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podatki
► Kaucja gwarancyjna
► Jak wyliczyć podatek rolny?
► Akcyza na wyroby gazowe
► Zawieszenie zależne od
zawiadomienia
► Na paragonie wystarczy ogólna
nazwa towaru lub usługi
► Małe zlecenie
► Na paragonie wystarczy ogólna
nazwa towaru lub usługi
► Koszty pośrednio
związane z przychodami
W jakiej dacie podlegają
potrąceniu koszty pośrednio
związane z przychodami?”

„

► Utrzymanie stawek VAT
► TAX FREE elektronicznie
► Wzrost podatków i opłat
lokalnych w 2014 r.

kadry
i ubezpieczenia

firma
► Co nowego w scalaniu
i wymianie gruntów?
Ustawa z dnia 30 sierpnia
2013 r. o zmianie ustawy
o scalaniu i wymianie gruntów
ma na celu stworzenie
korzystniejszych warunków
gospodarowania w rolnictwie
i leśnictwie poprzez poprawę
struktury obszarowej
gospodarstw rolnych
i gruntów leśnych.”

„

► Co nowego w usługach
płatniczych?
► Nowości w rybactwie
śródlądowym
► Zmiany Prawa zamówień
publicznych

serwis domowy

► Nowelizacja Prawa
Farmaceutycznego

► Ochrona nabywców
nieruchomości przed ryzykiem

► Korzystanie z urlopów
wychowawczych
Ustawa nowelizująca
Kodeks pracy w zakresie
regulacji dotyczących urlopu
wychowawczego zaczyna
obowiązywać od 1 października
2013 r. Najważniejsze zmiany
dotyczą sposobu określenia
wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na
„do 36 miesięcy” – przy czym
sam wymiar tego urlopu się nie
zmienił – oraz sposobu jego
wykorzystywania.”

► Budżet 2014

„

► Rodzice z opłaconymi składkami
► Minimalne wynagrodzenie w 2014 r.

► Zielone światło dla wspólnego
systemu nadzoru nad bankami

► Zagwarantowanie ciągłości
i kompleksowości leczenia

► Zmodernizowane zabezpieczenia
polskich banknotów

► Stosowanie weksli w stosunkach
pracy

► Gminne rady seniorów
► Kiedy „MdM”?
► Odblaski – czyli
godzina policyjna
Nowelizacja ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, która ma na
celu zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych w ruchu drogowym,
zacznie obowiązywać
31 sierpnia 2014 r.”

„

► Mapa żłobków, klubów
dziecięcych i punktów
dziennej opieki

Słowo od doradcy

t e r m i n y – październik

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

Drogi Kliencie,
Przypomnieć należy, dlaczego tak ważny jest stały kontakt doradcy z Klientem.
Najważniejsza cechą wyróżniającą zawód doradcy podatkowego jest to, że należy on do
zawodów zaufania publicznego. W zawodzie tym istotna jest umiejętność wnikliwej
analizy aktów prawnych oraz sztuka ich interpretacji, tak aby wykorzystać je optymalnie dla Klienta. Ważny jest stały kontakt z Klientem, tak aby móc przekazać mu
informacje o zmianach prawno-podatkowych, które mają wpływ na funkcjonowanie
jego firmy. Wiele z tych informacji ważnych dla firm można znaleźć w E-Doradcy
Podatkowym i papierowym wydaniu Doradcy Podatkowego. Żeby ustrzec się przed
niekorzystnymi konsekwencjami swych decyzji gospodarczych czy inwestycyjnych,
Klient zawsze powinien zwrócić się do Doradcy o poradę.

Twój Doradca Podatkowy

7. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w wrześniu 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
wrzesień.
10. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za wrzesień – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
10. Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.
15. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za październik – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości
prawnej.
15. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za wrzesień
– pozostali płatnicy składek.
15. Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za wrzesień.

21. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.
21. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy 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 wrzesień.
21. 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.
21. Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za wrzesień.
21. Wpłata na PFRON za wrzesień.
25. Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
25. Złożenie informacji podsumowującej (składanej
elektronicznie).
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Nowelizacja przewiduje wydłużenie tego okresu do 11 kwartałów, na które będą się składać
3 pierwsze kwartały roku po-

zmiany prawne

Kaucja gwarancyjna
Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które
wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania
podatkowe w VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych
w załączniku nr 13 do ustawy.

C

hodzi o takie towary, jak
niektóre wyroby stalowe
(nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa
i złoto nieobrobione.
Jak wyjaśnia Ministerstwo
Finansów, ustawa wprowadza
przesłanki, których spełnienie będzie wyłączać nałożenie
na nabywcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku,
gdy sprzedawca nie zapłaci
VAT. Jednąz takich przesła-

nek jest skorzystanie przez
nabywcę z funkcji ochronnej
instytucji kaucji gwarancyjnej. Polega ona na tym, że
nabywca nie będzie ponosił
odpowiedzialności podatkowej, jeśli:
• kupił towary od podmiotu wymienionego na
dzień dokonania dostawy
towarów w prowadzonym
przez Ministra Finansów
w formie elektronicznej

wykazie podmiotów, które
złożyły kaucję gwarancyjną oraz
• wysokość kaucji będzie
spełniać wymogi ustawowe dla zastosowania
przesłanki wyłączającej
odpowiedzialność.
Wykaz podmiotów, które
złożyły kaucję gwarancyjną
jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansów.

Jak wyliczyć podatek rolny?
Nowelizacja ustawy o podatku rolnym zmienia metodę obliczania podatku. Dzięki
temu wysokość podatku rolnego ma być mniej zależna od wahań rynkowych i bardziej
przewidywalna dla rolników.

N

a zmianach mają też skorzystać gminy,
którym łatwiej będzie planować przychody z tytułu tego podatku. Dotąd podstawą
obliczania wysokości podatku rolnego była
średnia cena skupu żyta i wielkość gruntów
objętych podatkiem. W przypadku gruntów,
na których są gospodarstwa rolne, podatek

powrót do spisu treści

wynosił równowartość ceny 2,5 kwintala żyta
od 1 hektara przeliczeniowego. W przypadku
innych gruntów – równowartość ceny 5 kwintali żyta. Dotychczas średnią cenę skupu żyta
obliczało się na podstawie danych z pierwszych 3 kwartałów roku poprzedzającego rok
podatkowy.

przedzającego rok podatkowy
oraz 8 kwartałów bezpośrednio
poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

Podatek za rok 2013 będzie
jednak obliczany na dotychczasowych zasadach, sprzed
zmiany przepisów.

Akcyza na wyroby gazowe
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która implementuje dyrektywę Rady
2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej,
przewiduje, iż od 1 listopada 2013 r. akcyza ma objąć wyroby gazowe takie jak
np. gaz ziemny.

Z

miana ta jest związana z wygaśnięciem
31 października 2013 r. zwolnienia od
akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego dla
celów opałowych. Po tej dacie Polskę obejmą
regulacje unijne, przewidujące zwolnienie
tych wyrobów z akcyzy w konkretnych sytuacjach. Nowelizacja wprowadza szczegółowe
regulacje dotyczące zwolnień z opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych. Z akcyzy
zwolnione będą m.in.: podmioty zużywające
gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych: gospodarstwa domowe oraz organy
użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale. Wśród warunków
zwolnienia gospodarstw domowych z akcyzy
są m.in. ograniczenia ilościowe – np. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21
00 (gaz ziemny w stanie gazowym) zwolnione
z akcyzy będzie zużycie w ilościach nieprzekraczających 10 m3/h i 8000 m3 rocznie gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E. Zwolnione będzie także zużycie do 25 m3/h i 10650
m3 rocznie gazu ziemnego zaazotowanego
grupy Lw oraz Ls. Zgodnie z przyjętymi dziś
poprawkami Senatu zwolnieniem od akcyzy
będzie objęte także zużycie – w ilościach do 25

m3/h oraz 10650 m3 rocznie – gazu ziemnego
z grup Ln i Lm, czyli gazu o najniższej wartości opałowej. Poza tym nowelizacja zwalnia
z akcyzy m.in. wyroby gazowe przeznaczone
do celów opałowych: do przewozu towarów
i pasażerów koleją, łącznego wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej, w pracach
rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb,
w leśnictwie, w procesach mineralogicznych,
elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do
redukcji chemicznej. Z podatku akcyzowego zwolnione będą również wyroby gazowe
przeznaczone do użycia w produkcji energii
elektrycznej oraz wyrobów energetycznych,
a także do napędu statków powietrznych
i w żegludze, z wyłączeniem rekreacyjnych
prywatnych rejsów i lotów.

elektroniczny serwis klientów kancelarii
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Sprawniejsza wymiana informacji podatkowych w UE

Ułatwienia w przekazywaniu żywności
na cele charytatywne
Sklep przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność od
1 października br. może to zrobić bez naliczania VAT – wynika z nowych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług.

D

otychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy
produktów spożywczych dokonywane przez producentów na
rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te
organizacje. Nowe rozwiązania
umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT, przekazującym

żywność tym organizacjom na
cele charytatywne. Warunkiem
tego jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów
dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na
rzecz OPP, z przeznaczeniem
wyłącznie na cele działalności
charytatywnej prowadzonej
przez tę organizację.
Zwiększenie zakresu zwolnień od podatku VAT w odnie-

sieniu do dostaw produktów
spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP, wynika
z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt
16 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Źródło: Ministerstwo
Finansów

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o kontroli skarbowej wejdzie w życie 12 października br.

Z

a.

b.

c.

Zawieszenie zależne od zawiadomienia
Organy podatkowe i celne obowiązane będą do zawiadamiania odpowiednio
podatnika lub dłużnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem
tego terminu.

U

stawa z dnia 30 sierpnia
2013 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa, ustawy
– Kodeks karny skarbowy oraz
ustawy – Prawo celne wejdzie w
życie 15 października br.
Nowelizacja przewiduje,
że wszczęcie postępowania
o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe będzie
powodowało zawieszenie

powrót do spisu treści

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jeżeli
podatnik zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu
terminu przedawnienia przez
upływem tego terminu. Analogiczne rozwiązanie przyjęto
w odniesieniu do przedawnienia terminu dochodzenia należności określonych w Prawie
celnym.

Ponadto na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w rozumieniu
przepisów Kodeksu karnego
skarbowego nałożono obowiązek informowania organów podatkowych lub celnych o prowadzonym przez
siebie postępowaniu.

d.

miany wprowadzone w drodze tej nowelizacji obejmują m. in.:
ograniczenie możliwości skorzystania
z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism do sytuacji, w której organ
podatkowy nie jest w stanie dokonać doręczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdy doręczenie takie powodowałoby
nieproporcjonalne trudności;
rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami
członkowskimi;
upoważnienie ministra właściwego do
spraw finansów publicznych do wyznaczenia w drodze rozporządzenia organu podatkowego, który przekazywać będzie obcym
władzom wnioski o doręczenie pism oraz
pośredniczyć w wymianie informacji;
sformalizowanie procedury wymiany informacji podatkowych, w szczególności poprzez
określenie terminów na udzielenie i odmowę
udzielenia informacji oraz na wezwanie do
uzupełnienia wniosku, a także wprowadze-

nie obowiązku potwierdzania otrzymania
wniosku i informacji z urzędu oraz obowiązku przesyłania informacji zwrotnej na temat
wykorzystania otrzymanego materiału;
e. uproszczenie zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych oraz rozszerzenie możliwości przekazywania informacji
z urzędu;
f. umożliwienie zawierania porozumień przewidujących przebywanie przedstawicieli
obcej władzy w siedzibach organów kontroli
podatkowej i w urzędach kontroli skarbowej
oraz ich obecność w toku postępowań podatkowych i kontrolnych.
Tymczasem w 2015 roku ma powstać system,
który pozwoli na automatyczną wymianę
danych dotyczących dochodów obywateli
państw Unii Europejskiej. Komisja Europejska
zaostrza walkę z nadużyciami podatkowymi na
terenie UE. Temu ma służyć podjęta właśnie dyrektywa o wymianie informacji między służbami
skarbowymi państw unijnych (2011/16/UE).

interpretacje

Na paragonie wystarczy ogólna nazwa towaru lub usługi
Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie jednoznacznej
identyfikacji na paragonach.

P

ozwala ona podatnikom na wpisywanie ogólnych nazw towarów i usług w kasach rejestrujących.

elektroniczny serwis klientów kancelarii
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Małe zlecenie

wzory pism

Dokumenty dostawy i dopuszczalne ubytki
w wyrobach węglowych
Minister Finansów wskazał, kto wystawia i co zawiera dokument dostawy wyrobów
węglowych oraz jak rozliczać i wykazywać ubytki w tych wyrobach.
20 września weszły w życie jego 2 rozporządzenia:
▪▪ rozporządzenie z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu
oraz środków skażających alkohol etylowy
– określające w załącznikach nowe wzory
druków dokumentów dostawy – oraz
▪▪ rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mak-

symalnych norm dopuszczalnych ubytków
i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów
akcyzowych.

Pytanie: Jak pobrać podatek, jeżeli wynagrodzenie wynikające z umowy przekracza 200 zł,
ale w związku z niewykonaniem zlecenia w całości wypłacono kwotę poniżej 200 zł?

powrót do spisu treści

kiem płatnika nie przekracza
200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy
w wysokości 18% przychodu.
Jeśli zatem kwota należności
określona w umowie przekracza 200 zł, to nawet w przypadku, kiedy umowa ta została wykonana częściowo i w związku

osób fizycznych stanowi, że
płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy
z tytułu, o którym mowa
w art. 13 pkt 2 i 5-9 ww. ustawy,
jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej
z osobą niebędącą pracow-

nikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Nie ma w tym
przypadku znaczenia, na jaki
okres zawarto umowę ani jaka
kwota będzie wypłacana miesięcznie, nawet jeśli wypłaty
miesięczne są mniejsze niż
200 zł.

Podatnik prowadzący jednoosobową firmę, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
zmienił miejsce zamieszkania. Jak i kiedy musi dokonać aktualizacji danych?

Niewykonanie zlecenia w całości

dpowiedź: Zgodnie z art.
30 ust. 1 pkt 5a i art. 41 ust.
1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu,
o którym mowa w art. 13 pkt 2
i 5-9, jeżeli kwota należności
określona w umowie zawartej
z osobą niebędącą pracowni-

O

dpowiedź: W takiej sytuacji płatnik powinien
pobrać zaliczkę na podatek
na ogólnych zasadach (z zastosowaniem kosztów uzyskania przychodu). Przepis
art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy
o podatku dochodowym od

Jak zgłosić zmianę miejsca zamieszkania?

odpowiedzi

O

Pytanie: Czy płatnik powinien zastosować 18% zryczałtowany podatek dochodowy (bez
uwzględniania kosztów uzyskania przychodów), jeżeli zawiera umowę zlecenia na
3 miesiące, a suma wynagrodzenia określona w umowie wynosi 480 zł, jednak w umowie
postanowiono, że wypłaty będą następować co miesiąc po 160 zł?

z tym faktycznie wypłacona
kwota nie przekracza 200 zł,
należy pobrać zaliczkę na
podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W powyższym
wypadku 18% zryczałtowany
podatek dochodowy nie będzie
miał zastosowania.

W

edług art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników
i płatników przedsiębiorcy
mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym nie
później niż w terminie 7 dni
licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmianę
adresu zamieszkania powinien
zaktualizować wyłącznie na
formularzu CEIDG-1 (tzw.

„jedno okienko”). Oznacza to,
że aktualizację danych podatnik dla celów podatkowych
składa równocześnie z wnioskiem o aktualizację wpisu do
CEIDG we właściwym urzędzie gminy (druk CEIDG-1
można też złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego, osobiście albo wysłać
listem poleconym).
Art. 96 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zaś, że jeżeli zmianie
uległy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT–R

objęte również obowiązkiem
aktualizacji na podstawie
ustawy o identyfikacji i aktualizacji podatników i płatników (NIP), to podatnik nie ma
obowiązku dokonywania aktualizacji związanej ze zmianą
adresu zamieszkania dla celów
VAT. Wyjątek stanowi zmiana
danych powodująca zmianę
właściwości naczelnika urzędu
skarbowego, wtedy podatnik
obowiązany jest dokonać aktualizacji danych także w zgłoszeniu rejestracyjnym dla podatku
od towarów i usług (VAT-R).
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Koszty pośrednio związane z przychodami
W jakiej dacie podlegają
potrąceniu koszty pośrednio
związane z przychodami?
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych)
wynika, że koszty inne, niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich
poniesienia. Za dzień poniesienia, uważa się
natomiast dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego
dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby
to ujętych jako koszty rezerw albo biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ujęcie
w księgach rachunkowych (zaksięgowanie)
kosztu na określony dzień, wg zasad rachunkowych decyduje zatem o dacie i sposobie
rozliczenia podatkowych kosztów pośrednich.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
koszty pośrednio związane z przychodami,
potrąca się jednorazowo albo przypisuje do
okresów, których koszty te dotyczą. Ważna
dla ujęcia kosztów w danym okresie jest też
zasada istotności.

Sposoby potrącenia kosztów
pośrednich
1. W przypadku, gdy nie można określić,
jakiego konkretnie okresu koszty dotyczą,

powrót do spisu treści

nie ma przesłanek do ich rozliczania
w czasie. Takie koszty można ująć w księgach rachunkowych i zaliczyć do kosztów
podatkowych jednorazowo (np. koszty marketingowe, reklamowe).
2. Koszty, które można przypisać do konkretnych okresów sprawozdawczych powinny
być zgodnie z rachunkową zasadą memoriału
zaliczone do tych okresów, których dotyczą
(art. 6 ustawy o rachunkowości). Wymaga to
dokonywania w księgach czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy
o rachunkowości) i takiego samego rozliczenia kosztów w czasie dla celów podatkowych.
Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią
koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art.
15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych). Przykładami kosztów
pośrednich rozliczanych w czasie są koszty
ubezpieczeń, prenumeraty, czynszu najmu,
czy opłaty wstępnej związanej z zawarciem
umowy leasingu operacyjnego.

Zasada istotności
Jednostki korzystając z prawa do stosowania
uproszczeń (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości) mogą potrącać koszty w księgach ra-

chunkowych, a tym samym dla celów podatkowych, w sposób
odmienny niż powyżej.
W celu dokonania rozliczenia kosztów uprawnione są do
oceny ich istotności, czyli wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na
jej wynik finansowy (art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Jeśli dany koszt uznają za istotny, mogą go rozliczać w czasie,
a jeśli za nieistotny mogą go potrącić jednorazowo, niezależnie
od okresu, którego koszt dotyczy. Dla oceny istotności kosztu
przesądzające znaczenie mają skala prowadzonej działalności
oraz kwota ponoszonych wydatków. Postanowienia odnośnie
wartości, jakie będą stanowiły koszty nieistotne, powinny być
zawarte w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
jednostki.
Stosowanie zasady istotności pozwala na:
Rozliczanie w czasie kosztów, pomimo tego że koszty te nie
dotyczą konkretnych okresów. Jednostki mogą zgodnie z polityką rachunkową uznać dla celów bilansowych określone koszty
niedotyczące konkretnych okresów za istotne i rozliczać je
poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe. Wtedy dla celów
podatkowych również powinny rozliczać je w czasie. Najczęstszym przykładem tego rodzaju kosztów są koszty remontu.

Nierozliczanie w czasie kosztów, które
dotyczą konkretnych okresów
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, jednostki mogą
jednorazowo ująć w księgach rachunkowych danego okresu
nieistotne koszty dotyczące zarówno okresu bieżącego, jak
i okresów przyszłych, jeśli z uwagi na ich wysokość, brak jest
uzasadnienia do rozliczania ich w czasie. Mogą też dokonać jednorazowego ujęcia na bieżąco nieistotnych kosztów dotyczących okresów poprzednich, jeśli okresy te zostały już zamknięte. Takie jednorazowe ujęcie kosztów w księgach przesądza
o jednorazowym potrąceniu ich również dla celów podatkowych.

projekty

Utrzymanie
stawek VAT
Rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz
ustawy o zwrocie osobom
fizycznym niektórych
wydatków związanych
z budownictwem
mieszkaniowym
przewiduje utrzymanie do
31 grudnia 2016 r. obecnie
obowiązujących stawek
VAT (podstawowej 23%
i obniżonej 8%).

J

ak argumentują projektodawcy, utrzymanie do 2016 r.
obecnych stawek VAT ma
służyć ochronie zagrożonej nierównowagi budżetu państwa.
W projekcie nowelizacji ustawy
uchyla się, jako zbędny, ust. 3
art. 146f przewidujący dla
roku 2013 wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek
podatku VAT w sytuacji, gdyby
doszło do przekroczenia 55%
wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego
do PKB.
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zmiany prawne

TAX FREE elektronicznie

Co nowego w scalaniu i wymianie gruntów?

Wydzielone pasy i dodatkowe stanowiska odpraw do obsługi zgłoszonych elektronicznie
dokumentów TAX FREE przygotowała, z myślą o podróżnych, na głównych przejściach
granicznych z Białorusią i Ukrainą, lubelska Służba Celna.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów ma na
celu stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie
poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych.

N

owe rozwiązanie na lubelskim odcinku granicy
wprowadzono w związku
z obserwowanym od jakiegoś
czasu przez funkcjonariuszy
Izby Celnej w Białej Podlaskiej
wzrostem liczby dokumentów
TAX FREE, towarzyszących
towarom wywożonym poza
obszar celny Unii Europejskiej.
To także odpowiedź na oczekiwania samych podróżnych,
którzy coraz częściej korzystają
z wprowadzonej przez Służbę
Celną możliwości wcześniejszej

rejestracji dokumentów TAX
FREE za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji
„Zwrot VAT dla podróżnych”.
Stworzenie wyodrębnionego pasa do obsługi elektronicznych zgłoszeń TAX
FREE to rozwiązanie, które z
powodzeniem funkcjonuje od
jakiegoś czasu na drogowym
przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu. Z perspektywy ostatnich miesięcy można
powiedzieć, że wprowadzona
funkcjonalność pozwoliła tam

usprawnić odprawy podróżnych, zgłaszających towary,
na które przysługuje im zwrot
podatku VAT i ograniczyć do
niezbędnego minimum czynności graniczne.
Jako dobrą praktykę nowe
stanowisko odpraw do obsługi
elektronicznych dokumentów,
dotyczących zwrotu podatku
VAT, uruchomiono ostatnio na
przejściu granicznym z Ukrainą
w Dorohusku.

wskaźniki i stawki

Wzrost podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
Minister Finansów obwieścił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych obowiązujących w 2014 roku.

K

ażdego roku dokonuje się przeliczenia
górnych stawek podatków i opłat lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych za okres I półrocza roku poprzedniego. Według zaś komunikatu Prezesa
GUS z 15 lipca br. ceny towarów i usług wzrosły
w I półroczu tego roku o 0,9%.
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U

stawa zalicza inwestora
realizującego inwestycje celu publicznego na obszarach scalenia do katalogu
podmiotów partycypujących
w kosztach postępowania scaleniowego (obok Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dokonuje tego
w czasie budowania autostrady) oraz zagospodarowania
poscaleniowego. Nowelizacja
art. 4 ust. 1 rozszerza katalog
przesłanek umożliwiających
wszczęcie postępowania scaleniowego z urzędu o sytuacje
wystąpienia w takiej sprawie
inwestora, którego działalność
spowodowała lub spowoduje
znaczne pogorszenie rozłogów
gruntów albo organu właściwego w zakresie ochrony przyrody, w przypadku, gdy korzystanie z gruntów, na których
ochronie podlegają zagrożone
wyginięciem gatunki roślin
i zwierząt lub siedlisk przyrody,
stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.

Ustawa umożliwia zmianę
przebiegu granic nieruchomości zabudowanych
w trakcie scalania gruntów
bez zgody dotychczasowego
właściciela, z zastrzeżeniem,
że taka zmiana nie może pogorszyć warunków korzystania z nieruchomości. Od
zgody uczestnika scalenia
będzie uzależnione wydzielenie na jego rzecz gruntów
zabudowanych. Jednocześnie
zostaną zachowane dotychczasowe przesłanki takiego
wydzielenia w postaci uzyskania zgody dotychczasowego właściciela, który dokona

rozbiórki lub przeniesienia
zabudowań w oznaczonym
terminie, albo wyrazi zgodę
na dokonanie rozliczenia
wartości zabudowań.
Ustawa do art. 33 dodaje
ust. 2 uchylający, wobec
procesu scalania i wymiany
gruntów, stosowanie przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego dotyczących wzruszania decyzji ostatecznych (art. 145-145b oraz
art. 154- 156), jeżeli upłynęło
5 lat od dnia, w którym
decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany
gruntów stała się ostateczna.
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Co nowego w usługach płatniczych?
Celem ostatniej nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o usługach płatniczych jest
określenie maksymalnej stawki tzw. opłaty interchange fee, czyli prowizji pobieranej od
transakcji kartami płatniczymi.

W

ustawie założono, że
maksymalna stawka
tej opłaty (ustalanej przez organizację kartową i uiszczanej
przez agenta rozliczeniowego
na rzecz wydawcy karty płatniczej) nie przekroczyła 0,5%
wartości transakcji płatniczej.
To rozwiązanie obowiązywało będzie od 1 stycznia 2014 r.
Do tej pory opłaty te w Polsce
były jednymi z najwyższych
w Europie.
Nowelizacja eliminuje ponadto mechanizmy, które
ograniczają konkurencję na
rynku usług obsługi transakcji dokonywanych za pomocą
kart płatniczych. Zmiany mają
na celu rozwój obrotu bezgotówkowego oraz poprawę
konkurencyjności na rynku

kartowym, a tym samym
zwiększenie dostępności nowoczesnych instrumentów
płatniczych dla szerszego
kręgu konsumentów.
Z kolei ustawa z dnia
12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz
niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ta dotyczy
wprowadzenia nowych unormowań w zakresie wydawania,
wykupu i dystrybucji pieniądza
elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności
instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzoru
nad tymi podmiotami, w celu wdrożenia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/110/WE z dnia
16 września 2009 r. w sprawie

podejmowania i prowadzenia
działalności przez instytucje
pieniądza elektronicznego
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/
WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE.
Zasadniczym celem wskazanej dyrektywy jest usunięcie
barier wejścia zainteresowanym podmiotom na rynek pieniądza elektronicznego oraz
ułatwienie podejmowania
i prowadzenia działalności
w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, tak aby
zapewnione zostały równe
warunki konkurencji dla
wszystkich dostawców usług
płatniczych.

Nowości w rybactwie śródlądowym
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym wchodzi
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

C

elem nowelizacji jest
doprecyzowanie zasad
prawa pierwszeństwa i ujednolicenie umów, na podstawie
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których prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka
w obwodzie rybackim, oraz
wprowadzenie możliwości

wydawania zezwolenia na
amatorski połów ryb także
w formie elektronicznej.

Podziemne składowanie
dwutlenku węgla
Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa tzw.
dyrektywę CCS (Carbon Capture and Storage)
– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE
z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania
dwutlenku węgla.

T

echnologia CCS jest jednym ze sposobów ograniczania emisji
CO2 do atmosfery i polega na wychwyceniu dwutlenku
węgla m.in. z instalacji przemysłowych, przetransportowaniu
go do miejsca składowania i zatłoczeniu do izolowanej formacji
geologicznej, gdzie będzie przechowywany. Ze względu na niewielkie doświadczenia z CCS i nieznane długoterminowe skutki
podziemnego składowania CO2 nowelizacja dotyczy wyłącznie
tzw. przedsięwzięć demonstracyjnych. Do końca 2024 r. ma
zostać przygotowane sprawozdanie zawierające analizę przeprowadzonych projektów. Podziemne składowanie dwutlenku
węgla, a także poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów
podziemnego składowania CO2 będzie wymagało uzyskania
koncesji udzielanej przez ministra środowiska. Koncesja na
podziemne składowanie dwutlenku węgla obejmie działalność
związaną z eksploatacją podziemnego składowiska, a także okres
po jego zamknięciu, tj. zakończeniu zatłaczania CO2, związany
z likwidacją instalacji oraz monitoringiem tego kompleksu przez
nie krócej niż 20 lat od jego zamknięcia. Ustawa wprowadza
obowiązek zabezpieczenia z dwóch tytułów: zabezpieczenia
finansowego prowadzenia podziemnego składowania CO2
oraz mechanizmu finansowego związanego z przekazaniem
odpowiedzialności za podziemne składowisko Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
(KAPS CO2). Nowelizacja przewiduje powołanie tego podmiotu
w 2015 r. i powierzenie jego zadań Państwowemu Instytutowi
Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Zmiany Prawa
zamówień
publicznych
Przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych
nie będą już stosowane
w przypadku niektórych
zamówień udzielanych
przez Ministra
Sprawiedliwości czy
jednostki organizacyjne
Służby Więziennej.

C

hodzi o zamówienia
udzielane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa
państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej. Będzie to
możliwe, jeżeli łącznie zostanie
spełnionych kilka warunków,
m.in. zamówienia muszą być
udzielane w celu zatrudnienia
osób pozbawionych wolności,
a przedmiot zamówienia ma
należeć do zakresu podstawowej działalności przywięziennego zakładu pracy.
– Nowelizacja Prawa zamówień publicznych weszła
w życie 24 września 2013 r.
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Zielone światło dla wspólnego systemu nadzoru
nad bankami
Europosłowie poparli wspólny system nadzoru nad bankami w UE, który od września
2014 roku pozwoliłby Europejskiemu Bankowi Centralnemu na kontrolowanie około
150 największych banków w UE. Posłowie wzmocnili wymagania przejrzystości oraz
odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ECB oraz nałożyli na Europejski
Urząd nadzoru Bankowego zadanie wypracowania zasad dla praktyk nadzoru, które będą
obowiązywały w bankach narodowych.

S

ystem nadzoru będzie obowiązkowy dla
krajów należących do strefy euro, jak również
otwarty dla banków w pozostałych krajach UE.
Posłowie byli bardzo zaangażowani w negocjacje,
naciskając na taki proces podejmowania decyzji,
który pozwoliłby na przyjęcie do systemu na
równych warunkach krajów spoza strefy euro.
Danuta Hübner (PPE, PL), zaangażowana
w negocjacje, powiedziała: „Najważniejsze dla
nas było zapewnienie, że wszystkie rozwiązania
w zakresie Unii Bankowej powinny być otwarte
dla państw członkowskich spoza strefy euro.
Kryzys gospodarczy spowodował, że główne
reformy gospodarczo-finansowe koncentrują
się na krajach z obszaru euro. Jednak aby zachować integralność jednolitego rynku, domagaliśmy się maksymalnie równego traktowania państw należących do strefy euro i państw
spoza strefy. Zabezpieczenia, które znalazły się
w kompromisowym tekście tworzą dla państw
spoza strefy euro pozytywne zachęty do przystąpienia do mechanizmu nadzoru bankowego. Państwa poza strefą euro, jeżeli zdecydują
się przystąpić do systemu wspólnego nadzoru,
uzyskają status pełnoprawnego członka
w Radzie Nadzoru (nowy organ w strukturze
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EBC) oraz zachowają prawo do zakończenia albo
zawieszenia swojego członkostwa w mechanizmie w uzasadnionych okolicznościach.”

Przejrzystość
i odpowiedzialność
– nadrzędne cele
Mimo że porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi
dotyczące nadzoru nad bankami zostało osiągnięte w kwietniu, posłowie musieli dopracować z Europejskim Bankiem Centralnym
zasady przejrzystości oraz odpowiedzialności
ECB za podejmowane decyzje. Nowy system
nadzoru wymaga przekazania szerokich prerogatyw nadzorczych z poziomu narodowego na
poziom unijny. Posłowie oraz przedstawiciele
parlamentów narodowych naciskali, aby przekazywanie nowych uprawnień zrównoważone
zostało wprowadzeniem demokratycznej kontroli nowego nadzorującego.
Zgodnie z ustawodawstwem oraz towarzyszącym mu porozumieniem międzyinstytucjonalnym pomiędzy Parlamentem oraz ECB, Parlament będzie miał szeroki dostęp do informacji,

włączając w to „wyczerpujący i istotny zapis
(spotkań Rady Nadzorczej), co umożliwi zrozumienie toczących się dyskusji oraz listę decyzji
wraz z adnotacjami”. Osoba przewodnicząca
Radzie Nadzorczej będzie również zobowiązana
do regularnych wystąpień w Parlamencie.
W celu wzmocnienia demokratycznej kontroli,
Parlament będzie też uczestniczył w zatwierdzeniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

oraz będzie miał prawo zażądania ich usunięcia.
Parlament będzie miał też prawo do wszczęcia
dochodzenia w sprawie ewentualnych błędów
nadzorującego. indywidualni posłowie będą
także mogli kierować pytania na piśmie i mieć
prawo do szybkiej odpowiedzi.
Pozostałe kluczowe obszary, w których Parlament wprowadził zmiany to:
▪▪ wzmocnienie roli parlamentów narodowych,
▪▪ lepszy dostęp do dokumentów bankowych
dla nadzorującego,
▪▪ atrakcyjne warunki udziału w systemie dla
banków spoza strefy euro,
▪▪ ścisły podział pracowników ECB na zajmujących się polityką monetarną i na zajmujących
się nadzorem, dla zapewnienia pełnej odpowiedzialności nadzorujących,
▪▪ wzmocnienie Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego (EBA) w relacji do ECB, jak
również danie EBA możliwości przeprowadzania testów warunków skrajnych oraz
otrzymywania potrzebnych informacji,
▪▪ rozwijanie nowej powszechnej kultury
nadzoru nad bankami przy zachowaniu
różnic właściwych sektorowi bankowemu
w UE.

Porządek z elektroodpadami?
Łatwiejsze pozbywanie się starych urządzeń w sklepie, sprawne zbieranie i bezpieczniejsze
przetwarzanie zużytego sprzętu, a także monitorowanie drogi elektroodpadów od
momentu wytworzenia aż do ostatecznego zagospodarowania – to najważniejsze
z przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu nowej ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

P

roponowane zasady postępowania ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym mają zapewniać jego zbieranie,

a także przetwarzanie w sposób bezpieczniejszy dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
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Wspólny rynek telekomunikacyjny dla całej Unii

zmiany prawne

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Łatwiej, a przede wszystkim taniej – w przyszłym roku obywatele Unii Europejskiej mogą
odczuć efekty zmian na rynku telekomunikacyjnym – dzięki proponowanym zmianom.

K

omisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia, teraz pracować nad nim
będzie Rada i Parlament Europejski. W ciągu
dwóch tygodni swoje stanowisko w sprawie

proponowanych zmian przedstawią państwa
członkowskie, w tym Polska. Chcemy przy tym
wziąć pod uwagę opinie obywateli.

aktualności

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów
Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty powszechnego obiegu o nominałach 10,
20, 50 i 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Trafią one do obiegu
w kwietniu 2014 roku. Odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej
i ulepszone zabezpieczenie recto-verso to najważniejsze zmiany, jakie spostrzegą Polacy
na banknotach w swoich portfelach już od kwietnia przyszłego roku.

P

rojekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale
zastosowanie nowych zabez-

pieczeń powoduje, że różnice
pomiędzy banknotami nowej
i dotychczasowej emisji będą
widoczne. Banknot o nomi-

nale 200 złotych na razie nie
zostanie zmodernizowany.

orzeczenia

Procedura szczególna VAT zgodna z prawem UE
Przepisy dotyczące procedury szczególnej VAT mające zastosowanie do biur podróży
nie są ograniczone do sprzedaży usług turystycznych na rzecz podróżnych i obejmują
sprzedaże dokonywane na rzecz wszelkich klientów.

T

rybunał Sprawiedliwości UE (ETS)
oddalił w całości skargi Komisji przeciwko Polsce, Włochom, Republice Czeskiej, Grecji, Francji, Finlandii i Portugalii

powrót do spisu treści

oraz uwzględnił w części skargę przeciwko
Hiszpanii.
Wyrok ETS z 26.09.2013 r., sygn. C-193/11 Komisja Europejska przeciwko Polsce

Nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne, która ma zwiększyć bezpieczeństwo
pacjentów i dostosować polskie prawo do prawa Unii Europejskiej, wdrażając
przepisy dyrektywy 2010/84/UE.

P

rzepisy znowelizowanej
ustawy pozwolą skuteczniej monitorować niepożądane
działania produktów leczniczych i zwiększą wykrywalność
takich przypadków. Za niepożądane działanie produktu leczniczego będzie uznane każde jego
niekorzystne i niezamierzone
działanie (niezależnie od tego,
czy lek był stosowany zgodnie
ze wskazaniami, czy niezgodnie
z przeznaczeniem i właściwościami).
Dzięki nowelizacji obowiązek
zgłaszania informacji o niepożądanych działaniach leków będą
mieli nie tylko lekarze, lekarze
dentyści i farmaceuci – zostanie
on również nałożony na pielęgniarki i położne. Natomiast
ratownicy medyczni, felczerzy,
diagności laboratoryjni i technicy farmaceutyczni uprawnieni
do wykonywania czynności
fachowych w aptece zyskają
możliwość zgłaszania takich
informacji. Rejestry działań
niepożądanych będą prowadzili
importerzy równolegli, którzy

w przypadku otrzymania informacji o działaniu niepożądanym produktu leczniczego będą
mieli obowiązek przekazać ją
Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
Nowelizacja da pacjentom
i ich opiekunom prawo do zgłaszania niepożądanych działań
leków. Zgłoszenia będzie można
przekazywać prezesowi URPL,
producentowi danego produktu leczniczego lub osobie wykonującej jeden z wymienionych
powyżej zawodów medycznych.
Opracowane przez Ministra
Zdrowia przepisy rozszerzające uprawnienia do zgłaszania
działań niepożądanych leków
mają na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Rozszerzenie grupy osób, które mogą
zgłaszać niepożądane działania
leków, zwiększy wykrywalność
takich przypadków, a zdobyta
w ten sposób wiedza umożliwi lepszą ochronę pacjentów
przed ryzykiem, które wiąże

się ze stosowaniem każdego
produktu leczniczego. Pacjenci
i przedstawiciele zawodów medycznych będą mieli ułatwiony
dostęp do informacji o niepożądanych działaniach leków
– URPL będzie publikował te
informacje na specjalnej stronie
internetowej, dostępnej dla
wszystkich zainteresowanych.
Urząd zobowiązano również do
wprowadzania (w określonych
ustawowo terminach) informacji o działaniach niepożądanych
do europejskiej bazy danych EudraVigilance. Dzięki dostępowi
do tej bazy będziemy dysponować aktualnymi informacjami,
przekazanymi przez podobne
instytucje z innych państw UE.
Szacuje się, że dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez
nowelizację, do 2022 r. średnia
wykrywalność przypadków niepożądanych działań produktów
leczniczych powinna wzrosnąć
z kilku tysięcy do około 20 tys.
rocznie. W dłuższej perspektywie czasowej wprowadzenie
tych przepisów może przyczy-
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nić się do zmniejszenia liczby
przypadków uzależnień, powikłań i zatruć polekowych.
Wśród zaakceptowanych
przez Sejm senackich poprawek jest m.in. zmiana przewidująca, że w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia
publicznego – poważnych

trudności w dostępności leku
– Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może
wyrazić zgodę na czasowe
zwolnienie z obowiązku
umieszczania niektórych
danych na ulotce lub opako-

waniu lub oznakowania ich
w języku polskim także produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza do
zastrzeżonego stosowania.
Źródło: www.mz.gov.pl,
www.sejm.gov.pl

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu
wychowawczego zaczyna obowiązywać od 1 października 2013 r. Najważniejsze zmiany
dotyczą sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” – przy czym
sam wymiar tego urlopu się nie zmienił – oraz sposobu jego wykorzystywania.
ażdemu z rodziców lub
opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do
jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru
36 miesięcy. W przypadku
chęci skorzystania z pełnego
wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu
będzie mogła wykorzystać np.
mama dziecka, natomiast jeden
miesiąc tego urlopu przypadnie
jego tacie. Żaden z rodziców lub
opiekunów dziecka nie będzie
mógł zrezygnować z należnego
mu miesiąca na rzecz drugiego
rodzica lub opiekuna.
W taki sam sposób określono
wymiar urlopu w przypadku
dziecka niepełnosprawnego.

powrót do spisu treści

Wyjątkowo z 36 miesięcy urlopu
wychowawczego może skorzystać również mama lub tata
dziecka, jeśli drugi rodzic nie
żyje lub gdy nie przysługuje mu
władza rodzicielska, został jej
pozbawiony albo gdy uległa ona
ograniczeniu lub zawieszeniu.
Urlop będzie można wykorzystywać w większej niż dotąd
liczbie części – maksymalnie
5. O jeden miesiąc, czyli do
4 miesięcy, wydłużono okres,
w którym z urlopu będą mogli
korzystać równocześnie oboje
rodzice.
Urlop wypoczynkowy nie
ulegnie przedawnieniu ze
względu na długi, np. ponad
trzyletni, czas wykorzystywa-

Celem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad
dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Nowelizacja wprowadziła rozwiązania
mające wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób,
które zajęły się wychowaniem dzieci. Nowe przepisy są konsekwencją zmian
związanych z wydłużeniem wieku emerytalnego.

O

Korzystanie z urlopów wychowawczych

K

Rodzice z opłaconymi składkami

nia urlopu wychowawczego. Po
takim urlopie pracownik będzie
mógł wykorzystać cały urlop
wypoczynkowy, do którego
nabył prawo przed urlopem
wychowawczym.
Nowelizacja odchodzi od
proporcjonalnego obniżania
wymiaru urlopu wypoczynkowego. Korzystanie z urlopu
wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym,
w którym nabyło się prawo
do urlopu wypoczynkowego, a następnie powróciło do
pracy, nie wpłynie negatywnie
na wymiar urlopu wypoczynkowego.

bowiązująca od 1 września br. nowelizacja rozszerzyła krąg osób, za które budżet
państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenie
społeczne w związku ze sprawowaniem opieki
nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują
z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej
działalności gospodarczej czy pracy na umowę
zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak
w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet
państwa za pośrednictwem ZUS.
Ustawa przewiduje, że m.in. przedsiębiorcy
i zleceniobiorcy sprawujący opiekę nad dziećmi
będą mogli skorzystać z rozwiązań analogicznych
do tych przysługujących pracownikom na mocy
przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopu wychowawczego. Oznacza to, że z budżetu państwa
będą za te osoby opłacane składki emerytalno-rentowe przez okres do 3 lat, nie później niż do
ukończenia przez dziecko 5 roku życia.
Nowe przepisy wprowadziły różne podstawy
wymiaru składek dla osób, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci.
Dla osób z co najmniej 6-miesięcznym stażem
ubezpieczeniowym bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku
z opieką nad dzieckiem będzie to co do zasady
60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku
osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych

oraz ze stażem krótszym niż półroczny podstawa
wymiaru składek wyniesie 75% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, za osoby
z minimum półrocznym stażem ubezpieczeniowym budżet państwa zapłaci składki emerytalne,
rentowe i zdrowotne. W pozostałych przypadkach, tj. osób dotąd nieubezpieczonych, ze stażem
krótszym niż 6 miesięcy oraz bezrobotnych, finansowane będą tylko składki na ubezpieczenie
emerytalne.
Osoby, które nie były dotychczas ubezpieczone,
będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS
lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad
dzieckiem. Jeśli wybiorą KRUS, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Nowelizacja zawiera też regulacje dotyczące
objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych
w systemie rolniczym.
W ustawie przewidziano też zmiany dotyczące
prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS – podwyższony został wiek
dziecka, którego przysposobienie uprawnia
rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych
w ZUS i KRUS.
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Opieka zdrowotna zagranicznych studentów
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych przewiduje, że składki zdrowotne za studentów i doktorantów spoza
UE, posiadających ważną Kartę Polaka będą opłacać szkoły wyższe lub jednostki
organizacyjne prowadzące studia doktoranckie.

N

owe przepisy obejmują
też będących posiadaczami Karty Polaka absolwentów,
którzy odbywają obowiązkowy
staż w Polsce, a także uczestników kursów języka polskiego oraz kursów przygotowujących do podjęcia nauki
w języku polskim.

Dotąd osobom tym publiczna
opieka zdrowotna w naszym
kraju przysługiwała tylko
w przypadkach nagłych. Dostęp do bezpłatnej służby
zdrowia w pełnym zakresie
mieli za to studenci i doktoranci ze statusem repatrianta.
Celem nowelizacji jest zatem

zapewnienie równego dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów deklarujących polskie pochodzenie
– zarówno repatriantów, jak
i posiadających Kartę Polaka.
Nowe przepisy weszły w życie 1 października 2013 r.

Chorwaccy prawnicy uwzględnieni
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu dodanie do wykazu
tytułów zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
odpowiadających zawodowi adwokata lub radcy prawnego, tytułów
obowiązujących w Chorwacji.
Ma to związek z przystąpieniem tego kraju do UE z dniem 1 lipca 2013 r.

wskaźniki i stawki

Minimalne wynagrodzenie w 2014 r.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika
zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być
niższa od kwoty 1680 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego
obowiązującego w 2013 r. (1600 zł) jest to wzrost o 80 zł, tj. o 5%.

K

wota 1680 zł została określona w rozporządzeniu

powrót do spisu treści

Rady Ministrów z 11 września
2013 r. w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2014 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
z 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wy-

nagrodzenia pracownika w
okresie jego pierwszego roku
pracy nie może być niższa niż
80% wysokości minimalne-

go wynagrodzenia za pracę,
tj. musi wynosić w 2014 r. co
najmniej 1344 zł (brutto).

projekty

Zagwarantowanie ciągłości i kompleksowości leczenia
Rząd przyjął projekt zmian, które mają zapewnić pacjentom wysokie standardy
leczenia i kompleksowość opieki zdrowotnej oraz umożliwią wydłużanie
wygasających umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku
ewentualnej niemożności dalszego ich udzielenia.

N

ajwięcej zmian przewidziano do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Przede wszystkim zakłada się
zdefiniowanie w niej pojęć: ciągłość udzielanych świadczeń
i kompleksowość udzielanych
świadczeń. Dzięki temu w postępowaniach konkursowych
premiowani będą świadczeniodawcy, wykonujący wysokiej jakości świadczenia opieki
zdrowotnej, z zachowaniem ich
kompleksowości. Umożliwi to
także doprecyzowanie rodzaju
usług medycznych, które NFZ
powinien udostępnić pacjentom w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Definicje te pozwolą też uszczegółowić wymagania konkursowe przedstawiane świadczeniodawcom.

Do przepisów ustawowych ma
zostać na stałe wprowadzony
instrument, który pozwoli wydłużyć bądź zmienić obowiązującą umowę, w sytuacji gdy
zachodzi ryzyko niezabezpieczenia lub braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej. Za zgodą prezesa
NFZ, na okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy, będzie można
przedłużyć umowę. Dotyczyć
to ma też umowy zmienionej.
Rozwiązanie to ma zapewnić
ciągłość udzielania świadczeń
medycznych, czyli w praktyce
zmniejszyć ryzyko przerwania
leczenia.
Rząd przyjął także założenia
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz

ustawy o działalności leczniczej. Do polskiego prawa
zostaną wdrożone przepisy
dyrektywy unijnej dotyczącej
swobody świadczenia usług
w opiece zdrowotnej i stworzenia klarownych ram prawnych
ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń opieki
zdrowotnej w innych państwach członkowskich i możliwości zrefundowania kosztów
ww. świadczeń przez publiczny
system ubezpieczenia, któremu
pacjent podlega.
W założeniach przyjęto, że
Minister Zdrowia przygotuje
wykaz świadczeń, które będą
wymagały uzyskania tzw.
uprzedniej zgody na leczenie
w innym państwie członkowskim i za które będzie przysługiwać zwrot kosztów leczenia. Na
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potrzeby pacjentów zostanie
utworzony (w centrali NFZ)
krajowy punkt kontaktowy.
Do jego zadań należeć będzie
m.in.: udzielanie różnego typu
informacji o świadczeniodaw-

serwis domowy ▪

cach, uprawnieniach pacjentów
w kwestiach leczenia transgranicznego, możliwościach
i zasadach otrzymania zwrotu
kosztów od właściwej instytucji państwa ubezpieczonego,

prawach pacjenta. KPK będzie
współpracować z podobnymi placówkami działającymi
w innych państwach członkowskich UE.

interpretacje

Stosowanie weksli w stosunkach pracy
Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśniła, że zasady odpowiedzialności materialnej
pracowników reguluje Kodeks pracy i w tym zakresie należałoby uznać za
niedopuszczalne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy
z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.

P

owyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia
2011 r., II PK 159/10, w którym
SN orzekł, że przepisy i zasady
prawa pracy, w szczególności
zawarte w dziale V Kodeksu
pracy, wykluczają wystawienie weksla gwarancyjnego
jako środka zabezpieczenia
roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co
oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 §
2 K.p. w związku z art. 114-127
K.p. oraz a contrario art. 300
K.p.). Nabywca weksla nie może
zatem dochodzić zaspokojenia
na jego podstawie. Zdaniem SN
zawarte w Dziale V Kodeksu

powrót do spisu treści

pracy przepisy prawa pracy regulujące odpowiedzialność materialną pracowników, które co
do zasady całościowo (z wyjątkami usprawiedliwiającymi posiłkowe stosowanie nielicznych
przepisów Kodeksu cywilnego)
normują zarówno podstawy jak
i zasady odpowiedzialności
materialnej pracowników za
szkody majątkowe wyrządzone
pracodawcy wykluczają stosowanie w tym zakresie zabezpieczeń wekslowych na podstawie
przepisów Prawa wekslowego.
Mając jednak na uwadze
brak jednoznacznych zapisów
ustawowych, które wprost wyłączałyby stosowanie weksli
w stosunkach pracy, pojawiające się w tej kwestii wątpliwości

mogłyby zostać rozstrzygnięte
wyłącznie na drodze legislacyjnej.
Sejmowa Komisja do Spraw
Kontroli Państwowej postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie wprowadzenia kodeksowego zakazu
stosowania weksli in blanco
w stosunkach pracy.

projekty

Ochrona nabywców nieruchomości przed ryzykiem
Nabywcy nieruchomości powinni być informowani o wszystkich kosztach i ryzyku
związanymi z kredytem hipotecznym i choć częściowo zabezpieczeni przed zwiększającymi koszty zmianami na rynku oraz lepiej chronieni, kiedy nie są w stanie
spłacać kredytu, zgodnie z nowymi zasadami, przyjętymi wstępnie przez Parlament
Europejski. Zostaną one ostatecznie przyjęte, po dostosowaniu, zapewniającym
właściwe ich wdrażanie na terenie UE.

N

owe zasady dotyczyłyby
umów o kredyt związany
z nieruchomością mieszkalną,
łącznie z nieruchomościami
mieszkalnymi zawierającymi małą powierzchnię użytkową jak biuro oraz działki
przeznaczonej pod budowę
nieruchomości mieszkalnej.
Niektóre wymagania zostaną
dostosowane do różnic na
rynku kredytów hipotecznych
na terenie UE, ale informacje kierowane do nabywców
będą musiały mieć taką samą
formę.

Przed podpisaniem
umowy
Każdy, kto chce zaciągnąć
kredyt hipoteczny, będzie
musiał otrzymać informacje
o produktach dostępnych na
rynku oraz zrozumieć, jakie
koszty oraz długoterminowe

konsekwencje finansowe są
z nim związane. Warunki
oferowane pożyczkobiorcom
będą musiały odpowiadać ich
obecnej sytuacji finansowej
i brać pod uwagę zarówno
perspektywy jak i możliwe
zagrożenia.
Ponadto nabywca będzie
miał co najmniej 7 dni na
podjęcie decyzji przed podpisaniem umowy lub możliwość wycofania się z niej
przed upływem tego terminu.

Podczas jej
trwania
Europosłowie, wprowadzili
bardziej elastyczne zasady, dotyczące prawa do wcześniejszej spłaty kredytu, zgodne
z warunkami, o których
decydować będą państwa
członkowskie oraz prawem
pożyczkodawcy do proporcjo-

nalnego wyrównania kosztów.
Zabronione będzie jednak nakładanie kar za wcześniejszą
spłatę kredytu.
Nowe zasady dotyczące
pożyczek w obcej walucie,
nakładają obowiązek poinformowania pożyczkobiorcy
przed podpisaniem umowy
o możliwym wzroście wysokości rat. Innym rozwiązaniem, może być umożliwienie zmiany waluty kredytu
zgodnie z warunkami i po
kursie ustalonym w umowie
kredytowej

W przypadku
bankructwa
Posłowie wprowadzili też
możliwość zwrotu zakupionej posesji, jako jedynego zabezpieczenia kredytu,
bez konieczności dalszych
spłat, ale tylko w przypad-
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ku, gdy rozwiązanie takie
zostanie ustalone przez obie
strony w podpisanej umowie
Gdy pożyczkodawca nie jest
wstanie spłacać kredytu,
przepisy powinny wymagać
aby posesja sprzedana została
za „najlepszą możliwą cenę”
oraz ułatwiać spłatę, tak aby

chronić konsumentów przed
wpadnięciem w spiralę zadłużenia.

Kolejne kroki

tecznym przyjęciem nowych
zasad Parlament chce, aby
państwa członkowskie wprowadziły przepis pozwalający
na kontrolę ich prawidłowego
wdrażania na terenie Unii.

Posłowie zaakceptowali tekst
uzgodniony z państwami
członkowskimi, ale przed osta-

Kiedy „MdM”?
Parlament kończy prace nad ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi.

P

rogram „Mieszkanie dla Młodych” zakłada, że państwo od stycznia 2014 r. pomoże młodym
Polakom w zakupie pierwszego „M”.

Budżet 2014

zmiany prawne

Projekt ustawy budżetowej na 2014 oraz ustawy okołobudżetowej, przyjęte przez
rząd, zakładają, że dochody budżetu państwa wyniosą 276.912.224 tys. zł, wydatki nie
będą wyższe niż 324.637.369 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 47.725.145 tys. zł. Projekt
uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody – 77.957.123 tys. zł i wydatki
– 78.348.825 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 391.702 tys. zł).

Odblaski – czyli godzina policyjna

W

proponowanym budżecie państwa
przewidziano m.in.: utrzymanie stawek
VAT na aktualnym poziomie i likwidację tzw.
ulgi w VAT, która umożliwiała zwrot osobom
fizycznym części wydatków poniesionych na
budownictwo mieszkaniowe. Kolejna zmiana to

wzrost akcyzy na wyroby spirytusowe o 15% i na
papierosy o 5%. Uwzględniono także opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych
i napędowych (od listopada 2013 r.), przy zwolnieniu z tego podatku gospodarstw domowych.

Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, zacznie obowiązywać 31 sierpnia 2014 r.

U

stawą nakłada się na
każdego pieszego poruszającego się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym obowiązek używa-

nia elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Pieszy będzie mógł się poruszać
bez elementów odblaskowych

po zmierzchu jedynie po drodze
przeznaczonej wyłącznie dla
niego lub po chodniku lub
w strefie zamieszkania.

Gminne rady seniorów

aktualności

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzająca art. 5c dotyczący zasad
powoływania gminnych rad seniorów, ma pozwolić na zwiększenia udziału osób starszych (organizacji seniorskich) w procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących
w środowisku lokalnym.

Mapa żłobków, klubów dziecięcych i punktów
dziennej opieki

O

becnie rady seniorów funkcjonują w kilkudziesięciu gminach w Polsce. Nowe uregulowania prawne (przyjęte już przez Sejm) mają
zachęcić samorządy do powoływania podobnych

powrót do spisu treści

ciał przedstawicielskich. Powołanie rady seniorów znajduje się w bezpośredniej kompetencji
rady gminy.

Resort pracy zachęca do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i punktów
dziennej opieki.

Z

najdują się na niej podstawowe informacje o już funkcjonujących placówkach, na bieżąco będą
dodawane dane dotyczące nowych ośrodków.
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Zostań naszym Klientem…

audyt podatkowy przedsiębiorstwa;
doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych określonych decyzji
biznesowych czy inwestycyjnych;
9. doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej;
10. zazwyczaj bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też dotyczącą ZUS
i kadrowo-płacową.

Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? Warto
zastanowić się, w czym profesjonalny doradca podatkowy może Cię
odciążyć.

Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych
za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników
lub inkasentów.

Tw ó j d o r a d c a p o l e c a

Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:
1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na
ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej
z tymi obowiązkami;
2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami
administracji publicznej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych
oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w zakresie
sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
w sprawach obowiązków podatkowych i celnych;
3. sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych czy celnych, skarg do
sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, wniosków np.
o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych pism procesowych;
4. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów,
ksiąg podatkowych (tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo
ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, czyli tzw. pełnej
księgowości) i innych ewidencji do celów podatkowych (np. ewidencji
zakupów i sprzedaży dla celów VAT) oraz udzielanie im pomocy w tym
zakresie;
5. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy
w tym zakresie;
6. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym z funduszy unijnych;

7.
8.

Zapraszam do kancelarii!
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