia 24 października
2012 r., sygn. II FSK 469/11).
W innych orzeczeniach NSA
twierdzi, że reprezentacja to
►

ODPOWIEDZI

w całości można zaliczyć do
kosztów podatkowych oczywiście pod warunkiem spełnienia
przesłanek określonych w art.
23 ust. 1 ustawy o PIT lub art.
15 ust. 1 ustawy o CIT. Zakres
pojęcia „kosztów reprezentacji” zawsze był nieostry. Pojęcie
wydatków reprezentacyjnych
zawsze rozumiane było niejednolicie. Przede wszystkim
podkreślić należy, że celem
kosztów reprezentacyjnych
jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy,
działalności itp., wykreowanie
pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane
koszty mają charakter reprezentacyjny, patrzeć należy
właśnie przez pryzmat ich celu.
Jeżeli wyłącznym lub dominującym celem ponoszonych
kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to wówczas koszty ►

ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia,
związana ze stanowiskiem,
pozycją społeczną. Reprezentacją będą wszelkie wydatki,
które w sposób ponadstandardowy kreują pozytywny
wizerunek firmy, w tym wobec
innych podmiotów, z którymi
współpracuje. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt
posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia
gospodarczego. Wydatki te
jednak muszą być poniesione
w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów, nie mogą odbiegać
od standardów przyjętych
w dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości gospodarczej,
a o zaliczeniu danego wydatku
do kosztów uzyskania przychodów decydować będzie

konkretny stan faktyczny
sprawy (zob. np. wyrok NSA
z dnia 25 maja 2012 r., sygn.
II FSK 2200/10). Jednak w innych
orzeczeniach NSA uznaje, że
w pojęciu „koszty reprezentacji”,
o którym mowa w art. 16 ust.
1 pkt 28 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, mieszczą się poniesione
w związku z czynnościami reprezentacji, w szczególności
w związku z kontaktami oficjalnymi i handlowymi z kontrahentami (obecnymi lub potencjalnymi), wydatki na usługi
gastronomiczne (podobnie,
jak na zakup żywności oraz
napojów) bez względu na to,
czy usługi (lub towary) cechuje
wystawność lub okazałość,
czy nie (np. wyrok NSA z dnia
27 kwietnia 2012 r., sygn. II FSK
1978/10, orzeczenia.nsa.gov.pl).

ZMIANY PRAWNE

Co nowego w podatku tonażowym?
1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku tonażowym oraz
niektórych innych ustaw.

U

stawa ta dostosowała regulacje do decyzji

Komisji Europejskiej z 2009
r. o uznaniu systemu podatku

tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim ►

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

►

PODATKI ▪

▪ PODATKI

►w

Polsce za zgodny z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej. Nowelizacja przewiduje, że podatek tonażowy
można płacić przez 10 lat (do
tej pory okres ten wynosił
5 lat). Warunkiem jest złożenie przez przedsiębiorcę żeglugowego deklaracji wyboru
tej formy opodatkowania
w okresie obowiązywania
programu pomocowego.
Od podatku tonażowego
nie będzie można odliczać
składek na ubezpieczenie
zdrowotne oraz społeczne.
Zmiana dotyczy też przedsiębiorców zarządzających
cudzymi statkami z obszaru
Unii Europejskiej. Będą oni
mogli płacić podatek tonażowy pod warunkiem, że większość osób zatrudnionych
przez nich na lądzie lub na
statkach będą stanowić obywatele państw członkowskich
UE.

◄
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Kiedy podatnik jest zobowiązany
do rozpoczęcia ewidencji na kasie
fiskalnej?
W latach 2013-2014 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r.
Nr 1382), które wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2013 r. Znów zawęża ono, co do zasady,
zakres stosowanych dotychczas zwolnień
od obowiązku stosowania kas fiskalnych.

WYŁĄCZENIA ZE ZWOLNIENIA
(§ 4 nowego rozporządzenia)
Katalog czynności, do których nie mają zastosowania
zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe, zawiera § 4 rozporządzenia 2012. Co
do zasady z momentem rozpoczęcia wykonywania tych
czynności podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Katalog tych czynności pozostał niezmieniony
w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia z 2010 r. Nadal obowiązują zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących,
m.in. w przypadku dostaw: części do silników (PKWiU
28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania
w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep
i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2); sprzętu radiowego,
telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego. W katalogu tym dokonano jedynie zmian o charakterze
porządkującym.
W porównaniu do rozporządzenia z 2010 r. w rozporządzeniu z 2012 r. Minister Finansów zmienił natomiast zasadę
ewidencjonowania czynności dostawy gazu płynnego. ►

► Zgodnie bowiem z nowymi

przepisami, ewidencjonowaniu będą podlegały czynności
dostawy gazu płynnego, a nie
jak dotąd – podatnicy prowadzący działalność w zakresie
sprzedaży gazu płynnego.
Oznacza to, że czynność
dostawy gazu będzie objęta
obowiązkiem ewidencyjnym
na takich zasadach, jak pozostałe czynności wymienione
w § 4 ust. 1 rozporządzenia
z 2012 r.
W nowym akcie prawnym
zmodyfikowano ponadto wyłączenia ze zwolnienia dotyczące świadczenia „usług
przewozów regularnych
i nieregularnych pasażerskich w samochodowej
komunikacji” (§ 4 ust. 1 pkt
2 lit. a), poprzez usunięcie
wyrazów „regularnych i nieregularnych”. Modyfikacja
ta ma charakter wyłącznie
doprecyzowujący.
Zmianie uległy także wyłączenia ze zwolnienia dotyczące usług przewozu osób oraz
ich bagażu podręcznego taksówkami (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit.
b nowego rozporządzenia).
Zmiana ta jest konsekwencją
nowego brzmienia definicji
taksówki zawartej w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym

(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137).
W rozporządzeniu z 2012 r.
zmieniono również zakres
wyłączenia ze zwolnienia dotyczącego nośników danych
(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. l). Modyfikacja polega na dodaniu
wyrażenia „inne analogowe
lub cyfrowe nośniki danych”.
Modyfikacja ta w swym założeniu uwzględnia postęp
technologiczny i stosowanie
w obrocie różnych nośników
danych, nie tylko tych wymienionych w rozporządzeniu
z 2010 r.

TERMINY
WPROWADZENIA KAS
REJESTRUJĄCYCH
(§ 5 nowego rozporządzenia)
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących utrzymano zasadę,
że podatnik traci prawo
do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych po upływie
2 miesięcy następujących po
miesiącu, w którym przestał

spełniać warunki danego
tytułu do zwolnienia z tego
obowiązku.
Zasada ta dotyczy zatem
podatników:
• kontynuujących prowadzoną w zeszłym roku
działalność w ww. zakresie i korzystających dotychczas ze zwolnienia
podmiotowego, w związku
z przekroczeniem obrotu
z tej działalności w wysokości 20.000 zł (§ 5 ust.
1 nowego rozporządzenia),
• rozpoczynających w danym roku działalność
w ww. zakresie i korzystających ze zwolnienia podmiotowego, w związku
z przekroczeniem obrotu
z tej działalności w wysokości 20.000 zł (liczonej
w proporcji do okresu
wykonywania czynności
– § 5 ust. 2 nowego rozporządzenia),
• kontynuujących prowadzoną w zeszłym roku
działalność w ww. zakresie i korzystających
ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego,
w związku z nieosiągnięciem w danym półroczu roku podatkowego
wskaźnika procentowego
udziału obrotów przekra- ►
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80% (§ 5 ust.
3 i 4 nowego rozporządzenia),
• rozpoczynających w pierwszym półroczu roku podatkowego działalność w ww.
zakresie i korzystających
ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego,
w związku z nieosiąganiem w okresie pierwszych
sześciu miesięcy z wykonywania tych czynności wskaźnika udziału
procentowego obrotów
przekraczającego 80%
(§ 5 ust. 5 nowego rozporządzenia),
• rozpoczynających w drugim półroczu roku podatkowego działalność w ww.
zakresie i korzystających
ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego,
w związku z nieosiąganiem do końca roku podatkowego wskaźnika
udziału procentowego
obrotu przekraczającego
80% (§ 5 ust. 6 nowego
rozporządzenia).
Jednocześnie zmodyfikowano (w stosunku do
§ 3 ust. 3 rozporządzenia
z 2010 r.) regulację dotyczącą podatników, którzy
na skutek utraty prawa do
zwolnienia podmiotowo-
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-przedmiotowego musieliby zainstalować ponad
5.000 kas. Zgodnie ze zmianą
skrócono, z 2 lat do 1 roku,
okres zwolnienia dla podatników korzystających
ze zwolnienia określonego
w § 3 pkt 3 rozporządzenia
z 2012 r., przy jednoczesnym dopuszczeniu zasady
ogólnej, wskazanej w § 6
nowego rozporządzenia, dotyczącej stopniowego wprowadzania kas po upływie
tego okresu.
Ponadto, zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia, podatnik traci
prawo do zwolnienia z tytułu
limitu obrotów w przypadku
wykonania czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Podatnicy,
którzy rozpoczną wykonywanie lub wykonują czynności wyłączone w ogóle
ze zwolnienia (wymienione
w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2012 r.), nie mogą
zatem korzystać z tytułu
zwolnienia wynikającego
z limitu obrotów (zwolnienia podmiotowego).
W stosunku do pozostałych czynności, innych niż
wymienione w § 4 ust. 1,
podatnicy mogą korzystać
z innych tytułów zwolnienia

(podmiotowo-przedmiotowych, określonych w § 3 ust.
1 pkt 3 i 4, oraz przedmiotowych, określonych w § 2
rozporządzenia z 2012 r.),
o ile spełniają warunki dla
nich przewidziane.

PRZEPISY
PRZEJŚCIOWE
(§ 7 nowego rozporządzenia)
Podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do
zwolnienia z obowiązku
ewidencjonowania przed
1 stycznia 2013 r., w celu rozpoczęcia ewidencjonowania
na kasie rejestrującej stosują
terminy określone w dotychczasowym rozporządzeniu
z 2010 r.
Podatnicy, którzy w 2012 r.
rozpoczęli wykonywanie
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych,
w celu określenia limitu za
2012 r. uprawniającego do
korzystania ze zwolnienia
z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w 2013 r., nie stosują do
jego wyliczenia proporcji do
okresu prowadzenia sprzedaży w 2012 r. Podatników tych
obowiązywać będzie limit►

►20

000 zł (niezależnie od
tego, w którym miesiącu
roku 2012 podatnik rozpoczął wykonywanie sprzedaży
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Zatem
aby mogli oni w 2013 r. móc
korzystać ze zwolnienia
podmiotowego, sprzedaż
z tego tytułu za 2012 r. nie
może przekroczyć kwoty
20.000 zł.
Dodatkowo podatnicy,
którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku montowania kas fiskalnych do
końca 2012 roku oraz nie
będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych
regulacji, są zobligowani do
rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych z dniem 1 marca 2013 r.
– dotyczy to m.in. podatników
(w tym np. szkół nauki jazdy),
którzy w 2012 r. przekroczyli
obrót 20.000 zł, a nie przekroczyli obrotu 40.000 zł na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych.
Jeżeli podatnik rozpoczął
ewidencjonowanie przy użyciu
kasy fiskalnej czynności wymienionych w:

• poz. 33 załącznika do
nowego rozporządzenia (tj. dostaw towarów
i świadczenia usług przez
podatnika na rzecz jego
pracowników oraz przez
spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub
innych osób),
• poz. 34 załącznika (tzn.
świadczenia usług przy
niewielkiej liczbie świadczonych usług i odbiorców),
• poz. 39 załącznika (tj.
d o s t aw p r o d u k t ó w
(rzeczy) – dokonywanych
przy użyciu urządzeń
służących do automatycznej sprzedaży, które
w systemie bezobsługowym przyjmują należność
i wydają towar), lub
• poz. 40 załącznika (tzn.
usług świadczonych przy
użyciu urządzeń, w tym
wydających bilety, obsługiwanych przez klienta),
– to nie stosuje się zwolnień
przedmiotowych w zakresie
czynności ewidencjonowanych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
W odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych
w załączniku, podatnik może
skorzystać ze zwolnienia (por.
§ 7 ust. 4 rozporządzenia 2012).

Podatnik, który w latach
wcześniejszych (tj. jeszcze
przed 1 stycznia 2012 r.)
przestał spełniać warunki
do korzystania ze zwolnienia z tytułu limitu obrotów
(lub powstał u niego obowiązek ewidencjonowania
za pomocą kas fiskalnych),
nie może już korzystać
z tego tytułu zwolnienia
z obowiązku stosowania kas
(zob. § 7 ust. 5 nowego rozporządzenia).
Podatnik, który przed
1 stycznia 2013 r. przestał
spełniać warunki do zwolnień podmiotowo-przedmiotowych określonych
w dotychczas obowiązującym
rozporządzeniu z 2010 r., nie
może korzystać ze zwolnienia, podmiotowo-przedmiotowego przewidzianego
rozporządzeniem z 2012 r.
(zob. § 7 ust. 6 nowego rozporządzenia).
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Ułatwienia w akcyzie

► nie naczelnikowi urzędu

Z początkiem 2013 r. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym została
znowelizowana ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce.
Zmiany obejmują:
1. Zniesienie obowiązku
rejestracyjnego oraz obowiązku ewidencyjnego dla
podmiotów zużywających
energię elektryczną wytwarzaną z generatorów
o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Zgodnie z ustawą
o podatku akcyzowym
podmiot prowadzący
działalność gospodarczą
jest obowiązany dokonać
zgłoszenia rejestracyjnego
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Na
podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień
od podatku akcyzowego
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 159, poz. 1070)
zwalnia się od akcyzy
zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej
z generatorów o łącznej
mocy nieprzekraczającej
1 MW, niedostarczanej
do instalacji połączonych
i współpracujących ze sobą,
służących do przesyłania
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energii elektrycznej, pod
warunkiem że od wyrobów
energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej
energii elektrycznej została
zapłacona akcyza w należnej wysokości. Wprowadzona zmiana ma na celu
zniesienie obowiązku
rejestracyjnego oraz obowiązku ewidencyjnego
wobec podmiotów, które
zużywają wytworzoną
w opisany powyżej sposób
energię elektryczną,
pod warunkiem że od
wyrobów energetycznych wykorzystywanych
do produkcji tej energii
elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej
wysokości.
2. Odstąpienie od wymogu
uzyskiwania przez następców prawnych i podmioty
przekształcone nowego zezwolenia na prowadzenie
określonej działalności
na podstawie przepisów
ustawy o podatku akcyzowym.

Celem wprowadzonej
zmiany przepisów jest
umożliwienie następcom
prawnym i podmiotom
przekształconym korzystanie w pełni z praw
i obowiązków wynikających z udzielonych
wcześniej zezwoleń. Następcy prawni oraz podmioty przekształcone
w sytuacjach uregulowanych w Ordynacji podatkowej nie muszą uzyskiwać nowych zezwoleń na
prowadzoną dotychczas
i kontynuowaną działalność ponieważ dotychczasowe zezwolenia podlegają
zmianie. W następstwie,
wyeliminowany zostanie
długotrwały proces uzyskiwania zezwoleń, który
częstokroć przyczyniał się
do konieczności czasowego zaprzestania działalności
nowopowstałych podmiotów.
3. Wydłużenie terminu
do 10. dnia następnego
miesiąca na przekaza- ►

celnego przez prowadzącego skład podatkowy
informacji zawierających
dane o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które
wyprowadziły te wyroby
ze składu podatkowego
w ramach posiadanych
zezwoleń wyprowadzenia.
Wprowadzona nowelizacja ma na celu wydłużenie
terminu w taki sposób, aby
podatnik nie miał trudności w przekazaniu całkowitych danych o dokonanych
wyprowadzeniach. Wydłużenie terminu pozwoli
na rzeczywiste określenie
przypadków wyprowadzenia wyrobów akcyzowych
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
4. Odstąpienie od obowiązku
pisemnego powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o wyprowadzeniu ze składu
podatkowego wyrobów
akcyzowych zwolnionych
z obowiązku oznaczania
znakami akcyzy przeznaczonych do dokonania
dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport.
Kompleksową informację o towarach wysyłanych

w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zawiera
projekt e-AD, który musi
być przesłany do Systemu
przed rozpoczęciem
przemieszczania. Wobec
powyższego zbędne jest
wysyłanie dodatkowo
pisemnego powiadomienia o wyprowadzeniu
wyrobów akcyzowych
ze składu podatkowego
zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami
akcyzy przeznaczonych
do dokonania dostawy
wewnątrzwspólnotowej
lub na eksport.
5. Zniesienie ograniczeń
dotyczących terminu
składania ostatecznej
korekty zapotrzebowania
na znaki akcyzy, poprzez
wyłączenie z tych regulacji napojów alkoholowych,
przy czym przedmiotowe
wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wprowadzany
byłby nowy wzór znaków
akcyzy.
W poprzednim stanie
prawnym przepis art. 125
ust. 4 regulujący termin
ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania
dotyczył znaków akcyzy
na wszystkie wyroby objęte

obowiązkiem oznaczania
znakami akcyzy. Tymczasem realizacja tego przepisu wykazała, że jest on
niezbędny jedynie w stosunku do znaków akcyzy
na wyroby tytoniowe, co
sygnalizowały zarówno
urzędy celne, jak również
podmioty obowiązane
do oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami
akcyzy. Pozostałe wyroby
powinny być wyłączone
spod tej regulacji, natomiast powinny podlegać
analogicznej regulacji
w przypadku, gdy będzie
dokonywana zmiana
wzorów znaków akcyzy
na te wyroby. Wprowadzona zmiana przewiduje
zatem zachowanie dotychczasowej regulacji w stosunku do znaków akcyzy
na wyroby tytoniowe,
a w zakresie znaków akcyzy
na wyroby spirytusowe i winiarskie tylko w przypadku
zmiany wzorów znaków
akcyzy na te wyroby.
6. Odstąpienie od zakazu
przekazywania znaków
akcyzy – w sytuacjach
uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej w zakresie praw ►
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obowiązków następców prawnych oraz podmiotów
przekształconych.
Celem przedmiotowej zmiany przepisów jest umożliwienie
przekazania znaków akcyzy następcom prawnym i podmiotom przekształconym. Podmioty przekształcane w sytuacjach
uregulowanych w Ordynacji podatkowej nie muszą zwracać
niewykorzystanych znaków akcyzy, a następcy prawni wnioskować o wydanie nowych znaków akcyzy. W celu zachowania
kontroli, przekazanie znaków akcyzy następcom prawnym
powinno nastąpić protokolarnie, pod nadzorem właściwego
naczelnika urzędu celnego.
Ponadto w celu określenia trybu przekazania znaków
akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym Minister Finansów wydał obowiązujące od dnia
1 stycznia 2013 r. rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie trybu przekazywania znaków akcyzy następcom
prawnym lub podmiotom przekształconym, którego celem jest
umożliwienie przekazania znaków akcyzy następcom prawnym
lub podmiotom przekształconym. Podmioty przekształcane
w sytuacjach uregulowanych w Ordynacji podatkowej nie będą
musiały zwracać niewykorzystanych znaków akcyzy, a następcy
prawni wnioskować o wydanie nowych znaków akcyzy.
7. Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych
od zwrotu akcyzy po terminie.
Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają przepisu umożliwiającego naliczenie odsetek w razie opóźnienia
w zwrocie akcyzy. Brak również odesłania do Ordynacji podatkowej w tym zakresie. Niedokonanie zwrotu akcyzy w terminie
niewątpliwie prowadzi do zatorów płatniczych. Podatnicy,
którzy nie otrzymali zwrotu akcyzy w terminie, wnioskują do
naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji i wypłatę należnej
kwoty wraz z odsetkami, powołując się na art. 78 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem wszelkie nadpłaty
podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości
odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
Źródło: Służba Celna, www.mf.gov.pl
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WZORY PISM

Znaki akcyzy

► protokołu stwierdzającego

utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot
znaków akcyzy, zniszczenie
uszkodzonych lub zniszczo-

Od 15 stycznia br.
obowiązuje nowe
rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
7 stycznia 2013 r. w sprawie
oznaczania wyrobów
akcyzowych znakami
akcyzy.
Określa ono np.:
• wzory znaków akcyzy
umieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, spirytusowych
i winiarskich oraz suszu
tytoniowego, ich wzory
i elementy znaków akcyzy;
• szczegółowe sposoby nanoszenia tych znaków;
• wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia
znaków akcyzy na nietypowe opakowania;
• szczegółowe przypadki,
w których znaki akcyzy
mogą być zdjęte;
• wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;
• sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy i jej
wzór;
• sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy
oraz sposób sporządzania ►

nych znaków akcyzy oraz
wzór tego protokołu;
• szczegółowy zakres i termin
dokonywania rozliczeń
znaków akcyzy.

Wzory banderol oraz ww.
wniosków nalazły się w załącznikach do przedmiotowego
rozporządzenia.

ORZECZENIA

Opodatkowanie VAT przekazania pracownikom
kart multisport
Czynność przekazania kart multisport przez pracodawcę swoim pracownikom
jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług i zgodnie z art. 106.
ust. 1 ustawy o VAT powinna być udokumentowana fakturą VAT. Bez znaczenia
pozostaje okoliczność, że to pracownicy ponoszą w całości koszt uczestnictwa
w programie sportowo-rekreacyjnym.

D

ecydujące znaczenie
dla uznania, iż powyższe przekazanie jest
opodatkowane podatkiem
VAT, ma fakt, że karty
multisport nie są dostępne w sprzedaży detalicznej, w konsekwencji czego
pracodawca pośredniczy
w ich nabyciu i to na niego
jest wystawiana faktura,
która obejmuje koszt
dostępu jego pracowników
do programu sportowo-rekreacyjnego. Nabywając
karty dla swoich pracowników, pracodawca działa
we własnym imieniu, lecz
na rzecz pracowników,

którzy faktycznie korzystają
z usług sportowo-rekreacyjnych oraz różnorodnych
zajęć sportowych. Pracodawca występuje najpierw
jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tych
samych usług. Przeniesienie
kosztów na pracowników
nie może być potraktowane inaczej, niż jako świadczenie usług w tym samym
zakresie. Odsprzedaż przez
podatnika uprzednio nabytych usług wypełnia dyspozycję art. 8 ust. 1 ustawy
o VAT. Czynność ta powinna
być – stosownie do treści
art. 106 ust. 1 ustawy o VAT

– udokumentowana fakturą
VAT.
Stanowisko to potwierdził
NSA w wyroku z dnia 1 października 2012 r. (sygn. I FSK
1895/11), wskazując, że kwoty
otrzymane przez podatnika
od pracowników z tytułu
udostępnienia karty multisport nie były zwrotem wydatków, ale zapłatą z tytułu
świadczenia „odsprzedaży
usługi”, która na wcześniejszym etapie obciążała podatnika względem świadczenia
organizatora programu.
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WSKAŹNIKI

Stawki karty
podatkowej
Minister Finansów podał
m.in. wysokość stawek
karty podatkowej oraz
kwartalnych stawek
ryczałtu od przychodów
proboszczów i wikariuszy,
obowiązujących
w roku 2013.

Z

ostały one zamieszczone
w załącznikach do obwieszczenia z dnia 9 listopada
2012 r. w sprawie stawek karty
podatkowej, kwoty, do której
można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem
świadczeń dla ludności, oraz
kwartalnych stawek ryczałtu
od przychodów proboszczów
i wikariuszy, obowiązujących
w 2013 r.
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PORADY

Rozliczenia roczne PIT
1 stycznia 2013 r. rozpoczął się okres składania rozliczeń
podatku dochodowego od osób fizycznych za
2012 r., trwający do 30 kwietnia 2013 r. (podatnicy, którzy
rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową,
powinni zrobić to do końca stycznia).

P

odatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym
zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) w roku podatkowym (art. 45 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Okres składania zeznań podatkowych za 2012 r. rozpoczyna
się 1 stycznia 2013 r., a kończy 30 kwietnia 2013 r.
Jednak przepisy ustawy przewidują dwa wyjątki od tej generalnej zasady. Pierwszy z nich dotyczy osób rozliczanych
przez płatników (otrzymujących na swój wniosek PIT-40 od
zakładu pracy lub PIT-40A z urzędu od organu rentowego),
które – co do zasady – nie muszą składać w urzędzie skarbowym odrębnego zeznania podatkowego. Drugi wyjątek
dotyczy osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP, które opuszczają terytorium RP przed 30 kwietnia.
W ich przypadku obowiązek złożenia zeznania podatkowego
istnieje przed wyjazdem z Polski, co w praktyce mogło mieć
miejsce już w trakcie 2012 r.
Zeznanie podatkowe składa się według ustalonego wzoru.
Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, do
których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje 5 wzorów zeznań
podatkowych. Są to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz
PIT-39. W odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych
w 2012 r. wzory te określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz
zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku ►

► dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1331).
O wyborze odpowiedniego druku decyduje rodzaj
uzyskanych dochodów oraz
sposób ich opodatkowania.
I tak:
1. zeznanie podatkowe
PIT-37 przeznaczone jest
dla podatników, którzy
otrzymali świadczenia
wyłącznie ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegające opodatkowaniu według skali
podatkowej, w uzyskaniu
których pośredniczyli
płatnicy (np. przychody
z pracy wypłacone od
zakładu pracy),
2. zeznanie podatkowe
PIT-36 przeznaczone jest
dla podatników, którzy
nie mieszczą się w dyspozycji zeznania PIT-37,
czyli dla osób, które m.in.
prowadziły pozarolniczą
działalność gospodarczą
lub działy specjalne produkcji rolnej podlegające
opodatkowaniu według
skali podatkowej,
3. zeznanie podatkowe
PIT-38 przeznaczone jest
dla osób, które uzyskały
dochody ze sprzedaży
akcji lub innych papie-

rów wartościowych, lub
ze sprzedaży udziałów
w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością, lub
ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych
(np. opcji),
4. zeznanie podatkowe
PIT-36L przeznaczone
jest dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
działy specjalne produkcji
rolnej i wybrały sposób
opodatkowania na zasadach określonych w art.
30c ustawy, czyli według
jednej stawki podatku
w wysokości 19 proc.
(a nie według skali podatkowej czy zryczałtowanego podatku od
przychodów ewidencjonowanych),
5. zeznanie podatkowe
PIT-39. Po to zeznanie
powinni sięgnąć podatnicy, którzy w roku podatkowym dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości
wybudowanej/nabytej
po 31 grudnia 2008 r.
W zeznaniu tym opodatkowaniu podlega dochód,
czyli różnica przychodów
i kosztów uzyskania przychodów. Stawka podatku
wynosi 19 proc.

PIT PRZEZ INTERNET
Coraz popularniejsze staje
się rozliczanie się w formie
elektronicznej. To najszybszy
i najprostszy sposób złożenia
zeznania rocznego. PIT-28,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz
PIT-19A wraz z załącznikami
można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
W przypadku popełnienia
błędu w formularzu w ten
sam sposób składa się również
korektę tych deklaracji. Najprościej zrobić to korzystając
z darmowego i wygodnego
programu przygotowanego
przez Ministerstwo Finansów.
Aplikacja dostępna jest na
stronie internetowej systemu
e-Deklaracje. Dowodem złożenia zeznania w tej formie
jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, traktowane na
równi z dowodem nadania
listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji
w urzędzie skarbowym.
Więcej informacji (m.in.
formularze interaktywne
dla dokumentów składanych drogą elektroniczną) na
stronie systemu e-Deklaracje
na www.finanse.mf.gov.pl.
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Dla kogo 50% koszty?
Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązują zmiany dotyczące 50% kosztów
uzyskania przychodu.

Z

godnie z ustawą z dnia
20 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, do rozliczenia
podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2013 r.
mieć będą zastosowanie
zmodyfikowane zasady dotyczące określania wysokości kosztów uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych (updof), czyli
związanych z uzyskiwaniem
przychodów z praw majątkowych mieszczących się
w sferze tzw. własności intelektualnej (prawa autorskie
i pokrewne, prawa własności
przemysłowej, w tym własności wynalazku, topografii
układu scalonego i in.).
Jak poinformował Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ww.
przepisów art. 22 ust. 9 pkt
1-3 updof wartość kosztów
uzyskania przychodów
z powyżej wymienionych
źródeł, uzyskiwanych od dnia

◄
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1 stycznia 2013 r., określa się
nadal w preferencyjnej wysokości 50% uzyskanego
przychodu, jednakże nie
większej niż wprowadzony
limit kwotowy, wynoszący
½ kwoty stanowiącej górną
granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W roku
2013 limit ten będzie wynosił
42.764,00 zł. Jeżeli jednak podatnik udowodni, że w roku
podatkowym łączne koszty
uzyskania przychodów,
o których mowa w art. 22 ust.
9 pkt 1-3, były wyższe niż wyżej
wskazany limit, wówczas może
w zeznaniu podatkowym za
dany rok wykazać wartość tych
kosztów w wysokości kosztów
faktycznie poniesionych.

Nowe zasady określania ww.
kosztów uzyskania przychodów uwzględniać też muszą
płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
(zakłady pracy, o których
mowa w art. 31 updof), dokonujący wypłat wynagrodzeń
ze stosunku pracy, stosunku
służbowego lub innych źródeł
określonych w art. 31 updof,
z których to wynagrodzeń
co najmniej część jest kwalifikowana jako przychód
z praw majątkowych wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt
1-3. Przy określaniu podstawy
obliczenia pobieranej zaliczki miesięcznej na podatek
płatnik winien zastosować
wyżej wskazane kwotowe ►

► ograniczenie

kosztów uzyskania przychodów, jeżeli suma
wypłaconych od początku roku przez danego płatnika wynagrodzeń kwalifikowanych jako przychód z praw wymienionych
w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 przekroczyła kwotę stanowiącą górną
granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (w 2013 r.
– 85.528,00 zł).
Zgodnie z nowo wprowadzonym przepisem art. 32 ust.
7 updof, zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie będzie
również stosował kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania.
Zaprzestanie stosowania ww. kosztów uzyskania przychodów
nastąpi wówczas od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pracownik złoży wyżej opisane oświadczenie.
Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.
Wyżej opisane zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof,
odnoszą się również do płatników określonych w art. 41 ust.
1 updof, którzy dokonują na rzecz osób fizycznych świadczeń
z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz
art. 18 updof, a które to świadczenia w co najmniej części są
kwalifikowane jako przychód z praw majątkowych wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3. Jeżeli więc suma wypłaconych przez płatnika od początku roku na rzecz danej osoby
fizycznej świadczeń, kwalifikowanych jako przychód z praw
wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, przekroczyła kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
(w 2013r. - 85.528,00 zł), wówczas płatnik winien przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosować wyżej wskazany kwotowy
limit kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo na podstawie nowo wprowadzonego przepisu art. 41 ust. 11 updof,
płatnik zaprzestanie stosowania – przy obliczaniu zaliczki
na podatek – kosztów uzyskania przychodów określonych
w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, jeżeli podatnik złoży płatnikowi
pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

INTERPRETACJE

Wydawanie
zaświadczeń
VAT-25
Resort transportu
podał informację
dotyczącą wydawania
zaświadczenia VAT-25
albo postanowienia
przez naczelnika urzędu
skarbowego,
w kontekście stosowania
art. 72 ust. 1 pkt 8
ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

C

hodzi o wątpliwości
związane z pojazdami
sprowadzanymi z innych
krajów UE.
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Zmiany ustawy
o paszach

ZMIANY PRAWNE

Prawo pocztowe
Nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe weszła w życie z dniem
1 stycznia 2013 r. Liberalizuje ona rynek usług pocztowych zgodnie
z tzw. III unijną dyrektywą pocztową.

W

szystkie firmy świadczące usługi pocztowe otrzymają równy dostęp
do rynku. Wystarczy, że będą
miały wpis do rejestru operatorów pocztowych w Urzędzie
Komunikacji Elektronicznej.
Operatorzy pocztowi mogą
zatem wykonywać usługi na
podstawie wpisu do rejestru
operatorów pocztowych – dotychczas działalność ta wymagała uzyskania zezwolenia.
Dzięki tej zmianie przestaniemy dostawać listy
z metalowymi płytkami albo
z zeszytem – Poczta Polska nie
ma już bowiem wyłączności na
przesyłki do 50 g i jej konkurenci nie muszą się uciekać do
obciążania własnych przesyłek.
Ponadto ustawa wprowadziła nową definicję usługi pocztowej. Nowe przepisy zakładają, że usługą pocztową nie
jest cały proces – od nadania
przesyłki do jej doręczenia
– firmy działające na rynku
pocztowym mogą się specjalizować np. tylko w doręczaniu.

◄

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Samodzielną usługą pocztową
jest więc każda czynność wykonana od momentu przyjęcia
przesyłki do jej doręczenia (np.
sortowanie, transport).
Zmieniła się definicja usług
powszechnych, tj. takich, które
dla dobra wspólnego muszą
być świadczone w sposób
jednolity i po przystępnych
cenach – i to niezależnie od
tego, czy się to opłaca ekonomicznie, czy nie.
Państwo, tak jak i dotąd,
będzie nam gwarantowało,
że w całym kraju przez pięć
dni w tygodniu będzie można
nadać i odebrać listy do 2kg
i paczki do 10kg, a także
odebrać paczkę z zagranicy
do 20 kg. Jednak gwarancją
tą nie będą już objęte przesyłki reklamowe ani przesyłki nadawców masowych
(z wyjątkiem podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych, które nadal przy
nadawaniu znacznych ilości
przesyłek będą mogły skorzystać z usługi powszechnej).

W przypadku nadawców masowych obowiązywać będą
reguły rynkowe (więc cena za
taką usługę może być np. różna
w różnych częściach kraju).
Przez pierwsze trzy lata
od wejścia w życie ustawy do
świadczenia usług powszechnych jest zobowiązana Poczta
Polska SA. Potem operator
wybierany będzie w drodze
konkursu na kolejnych 10 lat.
Żeby interes publiczny nie
był zagrożony tym, że usługi
publiczne okażą się deficytowe i nikt nie będzie chciał ich
świadczyć na terenie całego
kraju, powstanie fundusz
kompensacyjny, na który złożą
się wszystkie firmy pocztowe
świadczące usługi powszechne
lub podobne, z punktu widzenia klienta, do tych usług. Jeśli
to nie wystarczy – do usług powszechnych dopłaci budżet.
Tymczasem Poczta Polska
S.A. zmienia cenniki usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Nowelizacja ustawy
o paszach przesunęła
z 1 stycznia 2013 r.
na 1 stycznia 2017 r.
termin wejścia w życie
zakazu wytwarzania,
wprowadzania do
obrotu i stosowania
pasz genetycznie
zmodyfikowanych
w żywieniu zwierząt.

Z

daniem autorów ustawy
przesunięcie terminu
pozwoli utrzymać konkurencyjność sektora paszowego
w Polsce wobec podmiotów na rynku unijnym, jak
również umożliwi przeprowadzenie dodatkowych
badań i analiz dotyczących
skutków wykorzystywania pasz GMO. Odroczenie wejścia w życie zakazu
powinno także zapobiec
wzrostowi cen żywności,
w szczególności mięsa drobiowego i wieprzowego.

Odpady wydobywcze
Nowe przepisy ustawy o odpadach wydobywczych
obowiązują od 13 stycznia 2013 r.

N

owelizacja ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw wdrożyła do polskiego prawa przepisy
unijne w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi
z przemysłu wydobywczego. Sprecyzowane zostały cele i zakres
programu gospodarowania odpadami wydobywczymi i zasady
dotyczące funkcjonowania obiektów unieszkodliwiających
odpady wydobywcze.
Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na właścicieli
odpadów wydobywczych oraz obiektów służących do ich unieszkodliwiania. Prowadzący unieszkodliwianie odpadów w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów ma np. obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia nowy
program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
Nowelizacja zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu
o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych.
Posiadacze odpadów mają 3 miesiące od wejścia w życie nowelizacji na dostosowanie prowadzonej przez nich działalności
do zmieniającego się stanu prawnego.

Składowanie odpadów
komunalnych
Minister Gospodarki przesunął na 2016 r. termin
wejścia w życie nowych kryteriów składowania
odpadów komunalnych.

Z

godnie ze zmienionym rozporządzeniem, nowe warunki
dotyczące umieszczania odpadów na składowiskach komunalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Pozwoli to
zakończyć przedsiębiorcom niezbędne inwestycje w zakresie spalarni odpadów oraz regionalnych instalacji do ich przetwarzania.
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Polska Wódka

Nowe wytyczne pomocy na sieci szerokopasmowe

13 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

KE przyjęła nowe wytyczne w zakresie pomocy państw UE dla sektora sieci
szerokopasmowych.

N

owelizacja określa
wymogi dla wódek
czystej oraz smakowej, które
na etykiecie mogą mieć oznaczenie geograficzne „Polska
Wódka/Polish Vodka”. Jeśli
producent zdecyduje się
używać tej nazwy, to alkohol
przez niego wytwarzany musi
spełniać szczególne wymagania jakościowe. Nowe przepisy m.in. ograniczają katalog

surowców, z których można
wódkę z oznaczeniem geograficznym produkować do tradycyjnie wykorzystywanych
w Polsce: żyta, pszenicy, owsa,
jęczmienia i ziemniaków.
Celem ustawy jest podkreślenie cech odróżniających
Polską Wódkę od innych
wyrobów tej samej kategorii.
Ustawa zawiera także
przepis przejściowy, na pod-

stawie którego alkohol wyprodukowany przed dniem
13 stycznia 2013 r. i etykietowany jako Polska
Wódka, a niespełniający
nowych wymagań jakościowych, może znajdować się
w obrocie handlowym nie
dłużej niż przez 18 miesięcy
od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy.

AKTUALNOŚCI

N

owe wytyczne mają
pomóc państwom
członkowskim UE osiągnąć
cele zawarte w Europejskiej
Agendzie Cyfrowej. Dotyczą
one w głównej mierze warunków uruchamiania inwestycji
publicznych w sieci szerokopasmowe. Zgodnie z zapowiedzią
komisarza UE ds. konkurencji Joaquina Almunii, mają
stworzyć idealną równowagę
pomiędzy inwestycjami prywatnymi i publicznymi, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki działania
konkurencji.

Pozwolą np. na uruchomienie inwestycji publicznych
także na terenach miejskich,
ale wtedy będą one podlegały surowym obostrzeniom,
tak aby spełnione były
wymogi konkurencyjności.
Wprowadzone zmiany do
wytycznych opierają się na
dwustopniowych konsultacjach publicznych i dialogu
z interesariuszami (m.in.
państwami członkowskimi,
państwowymi regulatorami telekomunikacyjnymi,
operatorami telekomunikacyjnymi, stowarzyszeniami

konsumenckimi i biznesowymi itp.).
Nowe wytyczne przyczynią
się do rozwoju nowoczesnej
infrastruktury szerokopasmowej, ponieważ zawierają jasne
zasady realizacji projektów polegających na budowie sieci
szerokopasmowych z wykorzystaniem środków publicznych.
Tym samym pozwolą Polsce
skuteczniej urzeczywistniać
cele Narodowego Planu Szerokopasmowego. Jednym z celów
jest zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu
w Polsce do końca 2013 roku.

Priorytety kontroli Służby Celnej w 2013 r.
PROJEKTY

Służba Celna opracowała „Strategiczny plan kontroli. Założenia do opracowania
planów kontroli na rok 2013”, w którym zostały określone ogólne cele do realizacji dla
pionu kontroli Służby Celnej w bieżącym roku.

P

lanowanie kontroli ma
zapewnić podejmowanie
przez Służbę Celną działań
kontrolnych w oparciu o wcześniej zdefiniowane obszary
ryzyka, co przyczyni się do
zwiększenia jej skuteczności
i efektywności. W 2013 r.
takimi obszarami ryzyka,
jakie wymagają intensywnych

◄
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kontroli i którymi przede
wszystkim zainteresowane
są komórki kontroli Służby
Celnej, są:
• papierosy,
• tytoń do palenia, cygara
i cygaretki,
• benzyny, oleje napędowe
i smarowe,
• oleje opalowe,

• gry na automatach, w tym
gry urządzane z wykorzystaniem sieci Internet, oraz
• gry w karty,
• alkohol etylowy skażony
oraz wyroby na bazie tego
alkoholu,
• loterie audiotekstowe,
loterie promocyjne, zakłady
wzajemne.

Wymogi dla wyrobów budowlanych
Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw, do polskiego prawa zostaną
włączone przepisy rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jego rozwiązania przewidują nowe, zmienione zasady wprowadzania wyrobów
budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku unijnym.

W

przypadku, gdy wyrób
objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną
lub europejską oceną technicz-

ną), producent deklaruje jego
właściwości użytkowe przy
wprowadzaniu tego wyrobu
do obrotu i umieszcza na nim
oznakowanie CE.

Rozporządzenie 305/2011
nadaje obligatoryjny charakter
oznakowaniu CE w przypadku,
gdy istnieje norma zharmonizowana wyrobu, natomiast ►
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przypadku jej braku – pozostawia swobodę działania państwom członkowskim.
W projekcie ustawy zostaną określone właściwości
organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków określonych w rozporządzeniu. Minister ds. budownictwa wyznaczy polskie jednostki oceny
technicznej działające w ramach CPR. Wyznaczony zostanie punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych, który
ma prowadzić Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Określone będą także sposoby działania organów nadzoru
budowlanego. Wzmocnieniu ulegną uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii nadzoru
i koordynacji działań wojewódzkich inspektorów nadzoru.
Przewidywane jest określenie sposobu spełniania warunku
udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych nieobjętych przepisami rozporządzenia. Chodzi o wyroby nieobjęte normami zharmonizowanymi lub wyroby, dla których nie
została wydana europejska ocena techniczna. W stosunku do
nich utrzymano wymóg znakowania znakiem budowlanym
z jednoczesnym zastąpieniem dotychczas wymaganej deklaracji
zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną – deklaracją właściwości użytkowych sporządzaną przez producenta
wyrobu budowlanego w oparciu o Polską Normę wyrobu lub
krajową ocenę techniczną.
Minister ds. budownictwa zostanie zobowiązany do określenia (w przepisach wykonawczych) sposobów deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zawartości
i wzoru krajowej deklaracji tych właściwości oraz sposobu
dostarczenia jej odbiorcy. Zostaną ponadto określone m.in.:
sposoby znakowania znakiem budowlanym, zasady i procedury
wydawania krajowych ocen technicznych wraz z określeniem
jednostek upoważnionych do ich wydawania.
W przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy będą
określone także obowiązki producentów, importerów
i dystrybutorów wyrobów budowlanych wprowadzanych do
obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie krajowej
deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania znakiem
budowlanym.
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WSKAŹNIKI

Produkcja
przemysłowa
w grudniu 2012 r.
Według szacunków GUS
produkcja sprzedana
przemysłu w grudniu
2012 r. była o 10,6% niższa
w porównaniu
z analogicznym
miesiącem 2011 r.

J

ednocześnie produkcja
sprzedana przemysłu
w grudniu 2012 r. była o 14,2%
niższa niż w listopadzie 2012 r.
Analitycy MG oczekiwali
wolniejszego (zbliżonego do
8%) spadku produkcji przemysłowej w grudniu 2012 r.

Opłaty w KRS
Na stronie SP-PL podane
są opłaty obowiązujące
w postępowaniu
rejestrowym (w Krajowym
Rejestrze Sądowym).

M

ożna tam znaleźć
opłaty obowiązujące
w postępowaniu rejestrowym
(KRS) oraz opłaty za udostępnianie informacji z KRS.

Nie zawsze wyjazd za granicę zapewnia zasiłki socjalne
W ostatnim czasie pojawiają się w prasie i Internecie materiały, które mogą wydawać
się zachętą do wyjazdu do niektórych państw zachodnioeuropejskich (obok UE również państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Norwegii i Lichtensteinu,
a także Szwajcarii), po to, aby pobierać tam wysoki zasiłek dla bezrobotnych. Prawo
unijne nie gwarantuje jednak każdej osobie, która nie ma pracy, prawa do zasiłku
w dowolnym państwie UE/EOG – wskazuje MPiPS.

W

cześniej konieczne
jest bowiem uzyskanie
prawa do zasiłku w tym państwie, w którym ostatnio wykonywana była praca, zgodnie
z przepisami obowiązującymi
w tym kraju oraz z uwzględnieniem przepisów unijnych
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dla
uzyskania prawa do zasiłku dla
bezrobotnych konieczne jest
spełnienie warunków określonych w przepisach danego
państwa.
Najczęściej wymagany jest
odpowiedni okres wcześniejszej pracy, uprzednie opłacanie składek na fundusze,
których celem jest łagodzenie skutków bezrobocia, zarejestrowanie się w urzędzie
pracy czy aktywne poszukiwanie pracy. Dokładniejsze informacje na ten temat
znajdziesz tutaj. Prawo unijne
przewiduje również ograni-

czenia w związku z pobytem
w innym państwie należącym
do UE/EOG (a także Szwajcarii).Obywatele UE mają prawo
do przebywania w innym
państwie członkowskim,
o ile nie stanowią nadmiernego obciążenia dla systemu
zabezpieczenia społecznego
w innym państwie. Kwestie te
są regulowane przede wszystkim w dyrektywie 2004/38/
WE. W przypadku pobytu do
3 miesięcy w innym państwie
UE/EOG (a także Szwajcarii)
prawo pobytu jest w zasadzie
nieograniczone – trwa bowiem
dopóki obywatel UE nie stanie
się nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy
społecznej w państwie pobytu.
przypadku pobytu dłuższego
niż 3 miesiące prawo do pobytu
mają, co do zasady, obywatele
UE, którzy są pracownikami
bądź posiadają odpowiednie
środki na utrzymanie (dotyczy

to też studentów) i są objęci
ubezpieczeniem zdrowotnym.
Status pracownika może zostać
zachowany m.in. w przypadku osoby, która przepracowała
w danym państwie okres
powyżej jednego roku, pozostaje bez pracy w sposób niezamierzony i zarejestrowała się jako
bezrobotna (w przypadku pracy
poniżej roku status pracownika zachowuje się przez 6 miesięcy). Prawo UE przewiduje
ponadto, iż obywatel UE, który
wjechał do danego państwa
w celu poszukiwania pracy
nie może zostać wydalony, tak
długo, jak może on dostarczyć
dowód, że kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste
szanse na bycie zatrudnionym.
Państwo członkowskie ma też
prawo do wydalenia obywatela
UE, o ile dana osoba stwarza
aktualne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, porządku publicz- ►
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► nego lub zdrowia publiczne-

go. Każdy przypadek badany
jest indywidualnie, i w tym zakresie dyrektywa 204/38/WE
przewiduje pewne wyjątki.
Dodatkowe informacje
możesz znaleźć np. na stronie
Komisji Europejskiej.
Warto zapoznać się wcześniej z warunkami pracy
i życia w danym kraju.
Pomocną wskazówką są informacje zawarte na stronach EURES lub u doradców

EURES, zarówno w Polsce jak
i w danym państwie członkowskim UE/EOG.
Należy pamiętać o tych zasadach, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i rozczarowań.
Warto podkreślić, że w niektórych państwach członkowskich
UE wzmogły się ostatnio obawy
przed nadmiernym wykorzystywaniem różnego rodzaju
świadczeń przez osoby z innych
państw, które wjechały na ich
terytorium „by żyć na socjalu”.

Nie oznacza to, że obywatel UE,
żyjąc i pracując w innym państwie nie ma prawa do różnego
rodzaju świadczeń, przewidzianych prawem tego kraju. Z całą
pewnością jednak nie należy
dawać wiary zapewnieniom w
to, że wystarczy tylko wyjechać
do innego państwa UE, nie
myśląc o podjęciu tam pracy
lub nie mając zabezpieczonych
odpowiednich środków na
życie, aby korzystać z „benefitów” socjalnych.

ZMIANY PRAWNE

Zmiany w emeryturach

7. wydłużeniu okresu po-bierania okresowej
emerytury kapitałowej.
Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie
realizacji dotychczasowych

N
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osiągnięciem wieku emerytalnego,
3. wprowadzeniu możliwości przejścia na emeryturę
częściową przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
4. stopniowym ujednoliceniu
stażu ubezpieczeniowego
dla kobiet i mężczyzn – do
25 lat – uprawniającego do
najniższej emerytury,
5. dostosowaniu podwyższonego wieku emerytalnego

do zasad ustalania stażu
hipotetycznego uwzględnianego przy obliczaniu
wysokości renty z tytułu
niezdolności do pracy,
6. umożliwieniu dalszego
pobierania renty z tytułu
niezdolności do pracy
oraz świadczeń o charakterze przedemerytalnym
do czasu osiągnięcia
podwyższonego wieku
emerytalnego,

ryturę z art.184 ustawy
emerytalnej,
2. ustalania emerytury w tzw.
mieszanej wysokości.
Zmiany dotyczą też rolników.

Składki zdrowotne rolników
Nowelizacja ustawy o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r. weszła w życie
1 stycznia 2013 r.

P

rzewiduje ona, że
w 2013 r. obowiązywać
będą dotychczasowe zasady
opłacania tych składek, uzależniające ich wysokość od
wielkości gospodarstwa.
Oznacza to, iż w 2013 r.
w gospodarstwach rolnych

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw, nowelizujące wiele regulacji z zakresu m.in. zaopatrzenia
emerytalnego.
ajistotniejsze zmiany
polegają m.in. na :
1. stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego
dla kobiet i mężczyzn do
osiągnięcia jednakowego
poziomu 67 lat,
2. pomniejszaniu podstawy
obliczenia emer ytur y
z systemu zreformowanego o kwotę pobranych
wcześniejszych emerytur, przyznanych przed

przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego – m.in.
zmiany dotyczące:
1. zniesienia wymogu rozwiązania stosunku pracy
przy ubieganiu się o eme-

o powierzchni poniżej 6 ha
przeliczeniowych użytków
rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników
i ich domowników opłacać
ma Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a od
6 ha przeliczeniowych użyt-

ków rolnych składkę regulować ma rolnik.
Składki domowników
rolników prowadzących
wyłącznie działy specjalne
produkcji rolnej ma opłacać
rolnik, który prowadzi taką
działalność.

PROJEKTY

Środki na wyjście z kryzysu?
Resort pracy przygotował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz
ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

P

roponowana regulacja
ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających
zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych
na dopłaty do wynagrodzeń
dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz
utrzymanie zatrudnienia
i zapobieganie zwolnieniom
zagrożonych pracowników

w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej o charakterze
przejściowym i rokujących
poprawę w okresie 12–stu ►
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► miesięcy. Projektowana
ustawa przewiduje świadczenia na:
• częściowe zaspokojenie
wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju
ekonomicznego,
• częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru
czasu pracy,
• opłacenie składek na
ubezpieczenia społeczne
pracowników należnych
od pracodawcy od przyznanych świadczeń.
Pomoc, o której mowa
w ustawie, w okresie od
dnia wejścia w życie ustawy
będzie pomocą publiczną udzielaną na zasadach
pomocy de minimis. Wypłacanie świadczeń następowałoby nie dłużej niż
przez okres 6-ściu miesięcy
w okresie 12-stu miesięcy
od dnia podpisania umowy
o wypłatę świadczeń lub
– w przypadkach określo-

◄

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

nych projektowaną ustawą
– przez okres 12-stu miesięcy w okresie 18-stu miesięcy od podpisania umowy
o wypłatę świadczeń. Świadczenia wypłacane będą do
wysokości 100 % zasiłku,
o którym mowa w art. 72 ust.
1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (aktualnie jest to
kwota 794,20 zł) i udzielane będą przez marszałka
województwa na podstawie
zawartej przez niego umowy
z przedsiębiorcą na wniosek
przedsiębiorcy, i finansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków
Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
Projekt ustawy określa następujące warunki (wymogi)
uzyskania przez przedsiębiorcę określonego w projektowanej ustawie wsparcia:
• osiągnięcie średniego
spadku obrotów gospodarczych (w szczególności
spadku zamówień, sprzedaży) nie mniej jednak niż
o 20%, liczonego ilościowo
lub wartościowo w ciągu
6-ściu kolejnych miesięcy
z 12-stu miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku,

• brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych i składkach na
Fundusz Pracy,
• brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
• przedłożenie uproszczonego planu naprawczego
obejmującego jeden rok,
uprawdopodobniającego poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy
w przypadku przedsiębiorców zamierzających
korzystać z rozwiązań
ustawy dłużej niż 6 miesięcy.
Po zawarciu umowy przez
marszałka województwa
z przedsiębiorcą, środki na
świadczenia przekazywane
będą na rachunek przedsiębiorcy, który zobowiązany
zostanie do niezwłocznej
wypłaty ich pracownikom oraz odprowadzenia należnych składek na
ubezpieczenia społeczne
i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Przedsiębiorca, który
zawarł umowę o wypłatę
świadczeń nie będzie mógł
wypowiedzieć umowy o pracę
z przyczyn niedotyczących
pracownika:
• w okresie lub w okresach
pobierania przez pracow- ►

ZUS zapłaci całe chorobowe?

► nika świadczeń określo-

nych w projekcie
oraz
• w okresie lub w okresach przypadających
bezpośrednio po okresie
lub okresach pobierania
świadczeń – nie dłużej
jednak niż przez łączny
okres 3-ech miesięcy.
Projektodawca stworzył
możliwość sięgnięcia po
zawarte w ustawie rozwiązania pomocowe w przypadku
wystąpienia spowolnienia
gospodarczego lub kryzysu
ekonomicznego o rozmiarach
powodujących konieczność
zastosowania szczególnych
rozwiązań na rzecz ochrony
miejsc pracy. W przypadku
zaistnienia takiej niekorzystnej sytuacji Rada Ministrów
będzie mogła, w drodze rozporządzenia, na podstawie
wniosku przekazanego Prezesowi Rady Ministrów przez
ministra właściwego ds. pracy,
w porozumieniu z ministrem
właściwym ds. gospodarki:
• uruchomić pomoc przedsiębiorcom w danym
roku,
• określić kwotę łączną
pomocy, finansowanej
ze środków FGŚP i określić okres stosowania
pomocy.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, który zakłada zniesienie wynagradzania przez
pracodawcę pracownika w pierwszych dniach jego
nieobecności w pracy spowodowanej chorobą.

Z

godnie z tą propozycją, zamiast wynagrodzenia chorobowego, pracownikowi ma przysługiwać w tej
samej wysokości zasiłek chorobowy wypłacany przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia
niezdolności do pracy, a nie jak obecnie dopiero po 33 (lub
14) jej dniu. Tym samym pracodawca zostanie zwolniony
z jednego z istotnych finansowych obciążeń związanych
z zatrudnieniem, a pracownik będzie miał zagwarantowane
bezpieczeństwo socjalne. W tym celu dokonuje się zmiany
art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
w którym zawarta jest norma stanowiąca, że przez pewien
okres choroby pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Zdaniem projektodawców, obowiązująca obecnie
w przedmiotowym zakresie regulacja stanowi nieuzasadnione przerzucenie przez państwo na pracodawców
kosztów zapewnienia gwarancji socjalnej na wypadek
choroby pracownika przez okres, w którym z reguły ustaje
przyczyna niezdolności do
pracy.
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Stawki z prawa pracy i ubezpieczeń na 2013 r.
Podajemy najważniejsze stawki z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń obowiązujące
w 2013 roku.

M

inimalne wynagrodzenie za pracę: w 2013 r.
kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.600 zł,
a kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku
pracy – 1.280 zł.
Wysokość składek na
ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla
osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla
których minimalną podstawę wymiaru stanowi
w 2013 r. kwota 2227,80 zł
(60% prog nozowa nego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego
do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na rok
2013).
Zgodnie z obwieszcze-niem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia
18 stycznia 2013 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw,
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włącznie z wypłatami z zysku
w IV kwartale 2012 r. wyniosło 3.877,50 zł. W 2013 r.
podstawę wymiaru składki
na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych
w dalszych punktach I i II
(w tym przedsiębiorców)
stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2908,13 zł
(75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaw sektorze przedsiębiorstw w IV
kwartale 2012 r., włącznie
z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie
zdrowotne w 2013 r. – 9%.
Składka na ubezpieczenie
zdrowotne w 2013 r., począwszy od składek należnych od
dnia 1 stycznia 2013 r., nie
może być więc niższa niż:
261,73 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru; do odliczenia
7,75%).
Składka na dobrowolne
ubezpieczenie zdrowotne za
miesiące: styczeń, luty, marzec
2013 r. wynosi miesięcznie nie
mniej niż 348,98 zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia
uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby,
które nie były ubezpieczone:
• w okresie od 3 miesięcy do
roku od wniesienia opłaty
dodatkowej w wysokości
775,50 zł;
• w okresie powyżej 1 roku
do 2 lat w wysokości
1.938,75 zł;
• w okresie powyżej 2 lat
do 5 lat w wysokości
3.877,50 zł;
• w okresie powyżej 5 lat
do 10 lat w wysokości
5.816,25 zł;
• w okresie powyżej 10 lat
w wysokości 7.755,00 zł.
Składka na Fundusz Pracy
od 1 stycznia 1999 r. wynosi
2,45% podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Podstawą do naliczania
składki w tej wysokości jest
art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ►

► (Dz. U.Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.), zgodnie
z którym w przypadku, gdy
ustawa budżetowa lub ustawa
o prowizorium budżetowym
nie zostanie ogłoszona przed
dniem 1 stycznia, to do czasu
jej ogłoszenia obowiązują
składki na fundusze celowe
w wysokości ustalonej dla
roku poprzedzającego rok
budżetowy.
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10%
podstawy wymiaru.
Składka na ubezpieczenie
zdrowotne od 1 stycznia
2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.
I. Zgodnie z art. 18a ustawy
z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U.z 2009 r.Nr 205, poz.
1585, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne
w 2013 r. dla osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą
na podstawie przepisów
ustawy z dnia 2 lipca
2004 r o swobodzie działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych, które:

• n ie p r ow a d z ą lu b
w okresie ostatnich
60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania
działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
• nie wykonują działalności gospodarczej na
rzecz byłego pracodawcy,
na rzecz którego przed
dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej
w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały
w ramach stosunku
pracy lub spółdzielczego

stosunku pracy czynności wchodzące w zakres
wykonywanej działalności gospodarczej
– stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż
480,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
w 2013 r.).
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2012 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1026) od
dnia 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie
za pracę ustalono w wysokości 1.600 zł.
►

Minimalne miesięczne składki dla ww. początkujących przedsiębiorców wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia
(% podstawy wymiaru)

Składki
w 2012 r

Składki
w 2013 r.

Emerytalne (19,52%)

87,84 zł

93,70 zł

Rentowe (8%)

36 zł

38,40 zł

Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)

11,03 zł

11,76 zł

Wypadkowe (1,93%*)

8,69 zł

9,26 zł

Zdrowotne (9%)**

254,55 zł

261,73 zł

Razem

398,11 zł

414,85 zł

* dla firm, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie
miesięcznie nie więcej niż 9 osób;
** w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru w 2013 r.
wynosi 2908,13 zł.
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II. Zgodnie z art. 18 ust.
8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla
osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:
1. osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą na
podstawie przepisów
ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
niew y mienionych
w punkcie I,
2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących
działalność w zakresie wolnego zawodu
w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne,
a także osób prowadzących działalność
w zakresie wolnego
zawodu, z której przychody są przychodami
z działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o podatku
dochodowym od osób
fizycznych,
4. wspólników jednoosobowej spółki z ograni-
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czoną odpowiedzialnością oraz wspólników
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół,
na podstawie przepisów
o systemie oświaty,
oraz
osoby współpracujące
z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność
– podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia
społeczne w 2013 r. stanowi
kwota zadeklarowana, nie
niższa niż 2227,80 zł (60%
prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego,
przyjętego do ustalenia kwoty
ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek, ogłoszonego
w trybie art. 19 ust. 10 ustawy
na dany rok kalendarzowy).
Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 grudnia
2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w roku 2013 oraz przyjętej do
jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2012 r., poz.
1018) – prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi
3713 zł.
►

Minimalne miesięczne składki dla ww. przedsiębiorców wynoszą:
Rodzaj ubezpieczenia
(% podstawy wymiaru)

Składki
w 2012 r

Składki
w 2013 r.

Emerytalne (19,52%)

412,97 zł

434,87 zł

Rentowe (8%)

169,25 zł

178,22 zł

Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)

51,83 zł

54,58 zł

Wypadkowe (1,93%*)

40,83 zł

43 zł

Fundusz Pracy (2,45%)

51,83 zł

54,58 zł

Zdrowotne (9%)**

254,55 zł

261,73 zł

Razem

981,26 zł

1026,98 zł

* dla firm, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie
miesięcznie nie więcej niż 9 osób;
** w przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru w 2013 r.
wynosi 2908,13 zł.

grudniu 2012 r., styczniu i lutym 2013 r. dla osób
wymienionych w pkt. I i II
podstawa wymiaru składek
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może
przekraczać miesięcznie
kwoty 8775,55 zł (tj. 250%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III
kwartale 2012 r.). Zgodnie
z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U.
nr 199, poz. 1673, z późn. zm.),
o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe obowiązującej
w danym roku składkowym
Zakład powiadamia do
20 kwietnia danego roku
płatników składek, którzy
przekazali informację ZUS
IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek
zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy
procentowej składki na ten
rok składkowy, tj.:
• płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia
wypadkowego co najmniej10 ubezpieczonych,
którzy nie mieli obowiązku przekazywania
►W

informacji ZUS IWA przez
trzy kolejne, ostatnie lata
kalendarzowe, zgodnie
z art. 33 ust. 1 ww. ustawy,
ustalają stopę procentową
składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy
procentowej określonej
dla grupy działalności,
do której należą,
• płatnicy zgłaszający do
ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż
9 ubezpieczonych, zgodnie
z art. 28 ust. 1 ww. ustawy,
ustalają stopę procentową
składki na ubezpieczenie
wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy
procentowej ustalonej na
dany rok składkowy dla
grup działalności.
Stopa procentowa składki
na ubezpieczenie wypadkowe
jest ustalana na okres roku
składkowego, który zgodnie z
art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia
danego roku do dnia 31 marca
następnego roku.
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2013 r.
111.390 zł.
Składka rentowa została
w lutym 2012 r. podniesiona
o 2 punkty procentowe – do

poziomu 8%. Dodatkowe
koszty obciążyły pracodawców. Składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości
1,5% podstawy wymiaru
ubezpieczeni i w wysokości
6,5% podstawy wymiaru
płatnicy składek. Zmianę
wprowadziła nowelizacja
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Od początku 2010 r. pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych
warunkach lub w pracy
o szczególnym charakterze
(urodzonych po 31 grudnia
1948 r.) zobowiązani są do
odprowadzania składek na
Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Obowiązek
ten nakłada ustawa z dnia
19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Podstawę wymiaru składek
na FEP stanowi podstawa wy-miaru składek na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe. Stopa procentowa
składki wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Składka jest
w całości finansowana przez
płatnika składek.
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Hotspoty na przejściach granicznych
Innowacyjnym rozwiązaniem Służby Celnej, mającym na celu
ułatwienie podróżnym korzystania z elektronicznego systemu
„Zwrot VAT dla podróżnych”, jest uruchomienie darmowego
dostępu (hotspotów) do strony internetowej
www.granica.gov.pl na wybranych drogowych
przejściach granicznych.

J

ako pierwsze, darmowe hotspoty z bezpłatnym dostępem
do portalu internetowego www.granica.gov.pl, na którym
można elektronicznie zarejestrować dokumenty TAX FREE
uruchomione zostały na podkarpackich, drogowych przejściach
granicznych w Medyce i Korczowej.
Dzięki temu podróżni posiadający urządzenia mobilne (np.
laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony) wyposażone
w bezprzewodową kartę sieciową będą mogli zarejestrować posiadane dokumenty TAX FREE w elektronicznym systemie „Zwrot
VAT dla podróżnych”, co w rezultacie skróci czas odprawy celnej.
W styczniu br. Służba Celna planuje uruchomienie hotspotów
na kolejnych przejściach granicznych: z Białorusią – w Bobrownikach, Kuźnicy i Połowcach, oraz z Ukrainą – w Krościenku.
Aby ułatwić podróżnym dostęp do Internetu, na przejściach
granicznych zainstalowane będą specjalne tablice informacyjne
dotyczące umiejscowienia hotspotów.

Zgłoś brak telefonu lub Internetu
Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację
ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej,
szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty
z dostępem do Internetu w miejscach publicznych.

N

owe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od
użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.

◄
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PROJEKTY

WSKAŹNIKI

AKTUALNOŚCI

Jednorazowa
opłata za dane
z ewidencji
ludności
Po 1 stycznia br. każda
osoba, która potrzebuje
potwierdzenia danych
o osobach zameldowanych
wraz z nią pod tym samym
adresem, uzyskuje taki
dokument po wniesieniu
jednorazowej opłaty
w wysokości 31 zł.

W

cześniej, aby uzyskać
takie poświadczenie
należało wnieść opłatę za
każdą osobę zameldowaną
w mieszkaniu. Teraz opłata jest
pobierana od jednego adresu,
bez względu na to, ile osób jest
pod nim zameldowanych.

Inflacja w grudniu
Zgodnie z szacunkami
GUS, w grudniu 2012 r.
ceny dóbr i usług wzrosły
o 0,1% w porównaniu
z listopadem 2012 r.

W

odniesieniu do
grudnia 2011 r. były
zaś wyższe o 2,4%. Eksperci
MG oczekiwali nieznacznie
wyższego tempa wzrostu cen.

Organizacja zbiórki publicznej
Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu ustawy o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych, pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
nie będzie wymagane.

R

ozwiązanie to zakłada
odejście od zasady ubiegania się o pozwolenie na organizowanie zbiórki publicznej, zawartej w obowiązującej
ustawie z 1933 r. Podstawowym celem nowego projektu
jest liberalizacja zasad przeprowadzania zbiórek publicznych. Państwo zamiast
kontrolować ma tworzyć
podstawy prawne do ich
przejrzystego przeprowadzania. Chodzi o wprowadzenie
rozwiązań, które będą ułatwiać organizowanie przedsięwzięć charytatywnych.
Zgodnie z założeniami,
w przypadku zbiórki publicznej (ofiary w gotówce
i naturze), przeprowadzanej
w miejscu publicznym (czyli
bez możliwości kontrolowania przepływu środków
pieniężnych lub darów),
przewidziano obowiązek jej
zgłoszenia wraz ze sprawozdaniami na ogólnopolskim
elektronicznym portalu in-

ternetowym, udostępnionym
przez ministra administracji
i cyfryzacji. Chodzi o datki
i rzeczy zbierane do puszek,
skarbon, koszy – na ulicy,
w parku, na cmentarzu,
a także za zgodą właściciela
w restauracjach, szkołach,
zakładach pracy itp. Dzięki
stworzeniu ogólnopolskiej
elektronicznej listy podmiotów prowadzących zbiórki
publiczne, każdy obywatel
będzie mógł szybko i łatwo
uzyskać informację o jej
celach i efektach oraz rozdysponowaniu zebranych
darów lub datków.

musiały przygotować dwa
rodzaje sprawozdań:
1. z przeprowadzonej zbiórki
z podaniem wysokości i rodzaju zebranych
środków/darów,
2. ze sposobu rozdysponowania zebranych środków
i darów.

Według założeń, nie tylko
zgłoszenie zbiórki publicznej, a także sprawozdania
z jej wykonania będzie można
złożyć w postaci papierowej
lub elektronicznej (formularz
wypełniany on-line). Zgłoszenie i sprawozdania będą
publikowane na portalu przez
5 lat. Podmioty prowadzące zbiórkę publiczną będą

Zgodnie z założeniami, nie
będzie obowiązku zgłoszeniowego i sprawozdawczego w przypadku takich
form zbierania ofiar, które
umożliwiają zidentyfikowanie darczyńcy oraz drogi
przepływu pieniędzy lub
darów. Chodzi np. o przelewy na konta bankowe,
wpłaty na konto on-line, ►

W przypadku zbiórek publicznych trwających dłużej
niż rok – obowiązkowe
będzie rozliczanie się z zebranych środków przynajmniej
raz na pół roku, a ze sposobu
ich rozdysponowania co najmniej raz na rok.
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za pomocą sms-ów
charytatywnych. Pozyskane
w ten sposób środki są ewidencjonowane i dostępne
dla instytucji kontrolnych.
Obowiązek zgłoszeniowy
i sprawozdawczy nie obejmie
też zbierania ofiar, które ma
polegać na publikowaniu
w mediach i internecie apeli
o przekazywanie wpłat
na konto lub przesyłanie
sms-ów na określony numer.

Projekt o otwartych zasobach

► wpłaty

Według założeń, uprawnionymi do prowadzenia
zbiórki będą: organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje posiadające
osobowość prawną, komitety
społeczne powołane do przeprowadzenia zbiórki (zbiórki
publicznej nie będzie mogła
prowadzić osoba fizyczna,
jednak takie osoby będą
mogły założyć komitet społeczny).
Rada Ministrów upoważniła ministra administracji
i cyfryzacji do przygotowania
projektu ustawy, który byłby
rozwiązaniem dalej idącym
w stronę głębszego zmniejszenia rygorów.

◄
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Konsultacje projektu założeń Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji rozpoczęło 28 grudnia 2012 r., a termin zgłaszania
uwag został wydłużony do 5 lutego 2013 r.

U

stawa o otwartych zasobach powinna objąć zasoby edukacyjne i naukowe. Ważne jest też szerokie udostępnianie
zasobów dziedzictwa kulturowego, czyli nie chronionych już
prawem autorskim – ich udostępnianie wymaga lepszego porządku prawnego i dobrych ram organizacyjnych.
Projektowana ustawa nie dotyczy twórczości finansowanej za
pieniądze prywatne. Innymi słowy dotyczy bardzo wąskiej grupy
twórców, którzy korzystają z funduszy publicznych.
W założeniach do projektu ustawy o otwartych zasobach nie
ma mowy o żadnym „automatycznym” przechodzeniu praw na
instytucję publiczną. Ustawa nałożyłaby obowiązek na instytucję
publiczną, by ta zakupiła autorskie prawa majątkowe na polach
eksploatacji, na których zamierza wykorzystywać utwór bądź
udzielać licencji na dalsze wykorzystanie.

Gdzie będą fotoradary?
15 stycznia 2013 r. do konsultacji społecznych został
skierowany projekt rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów
przez urządzenia rejestrujące.

► tu Drogowego. Nowe przepi-

sy wprowadzą obowiązek oceny
lokalizacji, co jest szczególnie

Nadmierna prędkość jest
przyczyną 43% wypadków,
w których są ofiary śmiertelne.

Jaka ustawa o środkach przymusu bezpośredniego?
MSW przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej, który ujednolica m.in. zasady, sposób użycia, rodzaje środków
przymusu bezpośredniego, oraz przypadki, kiedy mogą być użyte.

U

stawa ma ujednolicić
obecne przepisy w taki
sposób, aby służby, które
wykonują zbliżone zadania
– miały możliwość użycia
podobnych środków przymusu bezpośredniego. Projekt

ustawy jest dostępny także
w serwisie: www.mamzdanie.
org.pl. Serwis umożliwia udział
w otwartych konsultacjach
społecznych i wyrażenie
swojej opinii o danym projekcie, większej grupie zain-

teresowanych. MSW postanowiło skorzystać również
z tej formy udziału w publicznej debacie i po raz pierwszy
przekazało swój projekt do
konsultacji, za pośrednictwem tego serwisu.

Większa elastyczność samorządów?
MAC przygotował projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez
jednostki samorządu terytorialnego.

C

elem proponowanych
zmian jest poprawa
warunków świadczenia
u-sług przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez:

D

otychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków
lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez
urządzenia rejestrujące nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych
przed 28 czerwca 2011 r. Ponadto spod warunków lokalizacji
określonych w ww. rozporządzeniu wyłączone były fotoradary zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed
28 czerwca 2011 r., niebędące w użytkowaniu Inspekcji Transpor- ►

istotne w przypadku urządzeń
rejestrujących zainstalowanych
przed 28 czerwca 2011 r.

•

•
•

zwiększenie ich samodzielności i elastyczności organizacyjnej,
ułatwienie współpracy,
dobrowolne łączenia
samorządów,

•

poprawę procedur realizacji zadań
Dokument dostępny jest
na mamzdanie.org.pl, a uwagi
i opinie można zgłaszać do
11 lutego br.

ZMIANY PRAWNE

Jak teraz uzyskać prawo jazdy?
Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami.

G

łównym celem wprowadzenia nowych rozwią-

zań w ich założeniu ma być
poprawa bezpieczeństwa w

ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierow- ►
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▪ SERWIS DOMOWY

► ców

oraz położenie nacisku
na poprawę jakości szkolenia
kandydatów na kierowców,
a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
praw jazdy. Dyrektywa przewiduje wprowadzenie nowych
kategorii prawa jazdy AM i A2,
nowego jednolitego unijnego
wzoru prawa jazdy oraz administracyjnego okresu ważności wydawanych praw jazdy.
Z dniem 19 stycznia 2013 r.

wprowadzono więc: nowy
system przeprowadzania
egzaminów na prawo jazdy,
nowe kategorie praw jazdy,
nowy wzór dokumentu prawa
jazdy oraz elektroniczny obieg
dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Przed wejściem w życie
ww. nowelizacji prawodawca jeszcze ją zmienił, przesuwając z 19 stycznia 2013 r. na
4 stycznia 2016 r. termin wejścia
w życie części przepisów,

których stosowanie jest związane z rozszerzonym zakresem
danych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Kierowców
(CEK) oraz z procesami opartymi na komunikacji z CEK.
W tym czasie ma zostać przebudowany system informatyczny
Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców (CEPiK) w celu
dostosowania go do ustawy
o kierujących pojazdami, m.in.
poprzez przeniesienie do
tego systemu policyjnej bazy
punktów karnych.

Prawo telekomunikacyjne przyjazne konsumentom
Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, dostosowująca polskie przepisy do uregulowań
Unii Europejskiej, weszła w życie 21 stycznia br. Zmiany mają na celu rozszerzenie uprawnień
abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie
konkurencyjności w zakresie usług telekomunikacyjnych. Nowelizacja wprowadza m.in.
możliwość zawierania umowy w formie elektronicznej oraz obowiązek informowania klienta
o przekroczeniu limitu transmisji danych.

N

iezwykle ważne jest
także skrócenie do
jednego dnia czasu przeniesienia numeru do innej sieci
telekomunikacyjnej. Dodatkowo nowe przepisy skracają do
12 miesięcy (z dotychczasowych 24) czas retencji danych
przechowywanych przez operatorów.
Szczególne znaczenie dla
wszystkich konsumentów mają
zapisy ustawy dotyczące umów,

◄

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

regulaminów i cenników,
które muszą mieć formę zrozumiałą i dostępną dla klientów. Z chwilą wejścia w życie
nowych przepisów operatorzy
utracą możliwość narzucania
abonentom długoterminowych i niekorzystnych umów
– pierwsza umowa nie będzie
mogła obowiązywać dłużej niż
dwa lata. Konsumenci zyskują
także możliwość zawierania
umów na czas krótszy niż rok.

Kolejna ważna zmiana to możliwość zawarcia umowy drogą
elektroniczną, za pomocą
formularzy dostępnych na
stronach internetowych operatorów. Nowe przepisy wspomagają konsumenta w świadomym podejmowaniu decyzji
o zawarciu umowy, którą
można będzie zawierać bez
konieczności składania wizyty
w punktach i salonach obsługi
klienta oraz po dokładnym za- ►

► poznaniu się z proponowany-

mi warunkami umowy.
MAC podaje, jak na nowym prawie skorzysta obywatel:
• Nie będziemy zmuszani
do podpisywania bardzo
długich umów. Pierwsza
umowa nie może być podpisana na dłużej niż dwa
lata, a można też podpisać
umowę na czas krótszy niż
rok – to powinno zwiększyć
konkurencję na rynku, bo
przedsiębiorcy będą walczyć
o klienta.
• Umowy mają być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe,
klient musi być świadomy,
co przedsiębiorca mu gwarantuje i jakie są ograniczenia w świadczeniu usługi.
• Dane o naszych połączeniach będą przechowywane o połowę krócej – okres
tzw. retencji danych ulega
skróceniu z 24 do 12 miesięcy. Przechowywanie danych
o połączeniach telekomunikacyjnych pozwala walczyć
z przestępstwami, a firmy
telekomunikacyjne i tak
muszą przez 12 miesięcy
przechowywać takie dane,
by móc rozstrzygać reklamacje abonentów.
• Ciasteczka (cookies)
w komputerach. Bez nich

nasze życie w Internecie
byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby
naszych preferencji, lub
ostatniego miejsca naszych
odwiedzin na stronie.
Z tego samego powodu
odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same
reklamy. Ale też boimy się,
że szpiegujące nasze ruchy
w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność.
Komisja Europejska uznała
więc, że musimy o instalacji
ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy
każdym wejściu na nową
stronę musieli klikać, czy je
chcemy, czy nie, byłoby to
bardzo uciążliwe. Dlatego
w nowej ustawie przyjęto, że użytkownik może
wyrazić zgodę za pomocą
ustawień przeglądarki
– tam ustawimy poziom,
ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęto jako zasadę,
że musimy być o kwestii
i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies
każda nasza decyzja (a także
jej brak w postaci braku
zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie

cookies) będzie wyrazem
świadomego aktu woli, (ten
przepis wejdzie w życie
22 marca 2013 r.)
• Jeśli korzystamy z mobilnego Internetu, będziemy
mogli żądać, by przedsiębiorca powiadamiał nas
o wykorzystaniu limitu
transferu danych. Nie będą
nam więc groziły nieoczekiwanie wysokie rachunki
za korzystanie z Internetu
(ten przepis wejdzie w życie
22 czerwca 2013 r.).
• Osobom niepełnosprawnym nowe Prawo telekomunikacyjne ułatwi
dostęp do usług, wprowadzi też udogodnienia dla
takich użytkowników.
• Ustawa wprowadza też
zmiany poprawiające efektywność gospodarowania
widmem radiowym, ułatwia
i usprawnia prowadzenie
działalności telekomunikacyjnej.
Ponadto nowe przepisy
Prawa telekomunikacyjnego
zniosły obowiązek przesyłania przez gminy do Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej projektów studiów
uwarunkowań i projektów
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
w celu ich zaopiniowania.
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Tw ó j d o r a d c a p o l e c a
DOKUMENTY KSIĘGOWE
POTRZEBNE DO
ROZLICZANIA KOSZTÓW
W związku z wejściem w życie ustawy o redukcji niektórych
obciążeń administracyjnych w gospodarce podatnicy od
1 stycznia 2013 r. mają obowiązek korekty kosztów podatkowych
w przypadku zaliczenia do kosztów wydatków, które nie zostały
jednak uregulowane w terminie wynikającym z faktury, rachunku
lub umowy.

Podatnicy PIT i CIT roku muszą zatem korygować koszty uzyskania
przychodu, jeżeli nie uiszczą kwoty wynikającej z faktury lub innego
dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż
60 dni – korekta kosztów jest konieczna w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej
z faktury czy innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów
(kosztów podatkowych). Po uregulowaniu zobowiązania podatnik
może ponownie zwiększyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu,
w którym ureguluje zobowiązanie.
Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich Klientów naszej Kancelarii
o odpowiednie dokumentowanie zapłat kwot z faktur i rachunków ujmowanych w kosztach, np. wyciągiem bankowym z rachunku
firmowego (dokonując przelewu, należy dokładnie opisać, jakiej faktury dotyczy) bądź pojedynczym potwierdzeniem zapłaty faktury

przelewem podpiętym pod fakturę (lub inny dokument kosztowy), czy
odpowiednią adnotacją na fakturze (np. „zapłacono kartą płatniczą”),
a w przypadku zakupów gotówkowych należy zadbać o odpowiednią
adnotację na fakturze (np. „zapłacono gotówką”, „zapłacono”, „do zapłaty
0,00zł”). Dowodem takim może być także np. bankowy dowód wpłaty
lub dokument KP („Kasa Przyjmie”) bądź pokwitowanie od kontrahenta.
Prosimy również o terminowe dostarczanie takich dokumentów do Kancelarii w celu zaksięgowania i dokonania rozliczeń podatkowych.
W przypadku braku potwierdzenia zapłaty Kancelaria będzie zmuszona
dokonywać ustawowej korekty kosztów (co wpłynie na wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy w danym okresie rozliczeniowym)
w 2 terminach:
• w miesiącu, w którym upłynie 30 dni od daty upływu terminu
płatności określonego na zaksięgowanej uprzednio fakturze kosztowej (rachunku, w umowie lub innym dokumencie) – jeśli termin
płatności określony na fakturze (rachunku, umowie lub innym
dokumencie) wynosi 60 dni lub krócej, albo
• w miesiącu, w którym upłynie termin 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów zgodnie z ww. regulacjami – jeśli termin
płatności określony na fakturze (rachunku, umowie lub innym
dokumencie) jest dłuższy niż 60 dni.

