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KANCELARIA PODATKOWA
ELŻBIETA KONOPKA

PODATKI
•

•

ZWOLNIENIE STYPENDIÓW
NAUKOWYCH

•

NOWE PRZEPISY
PRZECIWDZIAŁAJĄCE
„ ZATOROM PŁATNICZYM”

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r.
o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce
wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.
Nowe przepisy w podatkach
dochodowych mają
– w założeniu ich projektodawców
– przeciwdziałać zjawisku tzw.
zatorów płatniczych.

KADRY
I UBEZPIECZENIA

FIRMA

SERWIS DOMOWY

JEDNOLITY PATENT EUROPEJSKI!

•

ABC BHP

•

ODDZWANIAJ Z GŁOWĄ!

Przyjęcie jednolitego patentu
europejskiego przez Polskę wydaje
się przedwczesne. Europejski patent
jest obecnie niekorzystny dla naszej
gospodarki i przedsiębiorców, co
wynika m.in. z tego, że jesteśmy
raczej odtwórcami, a nie twórcami.

•

DO LEKARZA Z PESEL-EM

•

PRZEDSZKOLA DLA KAŻDEGO

Pytanie: W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej? Co mam zrobić, jeżeli
otrzymam informację, że NFZ nie
potwierdza moich uprawnień do
świadczeń, a wiem, że mam do nich
prawo?

•

POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE
NIEKTÓRYCH KREDYTÓW
MIESZKANIOWYCH

•

OPŁATA ELEKTRONICZNA NA
NOWYCH ODCINKACH

•

ŁATWIEJ WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK
MELDUNKOWY

•

RÓWNOUPRAWNIENIE
W UBEZPIECZENIACH

•

DORADZTWO ROLNICZE

•

USTAWA O NASIENNICTWIE

•

SZYBSZE ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

•

CO NOWEGO W VAT OD DNIA
1 STYCZNIA 2013 R.?

•

WYDŁUŻENIE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH DLA STACJI PALIW

•

ZMIANY W ZAKRESIE
FAKTUROWANIA

•

KONIUNKTURA W GRUDNIU
2012 R.

•

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU
STOSOWANIA KAS FISKALNYCH

•

PROPOZYCJE ZASADY „DWÓCH
TERMINÓW”

•

USTAWA OKOŁOBUDŻETOWA

•

•

WALORYZACJA KWOTOWA
KONSTYTUCYJNA
PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE
PRACY

Nowelizacja ustawy o działalności
ubezpieczeniowej eliminuje
możliwość różnicowania składek
i świadczeń ubezpieczeniowych ze
względu na płeć.
•

ZMIANY USTAWY
O SPÓŁDZIELNIACH
MIESZKANIOWYCH

TERMINY
Słowo od doradcy

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

Drogi Kliencie,
Prawodawca znów zaskakuje nas wprowadzanymi i ogłaszanymi na ostatnią chwilę zmianami prawnymi, jakie mają obowiązywać już w 2013 roku.
W takich warunkach ciężko jest się przygotować do stosowania nowych
regulacji. W niniejszym numerze przypominamy o ważniejszych z nich.
Początek nowego roku to dobry czas na ustalenie i przeformułowanie
celów, jakie zamierzamy osiągnąć. To cele determinują planowanie i dalsze
ustalanie kolejności działań. To one wpływają na to, które zadania uda
się zrealizować, a które nie, które można wykonać samodzielnie, a które
zlecić innym. Jeżeli nie ustali się celów na samym początku swojej drogi,
to będzie się zagłębiać w czynności mało ważne, opóźniać realizację zadań
kluczowych, gubiąc się w natłoku informacji i zleceń. Cele to nasz stały
drogowskaz. Należy o tym pamiętać, by nie marnować cennego czasu
na błahostki. Z tą radą wszystkim Czytelnikom życzę, aby wszystkie wyznaczone na 2013 rok cele zarówno zawodowe, biznesowe, jak i osobiste
zostały osiągnięte.

Twój Doradca Podatkowy

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w grudniu
od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych i przekazanie
podatnikowi informacji CIT-7.
9. – Złożenie płatnikowi oświadczenia
dla celów dokonania rocznego
obliczenia podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2012 r. (PIT-12).

21. – Wpłata podatku dochodowego
od osób fizycznych od dochodów
osiągniętych z działalności
gospodarczej (w tym liniowego) oraz
z umów najmu i dzierżawy.
21. – 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.
21. – 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 grudzień.
21. – Złożenie pisemnego oświadczenia
o wyborze formy opodatkowania/
rezygnacji z dotychczasowej formy.

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

21. – Zawiadomienie
o wyborze kwartalnego opłacania
ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT
za grudzień.

21. – Zawiadomienie o założeniu od
1 stycznia 2013 r. podatkowej księgi
przychodów i rozchodów przez
podatników rozpoczynających jej
prowadzenie.

15. – Złożenie deklaracji na podatek
leśny i podatek rolny na rok 2013
– osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.
15. – Wpłata podatku leśnego
za styczeń – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.

21. – Wpłata na PFRON za grudzień.
25. – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz
akcyzy.
25. – Złożenie informacji
podsumowującej (składanej
elektronicznie).

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

31. – Wpłata podatku od nieruchomości
za styczeń 2013 r. - osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.

15. – Złożenie informacji
podsumowującej (w wersji drukowanej)
za grudzień.

31. – Złożenie deklaracji na podatek
od nieruchomości na rok 2013 - osoby
prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości
prawnej.

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

styczeń
31. – Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za grudzień oraz
złożenie zeznania rocznego przez
ryczałtowców za 2012 r. (PIT-28).
31. – Złożenie deklaracji o wysokości
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
zapłaconej i odliczonej od karty
podatkowej w poszczególnych
miesiącach 2012 r. (PIT-16A).
31. – Przekazanie do ZUS informacji
o danych za 2012 r. do ustalenia składki
na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS
IWA).
31. – Złożenie rocznej deklaracji
o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy od osób fizycznych za
2012 r. (PIT-4R).
31. – Złożenie rocznej deklaracji
o zryczałtowanym podatku
dochodowym za 2012 r. (PIT-8AR).
31. – Złożenie deklaracji CIT-11R przez
podatnika wymienionego w art. 17 ust.
1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy
pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
deklaracji za 2012 r. o wysokości podatku
dochodowego od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych,
wydatkowanych na inne cele niż
wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub
deklaracji CIT-6AR.
31. – Złożenie przez płatnika, którego
rok podatkowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym, deklaracji
o wysokości pobranego zryczałtowanego
podatku dochodowego od: należności
wypłaconych zagranicznej osobie
prawnej z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy
o pdop za 2012 r. (CIT-10Z) bądź
dochodów (przychodów) z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych
mających polską rezydencję podatkową
osiągniętych przez podatnika mającego
siedzibę lub zarząd na terytorium RP za
2012 r. (CIT-6R).

PODATKI ▪

▪ PODATKI

Zwolnienie stypendiów naukowych
Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości dotyczące zastosowania zwolnienia
z podatku stypendiów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

B

rzmienie tegoż przepisu pozwala wyodrębnić
dwie grupy stypendiów podlegających zwolnieniu na jego
mocy. Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane
na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy: stypendiów
otrzymywanych na podstawie
ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki oraz
stypendiów doktoranckich
otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Druga grupa dotyczy zaś
innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce,
które mogą być przyznawane
przez różnego rodzaju instytucje (np. szkoły), organy administracji rządowej, jednostki
samorządu terytorialnego
czy organizacje społeczne,
w ramach prowadzonej przez
nie działalności. W przypad-

►

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

zostały w rozporządzaniu
wydanym przez ministra
właściwego do spraw oświaty
i wychowania albo w rozporządzeniu wydanym przez
ministra właściwego do
►

INTERPRETACJE

spraw szkolnictwa wyższego
po zasięgnięciu, w ramach
procedury opiniowania projektu rozporządzenia, opinii
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Interpretacja ogólna MF
z 7.12.2012 r., nr DD3/033/100/
CRS/12/DD-679

ZMIANY PRAWNE
ku tej grupy stypendiów, aby
zachowany został charakter stypendiów (naukowych
i za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania
omawianego zwolnienia,
tj. konieczność zatwierdzenia zasad ich przyznawania
przez właściwego ministra do
spraw szkolnictwa wyższego
po zasięgnięciu opinii Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego albo przez ministra
właściwego do spraw oświaty
i wychowania, bowiem wyłącznie te organy są kompetentne
do potwierdzenia charakteru
przyznawanych stypendiów.
Minister Finansów wska-zał, że art. 21 ust. 1 pkt 39
ustawy może mieć zastosowanie również do stypendiów
naukowych przyznanych na
podstawie art. 28 ust. 2 ustawy
o zasadach finansowania nauki
(tzn. corocznych stypendiów
naukowych dla wybitnych
młodych naukowców przy-

znawanych przez ministra ds.
nauki). Ponadto z uwagi na
tożsamy tryb i zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych
naukowców na podstawie
poprzednio obowiązującego
stanu prawnego, tj. art. 15 ust.
2 ustawy z dnia 8 października
2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwolnienie z art. 21
ust. 1 pkt 39 ustawy ma także
zastosowanie do stypendiów
przyznanych na mocy tej regulacji.
Minister Finansów wyjaśnił
też, że omawiane zwolnienie
podatkowe może mieć także
zastosowania do stypendiów naukowych i za wyniki
w nauce, które otrzymywane są na podstawie innych
ustaw niż wymienione
w analizowanym przepisie
podatkowym, poprzez zakwalifikowanie ich do drugiej
z ww. kategorii stypendiów,
pod warunkiem, że zasady ich
przyznawania określone ►

Nowe przepisy przeciwdziałające
„ zatorom płatniczym”
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Nowe przepisy w podatkach
dochodowych mają – w założeniu ich projektodawców – przeciwdziałać zjawisku
tzw. zatorów płatniczych.

W

ymieniona ustawa nowelizuje m.in. ustawę
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawę
z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od
osób prawnych, wprowadzając rozwiązanie polegające
na obowiązku dokonywania
korekty kosztów uzyskania
przychodów w przypadku
nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego
dokumentu w ciągu 30 dni od
daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony,
a w przypadku gdy termin
płatności jest dłuższy niż 60
dni – nieuregulowania jej

w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej
z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania
przychodów (dalej: kosztów
podatkowych).
Wchodzące z początkiem
2013 r. regulacje dotyczące
korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który
kwoty wynikającej z faktury
lub innego dokumentu nie
zaliczył do kosztów podatkowych. Zatem nieuregulowanie
kwoty wynikającej z faktury
lub innego dokumentu nie
będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

W ustawie nie wprowadzono kasowej metody rozliczania kosztów podatkowych.
Oznacza to, że w zakresie
uznawania poniesionego
kosztu do kosztów podatkowych zastosowanie znajdą
reguły dotychczasowe
określone w art. 22 ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz art. 15
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nowe przepisy (art. 24d
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
należy stosować do tych kwot,
wynikających z faktury lub l►
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►

PODATKI ▪

▪ PODATKI

innego dokumentu, które
zostały zaliczone do kosztów
podatkowych od 1 stycznia
2013 r.
Jeżeli kwota wynikająca
z faktury lub innego dokumentu
►

zostanie zaliczona do kosztów
podatkowych przed 1 stycznia
2013 r., wówczas nowe regulacje
nie będą miały zastosowania,
nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

Czytaj więcej o nowych rozwiązaniach. Stowarzyszenie
Podatników w Polsce wyraża
negatywne stanowisko wobec
wprowadzanych zmian.

Co nowego w VAT od dnia 1 stycznia 2013 r.?
Poza ustawą okołobudżetową oraz ustawą o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce, zmiany w podatku od towarów i usług od dnia
1 stycznia 2013 r. wprowadzają także akty wykonawcze Ministra Finansów.

N

iedawno wydał on
bowiem m.in.:
1. rozporządzenie z dnia
11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, spo-sobu ich przechowywania oraz listy towarów
i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i usług (Dz. U.
poz. 1428),
2. rozporządzenie z dnia
14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych
dla podatku od towarów
i usług,
3. rozporządzenie z dnia
14 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru zawiadomienia

►
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o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz
podatku należnego,
4. rozporządzenie z dnia
20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów
i usług.
Wprowadzane modyfikacje
w zakresie VAT dotyczą m.in.
kasowej metody rozliczeń
i ulgi na złe długi.
Od dnia 1 stycznia
2013 r. ustawą deregulacyjną w wyniku zmian przepisów regulujących kwestię
zwrotów podatku VAT oraz
przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzono nowymechanizm tzw. kredyt pod
zwrot VAT.
W zakresie momentu powstania obowiązku podat-

kowego przy WDT/ WNT
nowością jest uregulowanie kwestii ciągłych dostaw
towarów z jednego państwa
członkowskiego do drugiego,
które obejmują okres dłuższy
niż jeden miesiąc. Od dnia
1 stycznia 2013 r. dostawy te
uznawane będą za dokonane na koniec każdego miesiąca, do czasu zakończenia
dostawy tych towarów.
Odnośnie transakcji transgranicznych zwrócić też
uwagę należy np. na zmiany
w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu środków
transportu oraz zasad przeliczania kwot wyrażonych
w walutach obcych na złote.
Przeczytaj więcej o najważniejszych zmianach
w podatku od towarów
i usług od dnia 1 stycznia
2013 r.

Zmiany w zakresie fakturowania
W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą
Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do
przepisów dotyczących fakturowania (Dz.Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zmianie
ulegają polskie regulacje dotyczące dokumentowania czynności wykonywanych
przez podatników.

M

inister Finansów
wydał mianowicie
następujące rozporządzenia:
1. z dnia 11 grudnia
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu
ich przechowywania oraz
listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów
i usług;
2. z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli
skarbowej (opublikowane
w Dz.U. 29 grudnia).
Wprowadzone ww. rozporządzeniami zmiany dotyczące
fakturowania mają na celu

promowanie oraz dalsze
upraszczanie przepisów
w tym zakresie poprzez likwidowanie istniejących
obciążeń i przeszkód. Równe
traktowanie faktur papierowych i elektronicznych (do
faktur elektronicznych stosowane są takie same zasady
jak do faktur papierowych)
nie zwiększa obciążeń administracyjnych związanych
z fakturowaniem papierowym. Jednocześnie regulacje
te mają na celu wspieranie
korzystania z e-fakturowania poprzez stworzenie
możliwości wolnego wyboru
prostego i nieskomplikowanego sposobu zapewnienia
autentyczności pochodzenia,
integralności treści oraz czytelności faktury. Nie ulegną
zaś zmianie, co do zasady,
reguły dotyczące fakturowania sprzedaży ciągłej, obecne
terminy wystawiania faktur,
dane, które powinny one zawierać, zasady fakturowania

opakowań zwrotnych, lista
dokumentów, uznawanych
obecnie za fakturę, choć
w obrębie niektórych zagadnień (terminy wystawiania
faktur czy dane na fakturze)
wprowadza się niewielkie
zmiany.
Większość wprowadzanych
od 1 stycznia 2013 r. zmian
ma dla podatników charakter fakultatywny, zatem nie
powodują one konieczności
wprowadzenia zmian w sposobach fakturowania przyjętych przez podatnika. Zmian
o charakterze obligatoryjnym
jest niewiele i nie powinny
one powodować trudności
w ich wdrożeniu.
Więcej na temat zmian
w zakresie fakturowania
w informatorze MF.
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Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania
obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani
zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie
Minister Finansów został upoważniony do zwolnienia, w drodze rozporządzenia,
na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności
z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

D

otąd zakres takich
zwolnień określało
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930).
W latach 2013-2014 będzie zaś
obowiązywało nowe rozporządzenie 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.

ZWOLNIENIA
PRZEDMIOTOWE
(§ 2 nowego rozporządzenia)
Katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku stosowania

►
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kas rejestrujących przy ewidencjonowaniu obrotu i kwot
podatku należnego zawiera
załącznik do rozporządzenia
z 2012 r. Podatnicy wykonujący czynności wymienione
w tym załączniku, co do zasady,
korzystają więc ze zwolnienia
do dnia 31 grudnia 2014 r.
W szczególności w porównaniu do rozporządzenia
z 2010 roku, istotną zmianą
jest wyłączenie ze zwolnień
usług świadczonych przez
szkoły nauki jazdy. Od dnia
1 stycznia 2013 r. ze zwolnienia przedmiotowego nie będą
zatem mogli korzystać podatnicy świadczący usługi szkół
nauki jazdy (PKWiU 85.53.11;
zob. poz. 29 załącznika do
rozporządzenia). Podatnicy ci
będą mogli natomiast korzystać, na ogólnych zasadach,
ze zwolnień podmiotowych
(tj. z tytułu nieprzekroczenia
limitu obrotów w wysokości
20.000 zł).

Pozostałe zmiany w zakresie
zwolnień przedmiotowych
mają charakter doprecyzowujący, mający na celu wyeliminowanie wątpliwości
interpretacyjnych.
W stosunku do rozporządzenia z 2010 r. zmieniono
zapis poz. 41 załącznika do
rozporządzenia z 2012 r.,
który wskazuje, że zwolnienie
dotyczy także (ewentualnych)
należności przyjmowanych
przez rewizorów z tytułu
usług przewozu przewożonych przez osoby rzeczy
i zwierząt.

ZWOLNIENIA
PODMIOTOWE
(§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 nowego
rozporządzenia)
Na lata 2013-2014 został
obniżony, w stosunku do
lat ubiegłych, limit uprawniający podatników do korzystania ze zwolnienia ►

z obowiązku stosowania
kas rejestrujących przy ewidencjonowaniu obrotu i kwot
podatku należnego. Zarówno
podatnicy, którzy kontynuują prowadzenie sprzedaży
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub rolników
ryczałtowych, jak i podatnicy,
którzy rozpoczną tę sprzedaż
po dniu 31 grudnia 2012 r.,
będą zwolnieni z obowiązku
ewidencjonowania obrotu
i kwot podatku należnego za
pomocą kas rejestrujących,
jeżeli nie przekroczą limitu
obrotu ze sprzedaży na rzecz
ww. osób podmiotów w wysokości 20.000 zł.
W przypadku podatników
rozpoczynających działalność
w trakcie roku podatkowego
próg 20.000 zł będzie określany w proporcji do okresu
prowadzenia działalności zobowiązującej do stosowania
kas fiskalnych (na zasadach
podobnych do zwolnienia
podmiotowego z VAT określonego w art. 113 ustawy).
W starym rozporządzeniu
z 2010 r. do podatnika rozpoczynającego sprzedaż na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych obowiązywał
►

limit 20.000 zł niezależnie
od tego, czy rozpoczął on
działalność w pierwszym,
czy czwartym kwartale roku.
Natomiast według nowych
przepisów wysokość progu
dla podatników rozpoczynających działalność będzie
uzależniona od okresu prowadzonej w tym roku sprzedaży, przy czym limit ten
należy liczyć od momentu
rozpoczęcia sprzedaży na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej i rolników ryczałtowych do końca danego
roku podatkowego.

ZWOLNIENIA
PODMIOTOWO
-PRZEDMIOTOWE
(§ 3 ust. 1 pkt 3 i 4 nowego
rozporządzenia)
W nowym rozporządzeniu utrzymano system
zwolnień u podatników,
u których udział wartości
dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych
w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy
o VAT jest większy niż 80%.
Zwolnieniem z tego tytułu
objęci są zarówno podatnicy,
u których udział procento-

wy obrotu był w poprzednim
roku podatkowym wyższy niż
80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2012 r.), jak też
podatnicy rozpoczynający po
31 grudnia 2012 r. wykonywanie czynności wskazanych
w art. 111 ust. 1 ustawy
o VAT, u których przewidywany udział procentowy
obrotu będzie wyższy niż 80%
(§ 3 ust. 1 pkt 4 nowego rozporządzenia).

UTRATA PRAWA
DO ZWOLNIENIA
PODMIOTOWEGO
ALBO
PODMIOTOWO
-PRZEDMIOTOWEGO
A PRAWO DO
ZWOLNIENIA
Z DRUGIEGO TYTUŁU
W § 3 ust. 2 nowego rozporządzenia wprowadzono
zastrzeżenie, iż podatnik,
który w poprzednim roku
podatkowym był obowiązany do ewidencjonowania
(niezależnie od powodu), nie
może korzystać ze zwolnienia z tytułu limitu obrotów.
Jeżeli więc podatnik w poprzednim roku podatkowym
przestał spełniać warunki do
korzystania ze zwolnienia
z tytułu limitu obrotu (tzn. ze ►

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

►

PODATKI ▪

▪ PODATKI

Ustawa okołobudżetowa

► zwolnienia podmiotowego),

to nie może ponownie
skorzystać z tego tytułu ze
zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Ma
natomiast wówczas ewentualnie możliwość skorzystania ze zwolnienia z uwagi na
„udział procentowy obrotu”
(tj. ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego), o ile
spełni warunki do korzystania z takiego zwolnienia.
Taka sama zasada dotyczy
utraty zwolnienia z tytułu
„udziału procentowego
obrotu” (zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe)
– według § 3 ust. 3 rozporządzenia z 2012 r. Jeżeli
zatem podatnik nie osiągnął
w pierwszym lub drugim
półroczu poprzedniego roku
podatkowego wskaźnika
uprawniającego do korzystania z tego tytułu, nie może
ponownie z niego skorzystać,
natomiast może skorzystać ze
zwolnienia z tytułu obrotu
(zwolnienie podmiotowe)
w przypadku, gdy spełni
warunki do korzystania
z tego tytułu zwolnienia.
Przeczytaj więcej o zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
w latach 2013-2014.
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych
z realizacją ustawy budżetowej zawiera rozwiązania
uzupełniające plan finansowy państwa na 2013 r.
Wchodzi ona w zasadzie w życie z dniem
1 stycznia 2013 r.

J

ednym z jej najważniejszych celów jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, tak aby w przyszłym roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy
(55% PKB) określony w ustawie o finansach publicznych.
W ustawie budżetowej zastosowano już tzw. dyscyplinującą
regułę wydatkową, jednak w dalszym ciągu, zdaniem rządu,
konieczne są działania, które uniemożliwią przekroczenie
poziomu deficytu budżetowego.
Zmiany wprowadzane w drodze ustawy okołobudżetowej
dotyczą: niepowiększania wynagrodzeń oraz innych świadczeń
w jednostkach sektora finansów publicznych, świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatku akcyzowego,
planowania wieloletniego na szczeblu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego, zasad odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług w przypadku nabycia
samochodów osobowych oraz paliw do tych samochodów,
ustanowienia odrębnego tytułu dotacyjnego w związku z obowiązkiem przejścia z rozpowszechniania sygnału telewizyjnego
w drodze analogowej na nadawanie cyfrowe, świadczeń dla nauczycieli, zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Funduszu Drogowego,
finansowania przedsięwzięć związanych z pomocą rozwojową
w Afganistanie, a także zasad dokonywania zmian w planie
finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ŚWIADCZENIA
I WYNAGRODZENIA
W SEKTORZE
FINANSÓW
PUBLICZNYCH
Przewidziano „zamrożenie” na
poziomie 2012 r. wynagrodzeń
w jednostkach i podmiotach
prawnych sektora finansów
publicznych (utrzymane zostanie „zamrożenie” płac
w budżetówce). W projekcie
przewidziano kilka niewielkich
wyjątków, m.in. dla Rzecznika
Praw Obywatelskich, Krajowego Biura Wyborczego, które
wiążą się z nowymi zadaniami
nałożonymi ustawami.
Utrzymanie wynagrodzeń osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie
2012 r. oznacza, że nie wzrosną
również uposażenia oraz diety
posłów i senatorów (ich wysokość zależy od poziomu wynagrodzenia podsekretarza stanu).
Przewidziano także „zamrożenie” na dotychczasowym na
poziomie funduszu świadczeń
socjalnych.

PODATEK AKCYZOWY
Przewidziano podwyższenie
stawek akcyzy na wyroby ty-

toniowe. O aż 5% wzrośnie
akcyza na papierosy, cygara
i cygaretki. Stawki akcyzy na
wyroby tytoniowe wynosić
mają:
1. na papierosy, co do zasady
– 188,00 zł za każde 1 000
sztuk i 31,41% maksymalnej
ceny detalicznej;
2. na tytoń do palenia, co do
zasady – 128,02 zł za każdy
kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
3. na cygara i cygaretki
– 266,90 zł za każde
1 000 sztuk.
Natomiast na papierosy lub
tytoń do palenia nieobjęte
obowiązkiem oznaczania
znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynosić
mają:
1. na papierosy – 327,60 zł za
każde 1 000 sztuk;
2. na tytoń do palenia
– 218,40 zł za każdy kilogram.
Podwyżka akcyzy na papierosy ma przynieść budżetowi dodatkowe 345 mln zł,
w przypadku tytoniu do
palenia będzie to 14 mln zł.
Dla cygar i cygaretek podwyższona akcyza, ze względu
na znikomy udział w rynku

tych wyrobów, nie będzie
miała znaczącego wpływu
na ogólny wzrost wpływów
budżetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.
W niektórych przypadkach
podatkiem akcyzowym zostanie objęty susz tytoniowy (suchy tytoń niebędący
jeszcze wyrobem tytoniowym). Stawka akcyzy na
susz tytoniowy ma wynosić
218,40 zł za każdy kilogram.
W przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą ma być:
1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot
niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub
pośredniczący podmiot
tytoniowy;
2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot
prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot
niż podmiot prowadzący skład podatkowy
lub pośredniczący
podmiot tytoniowy; ►
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4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący
podmiot tytoniowy;
5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do
innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
6. nabycie lub posiadanie
suszu tytoniowego przez
inny podmiot niż podmiot
prowadzący skład podatkowy, pośredniczący
podmiot tytoniowy lub
rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy,
jeżeli nie została od niego
zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można
ustalić podmiotu, który
dokonał jego sprzedaży.
Przewidziano też określenie
stawki podatku akcyzowego na cydr i perry (lekkie
napoje alkoholowe). Ustawa
przewiduje, że będzie ona
wynosiła 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego, co
zrównuje opodatkowanie
cydru i perry z piwem, a więc
wyrobem o podobnej zawartości alkoholu.

◄
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PODATEK OD
TOWARÓW
I USŁUG
Do końca 2013 r. mają obowiązywać dotychczasowe
ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie
samochodów z tzw. kratką
i paliwa do nich. Przedłużenie to wynika z sytuacji ekonomicznej kraju i z faktu, że
Polska objęta jest działaniami
Komisji Europejskiej mającymi
na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego.

DOFINANSOWANIA
Z PFRON
Nowelizacja zakłada ograniczenie w dalszym ciągu przysługującego pracodawcom ze
środków PFRON miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego. Zgodnie
z nowym art. 68gb ustawy
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w roku 2013:
1. pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy mniej
niż 25 pracowników oraz
pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracow-

ników w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy
i osiągającemu wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości
co najmniej 6% przysługuje
miesięczne dofinansowanie
w wysokości:
b. 70% kwot, o których
mowa w art. 26a ust. 1, tj.
• 126% (70% x 180%)
najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego stopnia
niepełnosprawności;
• 70% (70% x 100%)
najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych
do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności;
• 28% (70% x 40%)
najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do
lekkiego stopnia niepełnosprawności.
b. 90% kwot, o których
mowa w art. 26a ust. 1
i 1b, tj. w przypadku osób
niepełnosprawnych,
w odniesieniu do których orzeczono choro-►

bę psychiczną, upośledzenie umysłowe,.
całościowe zaburzenia
rozwojowe lub epilepsję
oraz niewidomych:
• 198% (90% x 220%)
najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności;
• 126% (90% x 140%)
najniższego wynagrodzenia - w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych
do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności;
• 72% (90% x 80%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego
stopnia niepełnosprawności.
2. pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100%
kwot dofinansowania,
o których mowa w art. 26a
ust. 1 i 1b, tj.:
• 220% (180% + 40%) najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
►

stopnia niepełnosprawności;
• 140% (100% + 40%) najniższego wynagrodzenia
- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności;
• 80% (40% + 40%) najniższego wynagrodzenia
– w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
niepełnosprawności.

FINANSOWANIE DRÓG
Krajowy Fundusz Drogowy
zostanie zasilony 165 mln zł,
co pozwoli sfinansować plany
remontowe dróg krajowych
w 2013 roku. Decyzję o wydatkach na infrastrukturę
drogową i kolejową podjął rząd
we wrześniu 2012 r.

ZMIANY W FINANSACH
PUBLICZNYCH
Kolejne zmiany mają celu
dostosowanie sposobu prezentowania danych zawartych
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do aktualnej ustawy budżetowej, przy
zapewnieniu jego większej
przejrzystości.

Projektowane przepisy mają
także umożliwić w 2013 r.
tworzenie w budżecie państwa
rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe
w wysokości odpowiadającej
planowanemu przyrostowi
dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi.
Jednocześnie w celu zapewnienia ministrowi finansów
większego zakresu informacji
o prognozowanej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego niezbędne
jest wprowadzenie rozwiązań
rozszerzających zakres danych
pozyskiwanych przez resort
oraz usprawniających proces
ich przekazania. Nowa regulacja umożliwi pozyskiwanie
informacji o prognozowanych
danych j.s.t. tylko w formie
elektronicznej oraz wprowadzi jednolity wzór wieloletniej prognozy finansowej dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Przewidziano również przepisy wprowadzające czasowe
preferencje dotyczące zasady
równoważenia wydatków
bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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FIRMA ▪

Nowelizacja w podatku dochodowym od osób
fizycznych
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewiduje
zmiany w odliczaniu ulg na dzieci, stosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
z tytułu m.in. umów autorskich oraz likwidację ulgi internetowej. Nowe przepisy
wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

W

przypadku małżeństw oraz osób
samotnie wychowujących
jedno dziecko, nowa ustawa
przewiduje, że ulga nie
będzie przysługiwała, jeżeli
suma dochodów przekroczy
kwotę 112 tys. zł rocznie.
W przypadku osób, które
nie są małżeństwem, a wychowują jedno dziecko,
limit rocznego dochodu
pozwalający na odliczenie
ulgi wynosić będzie 56 tys.
zł. Rodziny z dwójką dzieci
zachowają prawo do ulgi
bez zmian i bez względu na
osiągnięty dochód. Ponadto
w przypadku rodzin z co
najmniej trójką dzieci ulga
na trzecie dziecko zostanie
podwyższona o 50 proc.,
a na czwarte i każde kolejne
dziecko o 100 proc. W tym
przypadku dochód rodziców
nie będzie limitowany.
Nowelizacja zakłada też
ograniczenie przywileju podatkowego dla umów autorskich. W zakresie stosowania
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50 proc. kosztów uzyskania
przychodów od umów autorskich ustawa wprowadza roczny limit dochodó
w wysokości 42.764 zł
(zarówno w odniesieniu do
umów cywilnoprawnych jak
i przychodów uzyskanych
w ramach stosunku pracy).
Ustawa ogranicza także stosowanie 50 proc. kosztów
uzyskania przychodów
z tytułu przeniesienia prawa
własności wynalazku, topografii układu scalonego,
wzorów: użytkowego, przemysłowego i zdobniczego
oraz opłaty licencyjnej za
przeniesienie ww. praw.
W zakresie stosowania tzw.
ulgi internetowej nowe
przepisy przewidują jej
wygaśnięcie, tzn., że

będzie można odliczyć 760 zł,
ale tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli
wcześniej nie korzystało się
z odliczenia. Podatnicy,
którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu
za rok 2012, będą mogli
skorzystać z ulgi także za
rok 2013. Ci, którzy w zeznaniu za rok 2011 odliczyli wydatki na Internet,
jeszcze tylko w rozliczeniu
za 2012 rok będą mogli skorzystać z ulgi internetowej,
a w latach następnych już
nie.

AKTUALNOŚCI

Niższe ceny
połączeń
Od 1 stycznia spadną
ceny hurtowe połączeń
telefonii komórkowej.

D

ecyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(UKE) od 1 stycznia 2013 r.
cena hurtowa za minutę połączenia telefonii komórkowej spadnie do 8,26 gr, a od
lipca – do 4,29 gr, co oznacza
obniżkę cen o 65-85%. Jednocześnie zrównane zostaną
ceny dla wszystkich operatorów (Play korzystał dotychczas z przywileju wyższych
stawek za połączenia do tej
sieci).
Wraz z cenami hurtowymi powinny zmniejszyć się
stawki detaliczne. Obecnie
najniższe ceny głównych
operatorów wynoszą 29 gr/
minuta a operatorów wirtualnych 19 gr. Przez ostatnie
6 lat spadły one o około 60%.

Jednolity patent europejski!
Przyjęcie jednolitego patentu europejskiego przez
Polskę wydaje się przedwczesne. Europejski patent jest
obecnie niekorzystny dla naszej gospodarki
i przedsiębiorców, co wynika m.in. z tego, że jesteśmy
raczej odtwórcami, a nie twórcami.

W

grudniu 2012 r. Parlament Europejski przegłosował
zapisy wprowadzające jednolity patent europejski.
Nie oznacza to jednak, że przepisy te automatycznie zaczynają obowiązywać w państwach członkowskich, w tym
w Polsce. Aby tak się stało, państwa członkowskie muszą
ratyfikować umowę o Jednolitym Sądzie Patentowym. Zatem,
jeżeli polski Sejm nie ratyfikuje tej umowy, pakiet nie będzie
obowiązywał w Polsce. Porozumienie ustanawiające trybunał patentowy wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku lub po
tym, jak ratyfikuje je co najmniej 13 państw stron porozumienia, pod warunkiem, że wśród nich znajdą się Wielka
Brytania, Francja i Niemcy. Pozostałe dwa projekty legislacyjne wejdą w życie 1 stycznia 2014 roku lub z chwila wejścia
w życie porozumienia międzynarodowego. Do systemu nie
przystąpią Hiszpania i Włochy, choć będą mogły to zrobić
w dowolnym momencie.
Tymczasem polski rząd podtrzymał deklarację dalszego
udziału naszego kraju w projekcie, jakim jest przyjęcie pakietu
patentowego. Pomimo poważnych wątpliwości zgłaszanych
przez przedsiębiorców i ekspertów, rząd nie zdecydował się
na wycofanie Polski z procedury wzmocnionej współpracy
25 państw członkowskich UE na rzecz jednolitego patentu
europejskiego.
O problemie jednolitego patentu europejskiego rozmawiano w MAC na warsztatach organizowanych po Kongresie Wolności w Internecie. Zebrane tam argumenty za
i przeciw pozwalają lepiej zrozumieć problem. ►
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Te regulacje znacząco
zmienią gospodarczy obraz
Europy. Beneficjentem tych
regulacji będą wybrane
państwa wysoko rozwinięte
technologicznie, mające silny
potencjał rozwoju technicznego i dysponujące znacznymi środkami na badania
i rozwój, a zwłaszcza duże
międzynarodowe koncerny.
W praktyce przyjęcie tych
regulacji sprowadzi polskiego przedsiębiorcę do roli
odtwórcy, korzystającego
z obcych wynalazków ko-sztem ponoszenia opłat licencyjnych. Konkretne postanowienia przenoszą ryzyko
prawne związane z domniemanym naruszeniem praw
z patentu na polskich przedsiębiorców, co wprost przekłada się na wzrost kosztów
prowadzenia działalności
oraz zmniejszenie zdolności
konkurowania z podmiotami
zagranicznymi i to na terytorium ich własnego kraju.
Wspomniane ryzyka dotkną
wszystkich polskich przedsiębiorców, w tym mikro,
małych i średnich. Również
takich, których działalność
nie wykracza poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
a nawet ma charakter lokalny.
►

◄
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Giełdowy handel gazem w Polsce

ZMIANY PRAWNE

20 grudnia 2012 r. w ramach Towarowej Grupy Energii
(TGE) rozpoczęła działalność giełda gazu.

Doradztwo rolnicze

Z

apoczątkowanie notowań błękitnego paliwa ma być pierwszym krokiem do liberalizacji rynku gazu w Polsce i jest
zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, która dąży do budowy
w pełni konkurencyjnego i transparentnego rynku energii,
dającego odbiorcom możliwość swobodnego wyboru dostawcy.
Na TGE handluje się już energią elektryczną i handel ten
obejmuje 80% obrotu hurtowego energią w Polsce. TGE
w 99% jest własnością Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

PORADA

Umowy a transfer technologii
Własność przemysłowa i intelektualna odgrywa coraz
większą rolę w działalności gospodarczej.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego. Wprowadza ona kilka zasadniczych zmian, mających na celu
usprawnienie bieżącego zarządzania i zwiększenie efektywności funkcjonowania
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR).

P

odstawowa zmiana
dotyczy podległości.
Zgodnie z nową regulacją
ośrodki wojewódzkie, zamiast
jak dotychczas sejmikowi wojewódzkiemu, podlegać będą zarządowi województwa. Nowe
przepisy wprowadzają także
możliwość dodatkowego dofinansowania bieżącej działalności ośrodków wojewódzkich
poprzez dotacje podmiotowe
z budżetów jednostek samo-

U

dostępniona przez portal www.web.gov.pl broszura
pt. „Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii”
to publikacja dostarczająca niezbędnych informacji związanych z prawnymi aspektami transferu technologii. Niniejsze opracowanie ma funkcjonalną, dwuczęściową strukturę.
W pierwszej części, którą można umownie określić jako
„teoretyczną”, zawarto elementarne wiadomości z zakresu
będącego przedmiotem publikacji umów rozumianych jako
prawne narzędzie transferu innowacji (określanego także
jako transfer technologii). Jest to kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowego posługiwania się tak skomplikowanym narzędziem, jakim są kontrakty prawa cywilnego.
Z kolei druga część opracowania zawiera wzory umów służących
do transferu technologii.

rządu terytorialnego. Zmianie
ulega również skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
działającej przy Wojewódzkim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz terminy składania
sprawozdań z rocznego planu
działalności jednostki doradztwa rolniczego.
Ponadto 18 grudnia 2012 r.
weszło w życie rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie akredytacji
podmiotów świadczących
usługi doradcze w ramach
działania „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013. Nowe przepisy wprowadzają pewne uproszczenia
w procedurze obiegania się
o akredytację.

Ustawa o nasiennictwie
Nowa ustawa o nasiennictwie, która reguluje m.in. kwestie związane
z wprowadzaniem do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), po
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia zastąpi dotychczasową ustawę w tym zakresie.

C

elem nowych przepisów
jest regulacja ważnego
dla rozwoju polskiego rolnictwa systemu hodowli
nasion i sadzonek, który
ma istotny wpływ na wydajność produkcji rolnej.
Ustawa implementuje do

polskiego porządku prawnego szereg aktów prawnych
Unii Europejskiej z zakresu
nasiennictwa: 32 dyrektywy
i 7 decyzji oraz wykonanie postanowień 2 rozporządzeń.
Nowe przepisy regulują rejestrację i wytwarzanie odmian

roślin, ocenę i kontrolę materiału siewnego gatunków
uprawnych oraz obrót materiałem siewnym.
Ponadto ustawa pozwoli
Radzie Ministrów w rozporządzeniach zakazać uprawy ►
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konkretnych gatunków
roślin modyfikowanych genetycznie. Prezydent został
poinformowany przez szefa
resortu rolnictwa, że Rada
Ministrów wyda stosowne
rozporządzenia zakazujące upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Projekty takich rozporządzeń
zostały już przyjęte przez
stały komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2012 r. Wejście
w życie tych rozporządzeń
wraz z ustawą pozwoli na
całkowity zakaz uprawy
w Polsce kukurydzy MON 810
i ziemniaka Amflora, jedynych w tej chwili roślin GMO
dopuszczonych do obrotu na
terenie UE.

FIRMA ▪

Wydłużenie przepisów
przejściowych dla stacji paliw

►

Ministerstwo Środowiska zapewnia, że aby mieć
pewność, że żywność, którą
kupujemy, nie zawiera
komponentów modyfikowanych genetycznie, należy
szukać produktów oznaczonych jako ekologiczne oraz
uważnie czytać etykiety
– wszystkie produkty zawierające GMO lub
wyprodukowane
z GMO powinny
być znakowane.

►

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

20 grudnia 2012 r. Minister Gospodarki w porozumieniu
z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej podpisał
rozporządzenie ws. wydłużenia obowiązywania przepisów
przejściowych dla stacji paliw płynnych w zakresie
modernizacji zbiorników. Rozwiązania MG pomogą
przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim
firmom, zakończyć rozpoczęte w tym celu inwestycje
i uniknąć zwolnień pracowników.

Z

godnie z nowymi przepisami, właściciele stacji paliw płynnych, którzy do końca 2012 r. nie przeprowadzili odpowiednich prac, będą zobowiązani do ich zakończenia do końca 2013 r.
Spełnienie wymogów technicznych pozwoli ochronić środowisko naturalne przed szkodliwym oddziaływaniem produktów naftowych. Ponadto zmodernizowane zbiorniki na
stacjach paliw płynnych są lepiej zabezpieczone przed wyciekiem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych
i gruntowych.
Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Szybsze rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Zakładanym celem, podpisanej już przez Prezydenta,
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw jest skrócenie czasu
oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i ograniczenie obowiązków obciążających podmioty
rozpoczynające działalność gospodarczą.

W

ustawie przewidziano przede wszystkim skrócenie terminu
– z maksymalnych 14 do 3 dni – wydawania potwierdzenia
o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom
innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność.
Nowelizacja zwalnia ponadto przedsiębiorców z obowiązku zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy ►

► i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju
i zakresie oraz ich zmian), eliminując jednocześnie sankcję
za niedopełnienie tego obowiązku. Obydwie inspekcje niezbędne dane mają uzyskiwać
z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont
płatników prowadzonych
przez ZUS, do których teraz
obie będą miały dostęp. Nowa
ustawa zapewnia bowiem także
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz
zgromadzonych przez ZUS na
koncie płatnika składek oraz
nakłada na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania
Państwowej Inspekcji Pracy
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej – z urzędu, nieodpłatnie
i co kwartał – zgromadzonych
w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym
do wykonywania zadań tych
organów.
Ustawa ma wejść w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

WSKAŻNIKI

Wskaźniki ufności konsumenckiej
W grudniu 2012 r., w porównaniu do ubiegłego
miesiąca, odnotowano pogorszenie nastrojów
konsumenckich, zarówno w przypadku wskaźnika
sytuacji bieżącej, jak i przyszłej.

B

ieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, obniżył się w stosunku do poprzedniego miesiąca
o 1,2 pkt proc. i ukształtował na poziomie –31,0. Do spadku bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej przyczyniło się zwłaszcza
pogorszenie ocen zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju:
w ostatnich 12 miesiącach o 2,9 pkt proc. i w najbliższych
12 miesiącach o 4,4 pkt proc. Siłę spadku wyhamowała
poprawa ocen sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach (wzrost o 1,0 pkt proc.)
i ocena czasu na dokonywanie ważnych zakupów (wzrost
o 1,1 pkt proc.). W porównaniu do grudnia 2011 roku poziom
wskaźnika BWUK jest o 2,4 pkt proc. niższy.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK),
syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,9 pkt
proc i osiągnął poziom –40,5, czyli niemal identyczny jak
w październiku i wrześniu 2012 r. Na zmniejszenie
poziomu wskaźnika WWUK wpłynęły przede wszystkim oceny zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju
w najbliższych 12 miesiącach (spadek o 4,4 pkt proc.) oraz
ocena zmian poziomu bezrobocia (spadek o 3,8 pkt proc.).
Nieznacznie poprawiła się natomiast (o 0,7 pkt proc.) ocena
perspektyw oszczędzania pieniędzy. Wskaźnik WWUK jest
o 3,1 pkt proc. niższy w porównaniu do grudnia 2011 roku, co
wynika przede wszystkim ze znacznie gorszych ocen dotyczących zmian poziomu bezrobocia (o 13,4 pkt proc.).
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Produkcja przemysłowa
Według wstępnych szacunków GUS produkcja sprzedana w listopadzie 2012 r. była
o 0,8% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. i o 4,8% niższa niż
w październiku 2012 r.
W porównaniu z listopadem
2011 r. produkcja sprzedana
przemysłu była wyższa w 22
spośród 34 działów przemysłu. Najlepsze wyniki odnotowano w produkcji urządzeń
elektrycznych o (wzrost o 5,5%)
oraz wyrobów z drewna, korka
i wikliny o (wzrost o 5,2%).
Wskaźnik cen produkcji
sprzedanej spadł w listopadzie o 0,2%, w odniesieniu do

października 2012 r., i o 0,1%
względem analogicznego miesiąca 2011 r.
Spadek produkcji w październiku 2012 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku,
odnotowały przedsiębiorstwa
budowlane. W odniesieniu do
października 2012 r. sprzedaż
również spadła (o 9,1%). Przez
pierwsze jedenaście miesięcy

sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych była wyższa o 1,5%
niż przed rokiem.
Analitycy MG prognozują,
że w grudniu, także w wyniku
mniejszej liczby dni roboczych
niż 12 miesięcy temu, produkcja sprzedana przemysłu
będzie niższa niż przed rokiem
o 2,5%.

Koniunktura w grudniu 2012 r.
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w grudniu oceniany jest
gorzej niż w listopadzie i w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat.

B

ieżący portfel zamówień
i produkcja są ograniczane w znacznie większym
stopniu niż przed miesiącem, odpowiednie prognozy
są bardziej pesymistyczne
od przewidywań z listopada. Zwiększają się trudności
w regulowaniu bieżących
zobowiązań finansowych,
negatywne przewidywania
w tym zakresie są nieco gorsze
od prognoz formułowanych
w listopadzie. W najbliższych

►
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miesiącach ceny wyrobów
przemysłowych mogą nieznacznie wzrosnąć.
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany
też jest w grudniu bardziej
pesymistycznie niż w listopadzie oraz gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich
dziesięciu lat. Oceny bieżące
i prognozy portfela zamówień,
produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej
są bardziej niekorzystne od

formułowanych w ubiegłym
miesiącu. Przedsiębiorcy
przewidują spadek cen robót
budowlano- montażowych
szybszy od zapowiadanego
w listopadzie.
W grudniu ogólny klimat
koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest bardziej
negatywnie niż w listopadzie i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich
siedmiu lat. Oceny bieżącej
i przyszłej sprzedaży są bar- ►

► dziej

pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Dyrektorzy sygnalizują
trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych na poziomie zbliżonym
do odnotowanego przed miesiącem; odpowiednie prognozy są bardziej pesymistyczne
od zgłaszanych w listopadzie.
Jednostki zapowiadają, iż
ceny towarów w najbliższych
trzech miesiącach mogą rosnąć
w tempie wolniejszym niż
przewidywano miesiąc temu.
W grudniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę
niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż przed
rokiem i w listopadzie br., oceniają koniunkturę jednostki
z sekcji pozostała działalność
usługowa oraz działalność
związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi. Optymistyczne oceny
koniunktury zgłaszają tylko
podmioty z sekcji działalność
finansowa i ubezpieczeniowa
(zbliżone do formułowanych
w listopadzie, ale mniej optymistyczne niż przed rokiem),
a także informacja i komunikacja (oceny są mniej korzystne niż przed miesiącem
i przed rokiem).

PROJEKTY

Propozycje zasady
„dwóch terminów”
21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Gospodarki
skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt
założeń zmian w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej. Wprowadzi on zasadę „dwóch
terminów”, zgodnie z którą tylko dwa razy w roku
kalendarzowym mogą wchodzić w życie przepisy
mające wpływ na podejmowanie i wykonywanie
działalności gospodarczej.

S

tosownie do zaprojektowanych założeń, przepisy mające
wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej wchodziłyby w życie z dniem 1 stycznia, pod
warunkiem uchwalenia ich do końca listopada roku poprzedniego. W przypadku gdy uchwalenie aktu prawnego
nastąpiłoby po 30 listopada, i jednocześnie przed końcem
kwietnia następnego roku, mógłby on wejść w życie dopiero
w drugim wyznaczonym terminie, tj. 1 czerwca.
Ograniczenie częstotliwości zmian w przepisach ma umożliwi
przedsiębiorcom skuteczne i racjonalne planowanie działalności
oraz podniesienie świadomości prawnej. Natomiast skrócenie
czasu poświęconego na analizę aktów prawnych i dostosowanie
się do nowych przepisów obniży koszty wykonywania działalności gospodarczej.
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ODPOWIEDZI

Do lekarza z PESEL-em
Pytanie: W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej? Co mam zrobić, jeżeli otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza
moich uprawnień do świadczeń, a wiem, że mam do nich prawo?

O

dpowiedź: Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy,
że podasz w rejestracji swój
numer PESEL i potwierdzisz
swoją tożsamość jednym
z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym,
paszportem albo prawem
jazdy, a w przypadku dzieci
objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku
życia – aktualną legitymacja
szkolną.

Jeżeli jednak NFZ nie potwierdził twoich uprawnień,
a wiesz, że masz do nich
prawo, to możesz je potwierdzić poprzez:
• przedstawienie dokumentu potwierdzającego
prawo do świadczeń,
• złożenie pisemnego
oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń, i okazanie dowodu
osobistego, paszportu,

prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku
osoby, która nie ukończyła
18. roku życia.
Przeczytaj więcej na temat
nowych zasad potwierdzania uprawnień do świadczeń
zdrowotnych.

ABC BHP
PIP udostępniła poradnik pt. „ABC BHP – Informator dla pracodawców”.

►

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

w środowisku pracy, czynniki
stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia, prace
szczególnie niebezpieczne,
maszyny i inne urządzenia
techniczne, wypadki przy
pracy, choroby zawodowe, ochrona pracy kobiet,
ochrona pracy młodocia-

Waloryzacja
kwotowa
konstytucyjna
19 grudnia br. Trybunał
Konstytucyjny orzekł, że
waloryzacja kwotowa
świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku
jest zgodna z Konstytucją
RP (sygn. akt K 9/12).
Osoby pobierające
emerytury i renty w wysokości powyżej 1480 zł nie
dostaną zatem żadnych
wyrównań.

T

PORADY

Główne tematy książki to
m.in.: obowiązki i prawa i pracownika w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia
pracowników – badania lekarskie, środki higieny osobistej,
środki ochrony indywidualnej, szkolenia w dziedzinie bhp, czynniki uciążliwe

PROJEKTY

ORZECZENIA

nych, ocena ryzyka zawodowego, służba bezpieczeństwa
i higieny pracy, wykroczenia
przeciwko prawom pracownika dotyczące bhp, odpowiedzialność karna za naruszenie
przepisów bhp.

K stwierdził, że od
chronionego konstytucyjnie prawa do waloryzacji jako elementu prawa do
zabezpieczenia społecznego
należy odróżnić metodę podwyższania nominalnej wartości świadczenia. Zdaniem
Trybunału, waloryzacja
nie musi zawsze w sposób
matematyczny odzwierciedlać zmiany siły nabywczej
świadczeń na skutek inflacji.
Ustawodawca ma znaczną
swobodę w kształtowaniu
mechanizmu waloryzacyjnego.

Propozycje zmian w Kodeksie pracy
Wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie
ruchomego czasu pracy – proponuje wprowadzić na
stałe do Kodeksu pracy Minister Pracy o Polityki
Społecznej.

P

odobne rozwiązania przewidziane były wcześniej w czasowej ustawie antykryzysowej. Projektowane zmiany
obejmują dwa obszary:
1. zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania;
2. uregulowanie ruchomego czasu pracy.
Proponowana nowelizacja
Kodeksu pracy zakłada wydłużenie okresu rozliczeniowego z obecnych 4 do
12 miesięcy oraz wprowadzenie
ruchomego czasu pracy. Pracodawca będzie mógł zaproponować pracownikom trzy
możliwości: różne, ruchome
godziny pracy lub miks obu
rozwiązań.
Dostosowanie godzin pracy ma być w założeniu projektodawców korzystne dla pracodawcy i pracownika, gdyż ma
ułatwić godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym,
np. gdy trzeba odprowadzić dziecko do przedszkola i przyjść
do pracy trochę później. Powinno to umożliwić bardziej
racjonalną organizację czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie
konkurencyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie
dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy.
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Oddzwaniaj z głową!

AKTUALNOŚCI

Ceny prądu w pierwszym półroczu
2013 r. bez zmian
Prezes URE przedłużył okres obowiązywania aktualnych taryf
na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach
domowych oraz zatwierdził taryfy na dystrybucję energii
w 2013 roku.

W

chwili obecnej obserwowane są wahania hurtowych cen energii elektrycznej, a jednocześnie
w 2013 r. wchodzi w życie nowy obowiązek uzyskania
i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności
energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. W nadchodzącym roku zwiększeniu ulegnie także obowiązek uzyskania
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii z dotychczasowych 10,9% do 12 %. Trwa również proces legislacyjny związany
z projektem zmiany ustawy – Prawo energetyczne. Zmiany
spowodowane wejściem w życie nowych rozwiązań mogą mieć
wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej, albowiem
dotyczą obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej.
Wszystkie te zmienne regulator uwzględnił przy rozpatrywaniu
wniosków przedsiębiorstw o przedłużenie okresów obowiązywania dotychczasowych taryf.
Prezes URE zatwierdził także taryfy na dystrybucję energii
w 2013 roku. Spadki taryf dystrybucyjnych spowodowane są
spadkiem wysokości opłaty przejściowej, która związana jest
z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych
z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii
elektrycznej. Natomiast zróżnicowanie wysokości zmian taryf
dystrybucyjnych pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami
wynika głównie z udziału opłaty przejściowej w całości kosztów
tych przedsiębiorstw.

►

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Prezes URE
zatwierdził
niższe ceny gazu!
Nowa taryfa, która wejdzie
w życie od 1 stycznia
2013 roku oznacza dla
odbiorców gazu z grup
od W-1 do W-4 spadek
płatności o ok. 10%.
Dla pozostałych grup
odbiorców spadek płatności
kompleksowych będzie
kształtował się na poziomie
od 2 do 4%.

S

padek średnich miesięcznych płatności dla
odbiorców grupy W-1, którzy
zużywają paliwo gazowe do
przygotowania posiłków
oznacza obniżenie miesięcznych płatności średnio
o 2,61 zł. Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający
gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania
wody, zapłacą miesięcznie
mniej średnio o 10,43 zł.
Natomiast odbiorcy, którzy
ogrzewają mieszkania gazem
(W-3) zapłacą średnio mniej
o 39,27 zł netto.

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów oraz samych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych o nowym niepokojącym sposobie naciągania abonentów.

S

prawa dotyczy metody
oszukiwania użytkowników usług telefonicznych
(najczęściej abonentów sieci
telefonii komórkowych)

poprzez wykorzystywanie
ich skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Takie połączenia
przychodzą często w godzi-

nach wieczornych i w nocy,
co jest celowym działaniem,
aby skłonić użytkownika do
oddzwonienia.

PROJEKTY

Przedszkola dla każdego
Miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci, niższe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
oraz dotacje dla samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej – to najważniejsze cele
przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw.

R

ząd zdecydował, że
budżet państwa przekaże samorządom pieniądze na
rozwój edukacji przedszkolnej, zwiększenie liczby miejsc
oraz poprawę warunków wychowania przedszkolnego.
Dotacją objęty zostanie każdy
przedszkolak w wieku od
2 do 5 lat bez względu na czas
pobytu w placówce. Takie
rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla samorządów,
jak i rodziców, którzy za
pobyt dziecka w przedszkolu zapłacą mniej. Rodziny
o niskich dochodach już od
stycznia 2014 r. będą mogły

też liczyć na zwolnienie
(w całości lub części) z opłat
za przedszkole. Więcej miejsc
w tanich przedszkolach to
większe szanse na powrót
matek do pracy.
Zmniejszą się wysokie
obecnie opłaty ponoszone
przez rodziców za opiekę
nad dzieckiem w placówce
ponad ustalone przez gminę
bezpłatne godziny. Od września 2013 r. – za 6 i 7 godzinę
rodzice zapłacą po 1 zł, a od
września 2014 r. – symboliczną złotówkę będą płacić za 6,
7 i 8 godzinę zajęć. Docelowo

– od września 2015 r. – każda
godzina pobytu dziecka
w przedszkolu – ponad bezpłatny wymiar – będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.
Od września 2014 r. gmina
będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi,
a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą
wolę zapisania dziecka do
przedszkola. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach
do przedszkoli będą przyjmowane dzieci, które ukończyły
2 lata.
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► zanych

WSKAŻNIKI

Inflacja w listopadzie 2012 r.
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2012 r. wzrosły o 0,1%
w porównaniu z październikiem br. W odniesieniu do listopada 2011 r. były zaś wyższe o 2,8%.
Analitycy MG oczekiwali nieznacznie wyższego tempa wzrostu cen.

Z

godnie z oczekiwaniami
ekspertów resortu gospodarki wolniej rosły ceny żywności. Szybciej natomiast spadały
ceny paliw. Największy wpływ
na kształtowanie się inflacji
w listopadzie miał wzrost cen
żywności. Szybciej od ogólnego wskaźnika inflacji rosły też
opłaty związane ze zdrowiem.
Eksperci MG w grudniu
2012 r. oczekują stabiliza-

cji cen. Powinno się do tego
przyczynić wolniejsze tempo
wzrostu cen żywności oraz
dalszy spadek cen paliw.
Roczny wskaźnik inflacji
w grudniu 2012 r. powinien
ukształtować się w granicach
2,6%.
Tymczasem w strefie euro
w listopadzie 2012 r. inflacja
spadła do 2,2%, wobec 2,5%
w październiku, podał Eu-

rostat. W listopadzie inflacja
HICP, czyli tzw. zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, wyniosła w Polsce
2,7% wobec 3,4% w październiku i była najniższa od grudnia
2010 r. Główny Urząd Statystyczny oszacował inflację
w listopadzie na 2,8%.

ZMIANY PRAWNE

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych weszła w życie 29 grudnia 2012 r.

N

owelizowana ustawa
z 1995 r. o pomocy
państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyj►
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nych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii mieszkaniowych zawiera rozwiązania
służące udzieleniu pomocy
państwa w spłacie długo-

terminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia
31 maja 1992 r. Pomoc państwa
w spłacie kredytów wska- ►

w ustawie stanowi
jedną z podstawowych form
zobowiązań przyjętych przez
państwo w obszarze mieszkalnictwa w związku z przemianami, jakie towarzyszyły
transformacji gospodarczej
(obok refundacji bankom
wypłacanych premii gwarancyjnych z tytułu systematycznego oszczędzania na
mieszkanie) w okresie PRL.
Ustawa wydłuża, do dnia
31 grudnia 2017 r., termin,
w jakim kredytobiorca
może dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz
z częścią skapitalizowanych
i przejściowo wykupionych
odsetek, uzyskując możliwość złożenia wniosku
o umorzenie pozostałej kwoty
zadłużenia, w tym możliwość
całkowitego rozliczenia się
z zaciągniętego w przeszłości
zobowiązania kredytowego.
Jednocześnie kredytobiorcy
przysługiwać będzie dodatkowo roszczenie o uzyskanie
prawa własności zadłużonego
mieszkania.

Opłata elektroniczna na nowych
odcinkach
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich
odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną
oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

W

edług zmienionego rozporządzenia, opłata elektroniczna
będzie pobierana dodatkowo:
1. od 12 stycznia 2013 r. na:
• autostradzie A1 na odcinku węzeł Pyrzowice
– węzeł Sośnica (ok. 43,7 km);
• autostradzie A1 na odcinku węzeł Kotliska
– węzeł Stryków I (ok. 39,3 km);
• drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Pyrzowice
– węzeł Lotnisko (ok. 1,9 km);
• drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Pawłowice
– węzeł Dąbrowa (ok. 22,1 km);
• drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Cieśle
– węzeł Syców-Wschód (ok. 25,1 km);
• drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Modlińska
– węzeł Piłsudskiego (ok.7,1 km).
Będzie to I etap, który obejmie ok. 139,2 km dróg krajowych.
2. od 30 marca 2013 r. na:
• obwodnicy Elbląga – na drodze krajowej nr 7 na odcinku
skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Elbląg
Południe (ok. 3,1 km) i drodze ekspresowej S7 na odcinku
węzeł Elbląg Południe – węzeł Elbląg Wschód (ok. 4,4 km);
• drodze ekspresowej S8 na odcinku węzeł Piotrków
– węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km);
• drodze ekspresowej S19 na odcinku Stobierna
– węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km);
• na obwodnicy Jarosławia – na drodze krajowej nr 4 na
odcinku Tywonia – Tuczempy (ok. 11,3 km);
• drodze krajowej nr 7 na odcinku węzeł Modlniczka
– węzeł Balice I (ok. 3,5 km);
• drodze krajowej nr 79 na odcinku Jaworzno (granica miasta)
– węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km). ►
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Będzie to II etap, który
obejmie ok. 160,6 km dróg
krajowych.
Przedstawiony wykaz jest
efektem drugiego rozszerzenia
poboru opłaty elektronicznej.
Pierwsze rozszerzenie miało
miejsce 1 lipca 2012 r. i dotyczyło ok. 325 km dróg krajowych.
Planuje się, że trzecie rozszerzenie nastąpi również w 2013 r.
W ramach drugiego rozszerzenia opłata elektroniczna
będzie pobierana łącznie na
ok. 300 km dróg krajowych (ok.
83 km autostrad, ok. 161 km
dróg ekspresowych, ok. 56 km
dróg krajowych innych klas).
Chodzi o drogi o najwyższym
standardzie technicznym, czyli
odcinki autostrady A1, drogi
ekspresowe S1, S8 i S19 oraz
obwodnice Elbląga i Jarosławia.
Wprowadzenie opłaty na
drodze krajowej nr 79 na
odcinku Jaworzno-węzeł
Modlniczka, równoległym do
płatnej autostrady A4 Katowice-Kraków, powinno skutkować poprawą komfortu życia
mieszkańców w miejscowościach położonych przy tym
odcinku drogi, z uwagi na
oczekiwany spadek ruchu
pojazdów ciężkich.
►

►
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Równouprawnienie w ubezpieczeniach
Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej
eliminuje możliwość różnicowania składek i świadczeń
ubezpieczeniowych ze względu na płeć.

Z

miany przepisów dostosowują polskie unormowania
do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 marca
2011 r. w sprawie C-236/09 – Test-Achats, zakazującego stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na
ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej. Trybunał orzekł w nim,
ze skutkiem od 21 grudnia br., niezgodność z prawem UE
przepisu dyrektywy z 2004 r. dotyczącej równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów
i usług oraz dostarczania towarów i usług. Orzeczenie dotyczyło
przepisu wyłączającego usługi ubezpieczeniowe spod nakazu
równego traktowania ze względu na płeć.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej
ustawy będą stosowane przepisy dotychczasowe. Ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału i jednocześnie przewiduje zakaz
różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na ciążę
i macierzyństwo. Termin wejścia w życie ustawy wyznaczono na
14 dni od ogłoszenia w Dz.U.

Łatwiej wypełnić obowiązek
meldunkowy
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw wprowadza pewne ułatwienia dla
obywateli procedur związanych z meldunkiem.

N

owelizacja przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw:
• ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
– z dnia 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz
• ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
– z dnia 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.
Do dnia 1 stycznia 2015 r. – terminu wejścia w życie wskazanych wyżej ustaw przedłużone zostaje obowią- ►

►zywanie aktualnie obowiązującej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jednakże omawianą ustawą
uchwaloną w dniu 7 grudnia 2012 r. wdrożono niektóre
z rozwiązań, których wejście w życie przewidziane było pierwotnie na dzień 1 stycznia 2013 r. poprzez znowelizowanie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zmiany te polegają na:
• zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz
obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy;
• zniesieniu obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
• zniesieniu obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli
spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców
lub pracowników;
• wprowadzeniu możliwości wykonania formalności meldunkowych przez pełnomocnika;
• wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania
przy zameldowaniu w nowym miejscu;
• wydłużeniu z 4 do 30 dni terminu na realizację obowiązku
meldunkowego;
• zniesieniu karalności za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli UE oraz obywateli
EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej;
• odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy meldowaniu
się informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz
przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
• wydłużeniu z 3 do 6 miesięcy długości okresu wyjazdu zagranicznego, który będzie objęty obowiązkiem zgłoszenia
w organie ewidencji ludności.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w ustawie
o dowodach osobistych, polegające na odstąpieniu od wdrażania
warstwy elektronicznej dowodów osobistych, co miało nastąpić
począwszy od 1 lipca 2013 r.

Zmiany ustawy
o spółdzielniach
mieszkaniowych
Od 4 grudnia
2012 r. obowiązują
znowelizowane przepisy
ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Dostosowują one prawo
do wyroków Trybunału
Konstytucyjnego z 2005
i 2010 r.

N

owelizacja zobowiązała
zarządy spółdzielni do
uregulowania stanów prawnych ich gruntów, tak aby
mogły w dalszym ciągu przekształcać spółdzielcze prawo do
lokalu we własność. Uchylony
został przepis umożliwiający
spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia
1990 r. wybudowały na cudzym
gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości
przy pomocy rozwiązań „quasi-zasiedzeniowych”, tzn. odmiennych od tych zawartych
w Kodeksie cywilnym. Zgodnie
z nowelizacją, spółdzielnia
może stać się właścicielem
gruntu np. przez zasiedzenie,
jeżeli spełni warunki określone
w przepisach prawa cywilnego. Pozwoli to m.in. na lepszą
ochronę praw dawnych właścicieli spółdzielczych gruntów.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

►

Tw ó j d o r a d c a p o l e c a
JAKIE DANE W FAKTURZE?
Znowelizowane z dniem 1 stycznia 2013 roku przepis
§ 5 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług, zawierają katalog
danych, które winna zawiera faktura.

N

ależy w tym miejscu uspokoić podatników – stanowią one
bowiem odzwierciedlenie dotychczasowych w tym zakresie
regulacji zawartych w § 5, § 7 ust. 1-2, § 23, § 25 dotychczasowego rozporządzenia fakturowego, zostały jednakże odpowiednio nieznacznie
zmodyfikowane, celem dostosowania regulacji krajowych do regulacji
dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych przez dyrektywę 2010/45/UE
w zakresie danych, które winna zawierać faktura.
Część danych obligatoryjnie umieszczanych na fakturze pozostała
niezmieniona, stanowiąc odzwierciedlenie przepisów rozporządzenia
fakturowego, np. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, stawki podatku.
Bez zmian pozostał też sposób wykazywania i zaokrąglania kwoty
podatku. Niewielkim zmianom (doprecyzowującym) uległ przepis
o możliwości określenia w fakturze również kwot podatku dotyczących
wartości dostarczonych poszczególnych towarów i wyświadczonych
usług. Pozostały również szczególne uregulowania dotyczące faktur
wystawianych przy transakcjach trójstronnych (wprowadzono jedynie
zmiany o charakterze redakcyjnym).
Ponadto wymóg umieszczania na fakturze niektórych danych uległ
likwidacji, np. zlikwidowano obowiązek umieszczania numeru reje-

stracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw,
czy obowiązek zamieszczania terminu płatności należności w przypadku
małych podatników rozliczających się metodą kasową co nie oznacza, że
podatnicy dla własnych potrzeb dokumentacyjnych nie mogą zamieszczać takich danych.
Zmiany zawarte w zmienianym rozporządzeniu generalnie upraszczają
zasady fakturowania i m.in. polegają na zmniejszeniu obowiązkowych
danych na fakturze lub na wprowadzeniu możliwości podawania niektórych danych innych niż obecnie wymagane – w miejsce tych obecnie
obowiązujących. Jednakże, pomimo zniesienia obowiązku podawania
niektórych danych w fakturze, podatnicy, którzy np. dotąd oznaczali
faktury wyrazami „faktura VAT”, nadal mogą to czynić w nowym stanie prawnym. Dodatkowo należy zauważyć, iż na fakturach podatnicy
mogą również zawierać inne dane, które nie będą już wymagane jako
obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r.
Realne zmiany w fakturowaniu dotyczą niewielkiej grupy podatników, którzy rozliczają VAT w procedurach szczególnych oraz małych
podatników stosujących metodę kasową. Jednak nawet ci podatnicy
mogą zachować dotychczasowe oznaczenia faktur, pod warunkiem, że
naniosą dodatkowe oznaczenia np. wyrazy „metoda kasowa” czy „procedura marży dla biur podróży”.
W konsekwencji zmienione przepisy, które obowiązują od
1 stycznia 2013 r., nie powinny powodować konieczności istotnych
zmian w systemach księgowych.

