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podatki
► Kwalifikacja wydatków na
reprezentację
► Wydatki z tytułu czynszu najmu
samochodu osobowego
► Fakturowanie w 2014 r.
► Obowiązek podatkowy
w VAT w 2014 r.
W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw przewidziano
przyjęcie – od początku 2014 r.
– generalnej zasady, że obowiązek
podatkowy w VAT będzie
powstawał z chwilą dokonania
dostawy towarów lub wykonania
usługi, niezależnie od momentu
wystawienia faktury.”

„

► Odliczenie podatku naliczonego
w 2014 r.
► Podstawa opodatkowania VAT
w 2014 r
► Jaki identyfikator?
► Spółki komandytowo-akcyjne
zapłacą CIT

kadry
i ubezpieczenia

firma
► Nowe gwarancje de minimis
► Klienci parabanków pod
ochroną prawa
Ustawa o zmianie ustawy
o nadzorze nad rynkiem
finansowym oraz niektórych
innych ustaw ma zwiększyć
ochronę interesów konsumentów
korzystających z usług instytucji
finansowych, w tym tzw.
parabanków.”

„

► Program LIFE 2014-2020

► Jaka reforma urzędów
pracy?
Rządowy projekt ustawy
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy jest już
w Sejmie. Przygotowana przez
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej reforma zakłada
m.in. profilowanie pomocy dla
bezrobotnych, nowe instrumenty
wsparcia dla szukających pracy
i wynagradzanie pracowników
urzędów za osiągane wyniki.”

„

► Produkty uboczne pochodzenia
zwierzęcego

► Czy chory był chory?

► Podziemne składowanie CO2

► Nowy PŁATNIK

► Stawki za 1 km przebiegu
pojazdów prywatnych używanych
do celów służbowych
► Jak się ma polska gospodarka?
► Promowanie OZE
► Projekt ustawy samorządowej

► Startuje projekt równościowy

serwis domowy
► Księgi wieczyste on-line
► Niektóre przestępstwa stały się
wykroczeniami

„

► „Mieszkanie dla młodych”
W ramach nowego programu
„Mieszkanie dla młodych”
(„MdM”) na lata 2014-2018
z pomocy państwa będą mogły
skorzystać małżeństwa, osoby
samotnie wychowujące dzieci
i osoby samotne do 35. roku
życia. W przypadku małżeństw
ograniczenie wiekowe będzie
dotyczyć tylko jednego
z małżonków.”
► Wymiar zasiłku chorobowego
i macierzyńskiego
► Zmiany w egzekucji komorniczej
► Jednakowe zasady naboru do
przedszkoli i szkół
► Sprawdzimy dane o pojeździe
przed jego zakupem…
► Niekonstytucyjne opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Słowo od doradcy

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

Niech Święta Bożego Narodzenia
i wigilijny wieczór upłyną Wam
w szczęściu i radości przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki,
życzy Wasz Doradca Podatkowy

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

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

16. Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za listopad.

30. Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za grudzień.

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

31. Zawiadomienie o dobrowolnym zaprowadzeniu
ksiąg rachunkowych w 2014 r.

elektroniczny serwis klientów kancelarii

►

podatki ▪

▪ podatki

interpretacje

Kwalifikacja wydatków na reprezentację
Minister Finansów wyjaśnił kwestię możliwości zaliczania do kosztów uzyskania
przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne,
zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami,
inwestorami, wykonawcami etc.

Z

auważył, iż NSA w wydanym 17 czerwca
2013 r., w składzie 7 sędziów, wyroku (sygn.
akt II FSK 702/11) podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej
sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów
(wydatków) jako kosztów reprezentacji analiza
tego orzeczenia pozwala na wysunięcie poniżej
wskazanych tez o charakterze ogólnym, które
powinny być pomocne przy wykładni przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz art. 23
ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Zdaniem MF z orzeczenia
tego wynika zatem, że:
1. Wymienienie w przepisach podatkowych
jako przykładowych kosztów reprezentacji
wydatków na usługi gastronomiczne, zakup
żywności oraz napojów, w tym alkoholowych,
nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze
muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania
przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku
powinna być odrębna, pod kątem warunków
i okoliczności uzasadniających poniesienie
takich wydatków.
2. Dla kwalifikacji danych wydatków jako
wydatków na reprezentację wykluczonych
z kosztów uzyskania przychodów nie jest
istotne miejsce podawania poczęstunków,

powrót do spisu treści

świadczenia usług gastronomicznych etc,
tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też
poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są
także istotne takie cechy jak wystawność,
wytworność, okazałość poczęstunków. Nie
ma bowiem możliwości skonstruowania
miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu
jednakowego dla wszystkich podmiotów
gospodarczych.
3. Za wydatki na zakup żywności, napojów
i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.
16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23
updof należy uznać te, których wyłącznym
bądź dominującym celem jest stworzenie
pewnego wizerunku podatnika, stworzenie
dobrego obrazu jego firmy czy działalności,
wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.
4. Każda sprawa powinna być przedmiotem
odrębnej oceny pod kątem okoliczności
w jakich doszło do poniesienia omawianych
wydatków. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych
powinny spełniać wymogi przepisów art. 15
ust. 1 updop lub art. 22 ust. 1 updof, czyli być

poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła
przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika
wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi
rozrywkowe”. Tego rodzaju, przykładowo
podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie
mogą być w ogóle rozważane w kontekście
wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23
ust. 1 pkt 23 updof.
Reasumując, nie podlegają wykluczeniu
z kosztów uzyskania przychodów na podstawie

art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23
updof ponoszone przez podatników wydatki
na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda
mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady,
lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią),
podawane podczas prowadzenia rozmów
z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami
etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez
podatników działalności gospodarczej.
Interpretacja ogólna MF z 25.11.2013 r.,
nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej a CIT
Minister Finansów wyjaśnił, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 czerwca
2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – jako jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej – mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

N

iepubliczny zakład opieki
zdrowotnej jest bowiem
jednostką odrębną w stosunku
do tworzącego go i utrzymującego podmiotu. A zatem, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez osobę
prawną, posiadający zdolność
prawną, odrębną strukturę
organizacyjną, odrębny przedmiot działania oraz majątek jest
jako jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej
podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych. W konsekwencji niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej mogą korzystać ze
zwolnienia, o którym mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych, przy spełnieniu
pozostałych warunków określonych w tej ustawie.
Interpretacja ogólna MF
z 31.10.2013 r., nr DD6/033/139/
MNX/13/RD-106351

elektroniczny serwis klientów kancelarii

podatki ▪

▪ podatki

Zwolnienie od podatku dla żołnierzy
Szef resortu finansów wyjaśnił zasady stosowania przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach
2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.
Wskazał, iż dla potrzeb zastosowania tego zwolnienia żołnierze nie musieli wyjeżdżać
poza granice państwa w ramach jednostki wojskowej.

P

rzepis art. 21 ust. 1 pkt 83
ustawy w brzmieniu obowiązującym w latach 2005-2010
ma więc zastosowanie do żołnierzy pełniących wojskową
służbę za granicą, jeżeli realizowali cele, o których mowa
w tym przepisie, niezależnie
od tego, czy wchodzili w skład
jednostki użytej poza granicami kraju. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 22 kwietnia
2005 r. o zmianie ustawy o
Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, wolne od
podatku dochodowego od osób
fizycznych były należności pieniężne wypłacone policjantom,

żołnierzom, funkcjonariuszom
celnym, Straży Granicznej, pracownikom jednostek wojskowych, jednostek policyjnych
i jednostek organizacyjnych
Straży Granicznej użytych
poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił
państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu
lub ich skutkom, organizowania
i kontroli ruchu granicznego,
organizowania ochrony granicy
państwowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa w komunikacji
międzynarodowej, a także należności pieniężne wypłacone

policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży
Granicznej i pracownikom,
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych
organizacji międzynarodowych
i sił wielonarodowych; zwolnienie nie miało zastosowania
do wynagrodzeń za pracę oraz
uposażeń i innych należności
pieniężnych przysługujących
z tytułu pełnienia służby na
ostatnio zajmowanym w kraju
stanowisku służbowym.
Interpretacja ogólna MF
z 25.11.2013 r., nr DD3/033/252/
MCA/13/RD-120536/13

Dochody akcjonariusza SKA
Szef resortu finansów wyjaśnił dotychczasowe zasady opodatkowania dochodów
niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (SKA).

P

rzypomniał, iż w sentencji uchwały z dnia 20
maja 2013 r. (sygn. akt II FPS
6/12) NSA orzekł, że przychód
(dochód) osoby fizycznej,

powrót do spisu treści

będącej akcjonariuszem spółki
komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 updof,
jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast w świetle art. 44
ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy,
osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik

obowiązek odprowadzenia
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero
w dacie powstania przychodu,
którą w myśl art. 14 ust. 1i tej
ustawy jest dzień wypłaty dywidendy.
W związku z tym Minister
Finansów wskazał, że kwota
przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi niebędącemu komplemen-

tariuszem (osobie fizycznej,
osobie prawnej) i wypłaconej
dywidendy stanowi przychód
takiego akcjonariusza uzyskany z działalności gospodarczej.
Przy określaniu daty uzyskania
tego przychodu zastosowanie
znajdą zatem postanowienia art.
14 ust. 1i updof oraz art. 12 ust.
3e updop, zgodnie z którymi,
za datę uzyskania przychodu
uważa się dzień otrzymania

zapłaty (w tym przypadku
– dywidendy). Otrzymana
dywidenda zwiększać zatem
będzie wysokość należnej od
dochodów akcjonariusza zaliczki na podatek dochodowy
za miesiąc, w którym dywidenda taka została przez akcjonariusza otrzymana.
Interpretacja ogólna MF
z 25.11.2013 r., nr DD5/033/1/13/
KSM/RD-122180/13

Wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego
Minister Finansów wyjaśnił, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego,
używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, nie są ograniczone
limitem wynikającym z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu
i stawki za jeden kilometr określonej w odrębnych przepisach.

P

rzedmiotowe wydatki
powinny być zaliczane do
kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach
określonych w art. 22 ust. 1
ustawy PIT i odpowiednio art.
15 ust. 1 ustawy CIT.
Wydatki z tytułu czynszu
najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb
działalności gospodarczej nie
są ograniczone limitem określonym w art. 23 ust. 1 pkt 46
ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt
51. Przedmiotowe wydatki nie
mieszczą się bowiem w ka-

tegorii wydatków, o których
mowa w tych przepisach.
Koszty związane z używaniem
samochodu osobowego to
koszty posługiwania się tym
samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują
kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania
takiego samochodu. Oznacza
to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu
osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju
wydatki eksploatacyjne. Wy-

datkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki
z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla
potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to
wydatki na uzyskanie samego
tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu,
a zatem są kategorią odrębną
od kosztów eksploatacji samochodu.
Interpretacja ogólna MF
z 8.11.2013 r., nr DD2/033/55/
MWJ/13/RD-111005

elektroniczny serwis klientów kancelarii

podatki ▪

▪ podatki

Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu
Minister Finansów wyjaśnił zasady kwalifikacji do źródła przychodów w podatku
dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

U

względniając dokonaną
w uchwale NSA z dnia
21 października 2013 r. sygn.
akt II FPS 1/13 wykładnię,
stwierdził, że kwalifikacja do
źródła przychodów w podatku
dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu
kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego
z urzędu, jest zależna od formy
prawnej wykonywania przez
niego zawodu adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego.
Jeśli adwokat, radca prawny,
doradca podatkowy czy rzecznik patentowy działalność zawodową wykonuje w formie

organizacyjnej, w ramach
której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów
z pozarolniczej działalności
gospodarczej, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy
PIT, wówczas wynagrodzenie
z tytułu kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej
z urzędu należy zaliczyć do
przychodów z tego źródła.
Jeżeli natomiast radca prawny, doradca podatkowy czy
rzecznik patentowy wykonuje
swoją działalność zawodową
w innej formie, np. w ramach
stosunku pracy, wówczas ich
wynagrodzenie z tytułu kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzędu należy
kwalifikować do przychodów

z działalności wykonywanej
osobiście, o której mowa w art.
10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13
pkt 6 ustawy PIT. W tym przypadku na sądzie spoczywają
obowiązki płatnika, określone
w art. 41 ust. 1 oraz w art. 42 ust.
1 i 2 ustawy PIT.
Wobec uznania przedstawionej wykładni za obowiązującą należało zmienić
interpretację ogólną z dnia
4 września 2002 r. Nr PB5/
KD-033-317-2122/02 (Biuletyn
Skarbowy z 2002 r. Nr 5), kwalifikującą przychód adwokata
z tytułu świadczenia pomocy
prawnej z urzędu, na zlecenie
sądu, do źródła przychodów
z działalności wykonywanej
osobiście, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 13 pkt 6 ustawy PIT, niezależnie od formy prawnej,
w jakiej adwokat wykonuje
swój zawód, gdyż stwierdzono
jej nieprawidłowość.

Interpretacja ogólna MF
z 21.11.2013 r., nr DD3/033/181/
CRS/13/RD-90955/13

powrót do spisu treści

porADY

Fakturowanie w 2014 r.
Spośród wielu najważniejszą zmianą w zakresie fakturowania, jaka wejdzie
w życie 1 stycznia 2014 r., będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru czy wykonania usługi
(bądź wcześniejszej zapłaty) oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed
dokonaniem dostawy towaru bądź wykonaniem usługi (bądź wcześniejszej zapłaty).

O

d 1 stycznia 2014 r. przepisy nie będą już w większości przypadków uzależniać
powstania obowiązku podatkowego w VAT od momentu
wystawienia faktury. Funkcja
faktury będzie się więc sprowadzała tylko do dokumentu
potwierdzającego sprzedaż. Wystawiona według nowych przepisów faktura zbiorcza będzie
mogła dokumentować wszystkie transakcje sprzedaży na
rzecz określonego kontrahenta
dokonane w danym miesiącu.
Dla wielu podatników oznacza
to odciążenie z obowiązku wystawiania masy dokumentów.
W przyszłym roku będzie też
obowiązywała zmieniona generalna zasada dotycząca najwcześniejszego momentu wystawiania faktur. Co do zasady
dokumentów tych nie będzie
można wystawić wcześniej niż
30 dnia przed dostawą towaru,
wykonaniem usługi lub wcześniejszym otrzymaniem całości

bądź części zapłaty. Od tej reguły
przewidziano wyjątki dotyczące
np.:
▪▪ dostawy książek drukowanych (fakturę należy wystawić najpóźniej 60 dnia od
dnia wydania towarów),
▪▪ czynności polegającej na
drukowaniu książek (fakturę
należy wystawić najpóźniej
90 dnia od wykonania tej
czynności),
▪▪ usług budowlanych i budowlano-montażowych (fakturę
należy wystawić najpóźniej 30 dnia od wykonania
usługi).
O ile teraz podatnicy zwolnieni z opodatkowania nie
muszą wystawiać faktur, to od
przyszłego roku będą musieli to
zrobić na żądanie kupującego.
Nabywca będzie miał na to aż
3 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym dostarczono mu
towar bądź wykonano usługę.
Od 1 stycznia 2014 r. podatnik będzie mógł skorygować

obrót w razie niepotwierdzenia
otrzymania faktury korygującej
przez kontrahenta, jeśli łącznie
spełnione zostaną następujące
warunki:
▪▪ udokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej i
▪▪ z posiadanej przez niego
dokumentacji będzie wynikało, że nabywca wie, iż
transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami
określonymi w fakturze korygującej.
Dla spełnienia pierwszego warunku warto posiadać
zwrotne potwierdzenie odbioru
korespondencji zawierającej
fakturę korygującą (również
korespondencji e-mailowej
w przypadku e-faktury). Dla
spełnienia drugiego warunku
należy zatrzymać dowód zapłaty
czy potwierdzenia korespondencji handlowej, umożliwiającej ustalenie, jaka kwota została
faktycznie zapłacona z tytułu
danej transakcji.

elektroniczny serwis klientów kancelarii
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Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.
W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw przewidziano przyjęcie - od początku 2014 r. – generalnej
zasady, że obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy
towarów lub wykonania usługi, niezależnie od momentu wystawienia faktury.

P

odatek będzie zatem wymagalny w miesiącu dokonania dostawy (czyli przeniesienia
prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) bądź wykonania usługi (co do zasady
zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
Według znowelizowanych przepisów w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług,
usługa będzie uznawana również za wykonaną
w przypadku wykonania części usługi, dla której
to części określono zapłatę.
Przyjmować się będzie też, iż usługę, dla
której w związku z jej świadczeniem ustalane
są następujące po sobie terminy płatności lub
rozliczeń (tzw. usługę o charakterze ciągłym),
wykonano z upływem każdego okresu, do
którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej
usługi. Usługa świadczona w sposób ciągły przez
okres dłuższy niż rok, dla której w związku
z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, będzie
uznawana za wykonaną z upływem każdego
roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Reguła ta znajdzie
w zasadzie odpowiednie zastosowanie do
dostawy towarów.
Wyjątkowo zaś obowiązek podatkowy powstawać ma z chwilą np.:
1. otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
a. wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
powrót do spisu treści

b. przeniesienia z nakazu organu władzy
publicznej lub podmiotu działającego
w imieniu takiego organu własności
towarów w zamian za odszkodowanie,
c. dokonywanej w trybie egzekucji dostawy
towarów,
d. świadczenia, na podstawie odrębnych
przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub
prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym bądź przygotowawczym, z wyjątkiem usług na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
stanowiących import usług,
e. świadczenia usług zwolnionych od
podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41
ustawy o VAT, tzn.:
¨¨ usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa
w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usług
świadczonych przez ubezpieczającego w
zakresie zawieranych przez niego umów
ubezpieczenia na cudzy rachunek,
z wyłączeniem zbywania praw nabytych
w związku z wykonywaniem umów
ubezpieczenia i umów reasekuracji;
¨¨ usług udzielania kredytów lub pożyczek
pieniężnych oraz usług pośrednictwa
w świadczeniu usług udzielania kredytów bądź pożyczek pieniężnych, a także

zarządzania kredytami lub pożyczkami
pieniężnymi przez kredytodawcę lub
pożyczkodawcę;
¨¨ usług w zakresie udzielania poręczeń,
gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa
w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez
kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
¨¨ usług w zakresie depozytów środków
pieniężnych, prowadzenia rachunków
pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków
i weksli oraz usług pośrednictwa
w świadczeniu tych usług;
¨¨ usług, w tym także usług pośrednictwa,
których przedmiotem są udziały w: spółkach bądź innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną
– z wyłączeniem usług przechowywania
tych udziałów i zarządzania nimi;
¨¨ usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem
przechowywania tych instrumentów
i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie;
2. otrzymania całości lub części dotacji,
subwencji i innych dopłat o podobnym
charakterze, mających bezpośredni wpływ
na cenę towarów dostarczanych bądź usług
świadczonych przez podatnika;
3. wystawienia faktury z tytułu:
a. świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
b. dostawy książek drukowanych (PKWiU
ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek
– oraz gazet, czasopism i magazynów, dru-

kowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU
ex 58.14.1),
c. czynności polegających na drukowaniu
książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism
i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU
ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których
stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług;
4. wystawienia faktury z tytułu:
a. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub
chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b. co do zasady świadczenia usług
¨¨ telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
¨¨ wymienionych w poz. 140-153, 174
i 175 załącznika nr 3 do ustawy, a więc
chodzi tu głównie o usługi wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
¨¨ najmu, dzierżawy, leasingu lub usług
o podobnym charakterze,
¨¨ ochrony osób oraz usług ochrony,
dozoru i przechowywania mienia,
¨¨ stałej obsługi prawnej i biurowej,
¨¨ dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej
lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
W przypadkach, o których mowa w ww. pkt 1
i 2, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
W sytuacjach wskazanych w powyższych
pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury
lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów
wystawienia faktury określonych w art. 106i
ust. 3 i 4 ustawy, a jeśli nie określono takiego
terminu – z chwilą upływu terminu płatności.
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub
wykonaniem usługi otrzyma się całość lub część
elektroniczny serwis klientów kancelarii

podatki ▪

▪ podatki

zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę,
zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu
o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy
powstawał będzie, tak jak dotąd, z chwilą jej
otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty,
co nie dotyczy usług medialnych wymienionych
w ww. pkt 4.
Co istotne, nie przewidziano w ustawie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla licencji i usług transportowych.
Według nowych regulacji obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstawać
ma, co do zasady, z chwilą powstania długu
celnego. W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną

obowiązek ten pojawi się z momentem objęcia
towarów tą procedurą. W razie zaś objęcia
towarów procedurą celną: składu celnego,
odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem
od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
tranzytu lub przeznaczeniem celnym – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego
bądź składu wolnocłowego, jeżeli od towarów
tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub
opłaty o podobnym charakterze – obowiązek
podatkowy z tytułu importu towarów powstanie
z chwilą wymagalności tych opłat.
Minister Finansów został przez ustawę
uprawniony do określenia, w drodze rozporządzenia, późniejszych terminów powstania
obowiązku podatkowego.

Odliczenie podatku naliczonego w 2014 r.
W wyniku zmian do ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie
powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy
w odniesieniu do dostarczonych towarów bądź świadczonych usług, nie wcześniej
jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę
lub dokument celny.

P

o 1 stycznia 2014 r. należy
więc pamiętać, żeby odliczając VAT z faktury upewnić
się, że u sprzedawcy powstał
obowiązek podatkowy z tytułu
sprzedaży udokumentowanej
daną fakturą. Zgodnie bowiem
z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT
prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres,

powrót do spisu treści

w którym w odniesieniu do
nabytych lub importowanych
przez podatnika towarów
i usług powstał obowiązek podatkowy. Ustawodawca uzależnia jednak realizację tego
prawa od otrzymania faktury
bądź dokumentu celnego.
Według bowiem art. 86 ust.
10b pkt 1 ustawy o VAT prawo
do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku

naliczonego w przypadkach,
o których mowa w ust. 2 pkt 1
oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie
wcześniej niż w rozliczeniu
za okres, w którym podatnik
otrzymał fakturę lub dokument
celny. Chociaż zatem prawo
do odliczenia powstaje z momentem powstania u zbywcy
obowiązku podatkowego, to
jednak prawo to u nabywcy
nie może być wcześniej zre-

alizowane niż w rozliczeniu
za okres, w którym nabywca
otrzymał fakturę. Tylko spełnienie obydwu tych warunków łącznie (otrzymanie
faktury i powstanie obowiązku podatkowego) upoważniać
będzie nabywcę do odliczenia
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym
zostaną spełnione.
Otrzymanie faktury w okresie rozliczeniowym, w którym
nie powstał jeszcze obowiązek
podatkowy u sprzedawcy, nie
będzie uprawniało nabywcy
do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli więc podatnik
otrzyma fakturę, która będzie
dokumentować czynności dokonane dopiero w następnym

miesiącu, to nie będzie mógł
odliczyć podatku w rozliczeniu za okres jej otrzymania, ale
w okresie rozliczeniowym wykonania tych czynności.
Także powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy,
w razie nieotrzymania faktury
nie będzie uprawniało nabywcy
do odliczenia podatku. Jeśli
zatem na rzecz podatnika zostanie wykonana określona
czynność opodatkowana, która
skutkuje u sprzedawcy powstaniem obowiązku podatkowego,
to nabywca będzie mógł odliczyć podatek dopiero wówczas,
gdy otrzyma od sprzedawcy
fakturę z tytułu nabycia.
Nowe regulacje uzależniają
także uprawnienie do odlicze-

nia VAT naliczonego z tytułu
wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy.
Jeżeli w terminie 3 miesięcy podatnik nie dostanie faktury, to
będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty (zmniejszenia odliczonej kwoty podatku
naliczonego). Ta zmiana zasad
rozliczania podatku dla wielu
podatników nie będzie korzystna finansowo, gdyż jeśli
podatnik będzie otrzymywał
faktury z dużym opóźnieniem,
to będzie musiał faktycznie zapłacić VAT z własnej kieszeni.
Powrotne zwiększenie odliczenia podatku naliczonego będzie
możliwe w okresie, w którym
podatnik otrzyma fakturę.

Podstawa opodatkowania VAT w 2014 r.
Do końca 2013 r. podstawą opodatkowania jest obrót. Nowa definicja podstawy
opodatkowania będzie zaś powielała jej określenie zawarte w dyrektywie VAT.

P

odstawą opodatkowania
od początku 2014 r. ma
być generalnie wszystko, co
stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub
usługodawca otrzymał bądź
ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy
lub osoby trzeciej, włącznie

z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami
o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na
cenę towarów dostarczanych
czy usług świadczonych przez
podatnika. Podstawa opodatkowania będzie więc powiększana o podatki, cła, opłaty

i inne należności o podobnym
charakterze, z wyjątkiem kwoty
podatku, a także o koszty dodatkowe, takie jak prowizje,
koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane
przez dokonującego dostawy
lub usługodawcę od nabywcy
lub usługobiorcy.

elektroniczny serwis klientów kancelarii
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Natomiast w przypadku przekazania nieodpłatnie przez podatnika towarów należących
do jego przedsiębiorstwa podstawą opodatkowania będzie
cena nabycia towarów lub
towarów podobnych, zaś jeśli
nie ma ceny nabycia – koszt
wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
Dla nieodpłatnego świadczenia
usług podstawa opodatkowania
nie ulegnie zmianie – będzie to
nadal świadczenia tych usług
poniesiony przez podatnika.
Gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem
usługi podatnik otrzymał całość
lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek
lub ratę, wtedy kwota, pomniejszona o przypadającą od nich
kwotę podatku, także wchodzi
do podstawy opodatkowania.
Ustawa precyzuje, że podstawa opodatkowania nie
obejmuje kwot:
1. stanowiących obniżkę cen
w formie rabatu z tytułu
wcześniejszej zapłaty;
2. udzielonych nabywcy lub
usługobiorcy opustów
i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
3. otrzymanych od nabywcy
lub usługobiorcy jako zwrot
udokumentowanych wydat-

powrót do spisu treści

ków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub
usługobiorcy i ujmowanych
przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez
niego ewidencji na potrzeby
podatku.
Ponadto podstawę opodatkowania obniża się o:
1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów
i obniżek cen;
2. wartość zwróconych towarów i opakowań; do
podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości
opakowania, jeśli podatnik
dokonał dostawy towaru
w opakowaniu zwrotnym,
pobierając kaucję za to
opakowanie lub określając
taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru;
w razie niezwrócenia przez
nabywcę takiego opakowania podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość
tego opakowania: w dniu
następującym po dniu,
w którym umowa przewidywała zwrot opakowania
– jeżeli tego opakowania nie
zwrócono w terminie określonym w umowie, bądź 60.
dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie
nie określono terminu
zwrotu tego opakowania.

3. zwróconą nabywcy całość
lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem
sprzedaży, jeżeli do niej nie
doszło;
4. wartość zwróconych kwot
dotacji, subwencji i innych
dopłat o podobnym charakterze mających bezpośredni wpływ na cenę
towarów dostarczanych lub
usług świadczonych przez
podatnika.
Nowe przepisy umożliwiają też rozliczanie niepotwierdzonych faktur korygujących
– po spełnieniu określonych
warunków. W przypadkach,
o których mowa w ww. pkt
1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do
podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym
podatkiem, dokonuje się pod
warunkiem posiadania przez
podatnika, uzyskanego przed
upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za
dany okres rozliczeniowy,
w którym nabywca towaru lub
usługobiorca otrzymał fakturę
korygującą, potwierdzenia
otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru
lub usługobiorcę, dla którego
wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania
przez nabywcę towaru lub usłu-

gobiorcę faktury korygującej
po terminie złożenia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika
do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie
to uzyskano. Dotyczy to odpowiednio sytuacji stwierdzenia
pomyłki w kwocie podatku na
fakturze i wystawienia faktury
korygującej do faktury, w której
wykazano kwotę podatku
wyższą niż należna. Warunku
posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury
korygującej przez nabywcę
towaru lub usługobiorcę nie
stosuje się w przypadku:

1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów;
2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których
miejsce opodatkowania
znajduje się poza terytorium kraju;
3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej,
gazu przewodowego, usług
telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz
usług wymienionych w poz.
140-153, 174 i 175 załącznika
nr 3 do ustawy;
4. gdy podatnik nie uzyskał
potwierdzenia mimo udokumentowanej próby do-

ręczenia faktury korygującej
i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca
towaru lub usługobiorca
wie, że transakcja została
zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi
w fakturze korygującej.
W tym przypadku obniżenie
podstawy opodatkowania
następuje nie wcześniej niż
w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy,
w którym zostały łącznie
spełnione wskazane przesłanki.
Nie przewidziano szczególnej definicji podstawy opodatkowania przy usługach komisu.

projekty

Standardowa deklaracja VAT?
Komisja Europejska zaproponowała nową standardową deklarację VAT, która może
przyczynić się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstw UE o 15 mld euro rocznie.

C

elem tej inicjatywy jest
ograniczenie biurokracji
dla przedsiębiorstw, ułatwienie przestrzegania przepisów
podatkowych i zwiększenie
wydajności administracji podatkowych w całej Unii.
Komisja przewiduje utworzenie jednolitego zestawu
wymogów dla przedsiębiorstw

w zakresie wypełniania deklaracji VAT, niezależnie od
państwa członkowskiego,
w którym się to odbywa. Zastąpienie krajowych deklaracji VAT standardową deklaracją VAT zagwarantuje, że
w całej UE przedsiębiorstwa
zgłaszać będą takie same podstawowe informacje w tym

samym okresie. Mając na
uwadze, że stosowanie i egzekwowanie uproszczonych
procedur jest łatwiejsze,
dzisiejszy wniosek powinien
również przyczynić się do
poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku
VAT i zwiększenia dochodów
publicznych.

elektroniczny serwis klientów kancelarii
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odpowiedzi

Jaki identyfikator?
Pytanie: Jakim identyfikatorem – NIP, czy PESEL – powinnam posługiwać się, jeśli
prowadzę działalność gospodarczą i równocześnie zatrudniona jestem u pracodawcy na
umowę o pracę?

O

dpowiedź: W przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
identyfikatorem podatkowym jest Numer

Pytanie: Jestem cudzoziemcem, mieszkam teraz w Polsce i tutaj się zatrudniłem na
umowę o pracę w 2013 r. Nie mam numeru PESEL. Jaki identyfikator muszę posiadać?
dpowiedź: Osoby fizyczne, które na podstawie
odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi
ewidencyjnemu. W związku
z uzyskiwaniem dochodów ze

stosunku pracy ma Pan obowiązek dokonania rozliczenia
rocznego. Ponieważ nie jest
Pan objęty rejestrem PESEL,
właściwym dla Pana identyfikatorem podatkowym będzie

numer NIP. W celu uzyskania
numeru NIP, powinien Pan
złożyć we właściwym urzędzie
skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7.

wzory pism

Nowe formularze
Minister Finansów zmienił wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT-28, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D obowiązujące w zakresie zryczałtowanego
podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

N

owe formularze zawiera
rozporządzenie z dnia
12 listopada 2013 r. w sprawie
określenia wzorów zeznania,
deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

powrót do spisu treści

w zakresie zryczałtowanego
podatku dochodowego od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
które wejdzie w życie 6 grudnia
2013 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października
2013 r. w sprawie określenia
wzorów rocznego obliczenia
podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakre-

oraz PIT/ZG. Formularze te
będą stosowane do dochodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia
2013 roku.
Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 paździer-

nika 2013 r. w sprawie wzoru
oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją
służącą zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych określa nowy
wzór oświadczenia PIT-2K.

zmiany prawne

Identyfikacji Podatkowej (NIP), niezależnie od
zakresu i rodzaju innych wykonywanych przez
nie czynności, np. świadczenia pracy.

Obcokrajowiec na etacie

O

sie podatku dochodowego od
osób fizycznych określa wzory:
PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38,
PIT-36L, PIT-39, a ponadto
załączniki do zeznań: PIT/D,
PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z

Spółki komandytowo-akcyjne zapłacą CIT
Spółki komandytowo-akcyjne będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych. Oznacza to, że to spółka, a nie jej wspólnicy, będzie zobowiązana do
opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym.

N

atomiast wspólnicy spółek
komandytowo-akcyjnych
będą opodatkowani z tytułu
wypłat z zysku dokonywanych
przez spółkę. Jednak w przypadku wypłat z zysku otrzymywanych przez komplementariuszy
takiej spółki w ustawie przewidziano mechanizm zmierzający do wyeliminowania dwóch
poziomów opodatkowania
(odliczenie przez komplementariusza podatku zapłaconego
przez spółkę w części na niego
przypadającej). Przepisy te będą
miały zastosowanie począwszy
od pierwszego dnia roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynającego się
po 31 grudnia 2013 r.
Włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do zakresu podmiotowego ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych wynika z ustawy z dnia
8 listopada 2013 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy
o podatku tonażowym, która
została ogłoszona w Dzienniku
Ustaw RP 27 listopada 2013 r.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych przewiduje ponadto
zmianę podatkowego rozliczania umów o subpartycypację.
Nowe rozwiązania umożliwiają bankom rozliczanie w czasie
przychodów podatkowych uzyskanych z transakcji subpartycypacji i rozpoznawania kosztu
uzyskania przychodu w tym

samym czasie, tj. co do zasady,
w terminach wymagalności
spłaty rat kredytów (pożyczek)
objętych umową o subpartycypację.
Zmiany w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych polegają na przyznaniu
podatnikom będących spadkobiercami prawa pomniejszenia przychodów z odpłatnego
zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych
albo odkupienia (umorzenia)
tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także
zwrotu wkładów albo udziałów
w spółdzielni, nabytych przez
podatnika w drodze spadku
– o koszty poniesione na ich
nabycie przez spadkodawców.
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Program LIFE
2014-2020

aktualności

zmiany prawne

Nowe gwarancje de minimis

Klienci parabanków pod
ochroną prawa

13 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i 22 inne banki podpisały umowy,
które rozszerzają gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

P

rogram gwarancji de
minimis, który uruchomiono w marcu tego roku,
służy wzmocnieniu sektora
mikro, małych i średnich
firm. Polega on na udzielaniu
przez BGK gwarancji spłaty
kredytów obrotowych, które
przedsiębiorcy mogą zaciągać
w bankach kredytujących.
Dotychczas z gwarancji skorzystało już przeszło 26 tysięcy
firm a wartość kredytów zaciągniętych dzięki gwarancjom sięga już 9 mld złotych.
Do 31 października br. BGK
udzielił gwarancji na kwotę
ok. 5,15 mld zł.

Do tej pory rządowy program gwarancji zabezpieczał
tylko kredyty obrotowe, związane z finansowaniem działalności bieżącej firm. Teraz
ruszył drugi etap programu,
który ułatwi dostęp firm do
kredytów inwestycyjnych
i rozwojowych.
Gwarancje będą ułatwiać
dostęp do finansowania
szeroko rozumianych celów
inwestycyjnych, jak również jako instrument nie wiążący
się z faktycznym przekazaniem środków finansowych
– będą elementem wpisującym
się w charakter wsparcia, jaki

planowany jest w nowej perspektywie finansowej.
Umowy podpisali prezesi
i przedstawiciele następujących banków: Alior Bank;
Bank Handlowy w Warszawie; Bank BGŻ; BNP Paribas
Bank Polski; BOŚ Bank; Bank
BPH; Bank BPS; BRE Bank;
BZ WBK; Deutsche Bank PBC;
FM Bank; Getin Noble Bank;
Idea Bank; ING Bank Śląski;
INVEST-BANK; Krakowski
Bank Spółdzielczy; Bank Millennium; Pekao S.A.; PKO BP;
Raiffeisen Bank Polska; SGB-Bank; Toyota Bank Polsk

COSME dla przedsiębiorstw
W styczniu 2014 r. rozpocznie się realizacja nowego programu unijnego na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm tzw. programu COSME.

N

a jego realizację przewidziane jest ponad 2 mld
euro. Aż 60% tej kwoty zostanie przeznaczone na ułatwie-

powrót do spisu treści

nie przedsiębiorcom dostępu
do finansowania. Ponadto
COSME będzie wspomagał
działalność sieci Enterprise

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć
ochronę interesów konsumentów korzystających z usług
instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków.

N

owelizacja przewiduje m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wykorzystywać do celów edukacyjnych i informacyjnych – bezpłatnie i w czasie przez siebie
określonym – publiczne środki masowego przekazu i za ich
pomocą publikować komunikaty i ostrzeżenia.
Poza tym nowelizacja poszerza przepisy w zakresie oceny
zdolności kredytowej. Znalazł się w niej zapis zakazujący
udzielania kredytów podmiotom, które nie posiadają zdolności kredytowej.
Zmiany zobowiązują ponadto KNF do obowiązkowego
publikowania na swojej stronie internetowej tzw. ostrzeżeń
publicznych, zawierających informacje o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w stosunku
do podmiotów prowadzących nielegalną, a więc bez zgody
KNF, działalność np. bankową.
Ustawa reguluje również kwestie ważności terminu obowiązywania formularza informacyjnego. Projekt umowy,
który klient otrzymuje od instytucji kredytowej, będzie obowiązywał 1 dzień.
Doprecyzowano też termin „stopa oprocentowania kredytu”
oraz kwestie ochrony danych osobowych klienta i danych
związanych z sytuacją klientów.

21 listopada 2013 r.
Parlament Europejski
przegłosował
rozporządzenie
dotyczące instrumentu
finansowego dla
środowiska (LIFE) na
lata 2014-2020. W ciągu
kilku najbliższych tygodni
powinno nastąpić
przyjęcie dokumentu
przez Radę i publikacja
tekstu rozporządzenia
we wszystkich językach
urzędowych UE.

W

porównaniu do lat
2007-2013 alokacja
środków na program wzrośnie z 2,1 mld euro do ponad
3,4 mld euro. Dodatkowe
środki zostały przeznaczone
m.in. na realizację działań
w obszarze klimatu, które
dotychczas nie miały wyodrębnionej koperty finansowej.

Europe Network oraz wspierał poprawę konkurencyjności
firm i promował przedsiębiorczość.
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Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić efektywne i jednolite stosowanie
na terenie Polski przepisów unijnych, określających wytyczne sanitarne dla produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

i tłoczeniu do odpowiedniej
formacji geologicznej.
Nowelizacja ma służyć
implementacji unijnej dy-

rektywy CCS do krajowego
porządku prawnego – przez
ustanowienie ram prawnych
prowadzenia działalności

w zakresie bezpiecznego
podziemnego składowania
dwutlenku węgla.

wskaźniki i stawki

C

hodzi także o przepisy
dotyczące zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt.
Ustawa m.in. zmienia system
kar za naruszenia regulacji dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.
Zamiast odpowiedzialności
karnej, powiatowy lub graniczny lekarz weterynarii będzie
mógł nałożyć w trybie administracyjnym kary pieniężne.
Powiatowy lekarz weterynarii będzie też mógł m.in.

zakazać właścicielowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zajdzie
uzasadnione podejrzenie, że
zwierzęta te były żywione
niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia
zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Lekarz ten
będzie mógł ponadto zakazać
posiadaczowi produktów
ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, pochodnych
lub zawierających produkty
uboczne pochodzenia zwie-

rzęcego ich zbywania lub udostępniania.
Poza tym ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące
sprawowania nadzoru przez
Głównego Lekarza Weterynarii nad obiektami, pomieszczeniami, jak i laboratoriami
wykonującymi badania czy
w inny sposób zajmującymi
się żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub
szczepionkami wytwarzanymi
z takich antygenów.

Podziemne składowanie CO2
Celem ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie prawa geologicznego
i górniczego do wykonywania nowego rodzaju działalności, jakim jest podziemne
składowanie dwutlenku węgla.

N

owelizacja ma na celu
realizację zdefiniowanych projektów demonstracyjnych. Technologia
wychwytywania dwutlenku
węgla oraz jego składowa-

powrót do spisu treści

nie w formacji geologicznej
– technologia CCS (obecnie
jest w fazie prac badawczo-naukowych) – jest uznawana za jeden z potencjalnych
sposobów ograniczenia nad-

miernej emisji dwutlenku
węgla do atmosfery. Proces
polega na wychwytywaniu
tego związku z instalacji przemysłowych, transportowaniu
go do miejsca składowania

Stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych
używanych do celów służbowych
Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych w jazdach lokalnych
pracowników wynoszą:

Stawki w zł

Pojazdy

od 14.11.2007 r.

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

W

takiej samej wysokości kształtują
się teraz stawki za 1 km przebiegu
z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu
w podróży służbowej.
Podane wyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.
Podstawy prawne:
▪▪ § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz.
271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r.
Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308);
▪▪ § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
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Jak się ma polska gospodarka?
Według szacunków GUS, PKB w III kw. 2013 r. był wyższy o 1,9% w porównaniu
z analogicznym okresem 2012 r. :

W

III kw. wzrosła konsumpcja indywidualna
(o 1%) i publiczna (o 1,7%). Po
4 kwartałach spadku, o 0,6%
zwiększyły się nakłady brutto
na środki trwałe. Podtrzymany
został pozytywny wkład eksportu netto.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski, to według
wstępnych danych GUS
eksport towarów z Polski
w okresie 3 kwartałów br.
wyniósł 112,9 mld euro i był
wyższy wobec poziomu sprzed
roku o 6,3%. Import natomiast

obniżył się o 0,3%, do 113,8 mld
euro. W rezultacie deficyt
obrotów towarowych został
zredukowany do 0,9 mld
EUR z 8 mld w analogicznym
okresie ubiegłego roku.
Wstępne dane GUS wskazują, że produkcja sprzedana
przemysłu w październiku
2013 r. była o 4,4% wyższa
w porównaniu z analogicznym
miesiącem ubiegłego roku
i o 6% wyższa niż we wrześniu
2013 r.
Jeśli chodzi o inflację, to
według szacunków GUS ceny

dóbr i usług konsumpcyjnych
w październiku 2013 r. wzrosły
o 0,2% względem września br.
W porównaniu z październikiem 2012 r. były zaś wyższe
o 0,8%.
Liczba bezrobotnych w końcu października 2013 roku
wyniosła 2 076,4 tys. osób
(na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie
urzędy pracy) i w porównaniu
do końca września 2013 roku
spadła o 6,7 tys. osób (o 0,3%).
To kolejny, już ósmy miesiąc
spadku bezrobocia.

projekty

Promowanie OZE
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo energetyczne. Dokument wdraża do polskiego
prawa unijne przepisy promowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

P

rojekt zawiera wytyczne
Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE wprowadzające obowiązek osiągnięcia 10-proc. udziału energii
odnawialnej w transporcie

powrót do spisu treści

w 2020 roku. Cel ten został już
zapisany w Krajowym Planie
Działań, przygotowanym
w MG i przyjętym przez rząd
7 grudnia 2010 r. Jest on
również zgodny z kryteriami

zrównoważonego rozwoju
(KZR) obowiązującymi dla
biopaliw ciekłych i biokomponentów.
Normy wyznaczone przez
UE dotyczą m.in. źródła po-

chodzenia surowców do wytwarzania biokomponentów
oraz minimalnego poziomu
ograniczenia dla nich emisji
gazów cieplarnianych. Ich
spełnienie jest warunkiem
koniecznym m.in. w zakresie dofinansowania projektu
związanego z wytwarzaniem
i wykorzystywaniem biopaliw
i biokomponentów.

Wykorzystanie biokomponentów, połączone z pozostałymi źródłami energii
odnawialnej stosowanymi
w sektorze transportowym, to
nie tylko oszczędność i większa
efektywność energetyczna.
Pozwoli to również ograniczyć
emisję CO2.
Tymczasem MG przygotowało projekt ustawy o od-

nawialnych źródłach energii.
Teraz podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski
są krajowe zasoby węgla.
W kolejnych dziesięcioleciach
będzie to OZE, a więc biomasa,
biogaz, energia słoneczna
i energia wiatrowa na lądzie
i morzu – wyjaśnił wicepremier Piechociński.

Projekt ustawy samorządowej
Przygotowany przez MAC projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma służyć usprawnieniu funkcjonowania oraz
organizowania zadań, które gminy, powiaty i województwa samorządowe świadczą na
rzecz obywateli.

C

ele projektowanej regulacji, tj. poprawę
wykonywania zadań publicznych przez
jednostki samorządu terytorialnego (własnych
i zleconych), mają zrealizować przepisy zawarte
się w 6 grupach tematycznych:
1. zwiększenie samodzielności i elastyczności
działania jednostek samorządu terytorialnego;
2. ułatwienie współpracy jednostek samorządu
terytorialnego;
3. zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego;
4. zmiany w przepisach ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, spadku i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
o podatku leśnym oraz o podatku rolnym;
5. zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony

środowiska w zakresie ochrony zadrzewień
i terenów zieleni;
6. zmiany o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w przepisach materialnego prawa administracyjnego normującego
zadania samorządu terytorialnego.
MAC wyjaśnił przy tym, iż projektowana
ustawa nie wprowadza nowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości dla kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej, powtarza jedynie zapisy obowiązujące od 2010 r.
Proponowana nowelizacja zmienia zaś definicję budowli w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych, poprzez stworzenie zamkniętego
katalogu budowli (obiektów) w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (zamiast obecnej
definicji odwołującej się do przepisów prawa
budowlanego).
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Jaka reforma urzędów pracy?
Rządowy projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest już
w Sejmie. Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reforma
zakłada m.in. profilowanie pomocy dla bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia dla
szukających pracy i wynagradzanie pracowników urzędów za osiągane wyniki.

C

el zmian: lepsza obsługa
w urzędach pracy osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.
– Urzędy mają przestać być pośredniakami, a stać się, wzorem
brytyjskich „job centers“ czy
niemieckich „center fur arbeit“,
prawdziwymi centrami pracy
– powiedział minister pracy
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Co się zmieni? Każdy bezrobotny i poszukujący pracy
zarejestrowany w urzędzie
pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego
doradcę klienta. Podobnie
będzie w przypadku pracodawców. Zmieni się też podejście do klientów. Podstawą
będzie profilowanie pomocy
dla osób bezrobotnych.
W pierwszym profilu znajdą
się bezrobotni aktywni, którzy
nie potrzebują specjalistycznej
pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Do drugiego
profilu należeć będą bezrobot-

powrót do spisu treści

ni wymagający wsparcia, którzy
będą korzystać ze wszystkich
usług i instrumentów rynku
pracy jakie oferują urzędy
pracy. W trzecim profilu
znajdą się bezrobotni oddaleni
od rynku pracy, zarówno tacy,
którzy z różnych powodów
zagrożeni są wykluczeniem
społecznym, jak i tacy, którzy
z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy
lub uchylają się od pracy legalnej. Przeznaczonym dla
nich blokiem INTEGRACJA
zostanie objętych ok. 180 tys.
osób, czyli 10 proc. bezrobotnych. Będą mogli skorzystać
także z bloku AKTYWIZACJA,
polegającym na przygotowaniu
do lepszego radzenia sobie na
rynku pracy i skierowania do
wykonywania prac społecznie
użytecznych.
Urzędy pracy otworzą się
na współpracę z ośrodkami
pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządo-

wymi i prywatnym agencjami
pracy, którym będą mogły
zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym. Pilotażowo urzędy
testują już pracę z prywatnymi
agencjami w projekcie „Partnerstwo dla pracy”.
Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla osób
szukających pracy. To m.in.
grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka
na utworzenie stanowiska
pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia
organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy
starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za
zatrudnionego bezrobotnego
w wieku 50+ oraz programy
regionalne.
Częścią zmian jest pakiet
dla młodych osób szukających
pracy. – Zmieniamy definicję

osoby młodej, która obejmie
wszystkich do 30. roku życia.
To konieczna zmiana, bo wielu
młodych uczy się coraz dłużej
i później wchodzą na rynek
pracy – tłumaczy minister Kosiniak-Kamysz. Dzięki temu
urzędy będą mogły pomóc
większej grupie osób.
To nie koniec zmian dla
młodych. Skróci się okres
– z 6 do 4 miesięcy – w którym
urzędy muszą przedstawić im
ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacja. Pracodawcy zatrudniający skierowanych
przez urząd bezrobotnych
w wieku do 30 lat zostaną
zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli
możliwość refundacji składki
na ubezpieczenia społeczne
i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.
Dla osób z dłuższym stażem
na rynku pracy powstanie
nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki niemu pracownicy będą mogli podnosić
swoje kwalifikacje, zdobywać
niezbędne certyfikaty i sfinansować szkolenia.
Źródło: www.mpips.gov.pl.

aktualności

Czy chory był chory?
Blisko 50 mln zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń
chorobowych – to efekt kontroli zwolnień lekarskich ZUS
w III kwartale tego roku.

W

III kwartale 2013 r. lekarze orzecznicy ZUS, zgodnie
z ustawowymi uprawnieniami kontynuowali w całym
kraju kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności
do pracy oraz prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
W wyniku 114,8 tys. przeprowadzonych badań lekarskich osób
posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,
wydano 15,4 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku
chorobowego, a kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat
osiągnęła 6,1 mln zł.
W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień
lekarskich skontrolowano 36,8 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało
cofnięcie zasiłków w kwocie 1,3 mln. zł.

Startuje projekt równościowy
Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach
podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem
zmiany społecznej”, współfinansowany ze środków
Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego
PROGRESS, realizowany będzie do
30 września 2015 r.

C

elem projektu jest promocja równości kobiet i mężczyzn,
w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych jako narzędzia zmiany społecznej.
Projekt jest odpowiedzią na znaczące nierówności w dostępie
do awansu kobiet i mężczyzn na stanowiska kierownicze dużych
spółek notowanych na giełdzie. Udowodniono, że spółki, których
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organy kierownicze są znacznie
zdywersyfikowane pod względem płci, mają lepsze wyniki
działalności, są bardziej konkurencyjne wobec spółek, które
zarządzane są przez dyrektorów
jednej płci. Firmy ze zrównoważonym pod względem płci
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zarządem charakteryzują się
lepszym kontrolowaniem
ryzyka w podejmowaniu
decyzji, większą kreatywnością, bardziej efektywną odpowiedzią na potrzeby rynku. Jak
wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w zarzą-

dach w największych firmach
w Polsce wynosi 11,8 % (średnia
UE 13,7 %). Założeniem Komisji
Europejskiej jest zwiększenie
udziału kobiet w zarządach największych firm do 40% poprzez
wprowadzenie odpowiednich
rozwiązań legislacyjnych.

Nowy PŁATNIK
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, iż od 30.11.2013 r. zostaje udostępniona
nowa wersja programu PŁATNIK 9.01.001.

W

oprogramowaniu będzie udostępniona
funkcjonalność związana wyłącznie z:
▪▪ przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych
i deklaracji rozliczeniowych korygujących,
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz
innych dokumentów (za wyjątkiem Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz
Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej),
▪▪ stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem,
▪▪ weryfikacją i aktualizacją komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej na
ubezpieczenie wypadkowe),
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▪▪ mechanizmami wysyłki dokumentów.
Funkcjonalności związane z weryfikacją prawidłowości wypełnienia dokumentów w oparciu
o dane zaewidencjonowane w ZUS będą udostępniane sukcesywnie w 2014 r.

zmiany prawne

Księgi wieczyste on-line
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która weszła w życie
1 grudnia 2013 r., umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do jawnej księgi
wieczystej przez Internet.

N

owe przepisy gwarantują każdemu obywatelowi
– z mocy ustawy, a nie rozporządzenia, jak dotąd – powszechne, bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej online
po podaniu jej numeru.
Ustawa zawiera ponadto
regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych
w Centralnej Bazie Danych
Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela
nieruchomości. Uprawnione
do tego mają być m.in.: Policja,

organy kontroli skarbowej,
organy podatkowe, NIK, ZUS,
sądy, prokuratura, komornicy
sądowi, notariusze i Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.
Ma to ułatwić i przyspieszyć np.
ustalanie majątku dłużnika
oraz zwiększyć efektywność
egzekucji i bezpieczeństwo
finansowe podmiotów gospodarczych.
Nowym dokumentem wydawanym przez Centralną
Informację Ksiąg Wieczystych
będzie wyciąg z księgi wie-

czystej obejmujący wskazane
działy.
Nowelizacja przewiduje też
możliwość złożenia przez Internet wniosku o wydanie: odpisu
księgi wieczystej, wyciągu
z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu.

Nowy numer 995 Child Alert
20 listopada br. uruchomiono System Child Alert oraz weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie planu numeracji krajowej
dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie
dostępne usługi telefoniczne.

B

udowa systemu Child
Alert jest inicjatywą UE
mającą na celu zwiększenie
efektywności poszukiwania
osób zaginionych, w szczególności dzieci, poprzez zaangażowanie do poszukiwań

obywateli, mediów oraz organizacji pozarządowych. Istotnym elementem tego systemu
jest uruchomienie krótkiego,
stałego i niezmiennego numeru
telefonu alarmowego służącego do przekazywania istotnych

dla poszukiwań informacji
o osobie zaginionej, który
będzie jednoznacznie identyfikowany z systemem Child
Alert i poszukiwaniem osób
zaginionych, w szczególności
dzieci.
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Niektóre przestępstwa stały się wykroczeniami
9 listopada 2013 r. weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej
procedury karnej.
Chodzi m.in. o:
1. przeniesienie na poziom Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za prowadzenie
w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż
mechaniczny, np. roweru;
2. podniesienie progu kwotowego między
przestępstwami a wykroczeniami przeciwko
mieniu do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli obecnie do 400 zł);
3. zmiany w zakresie art. 74 § 3a dotyczącego
uprawnień w zakresie stosowania siły fizycznej i środków przymusu bezpośredniego
wobec osoby podejrzanej i oskarżonego,
4. prawo do złożenia przez oskarżonego lub jego
obrońcę wniosku o wezwanie tłumacza w celu
porozumienia się z oskarżonym w związku
z czynnością, do wzięcia udziału w której
oskarżony jest uprawniony (art. 72 § 2 k.p.k.),
5. rozszerzenie uprawnień dla prokuratora
i finansowego organu postępowania przygotowawczego np. Dyrektora Izby Celnej
do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie
zniszczenia przez sąd wyrobów tytoniowych
i alkoholowych (art. 232a § 1-3 k.p.k.),
6. rozszerzenie katalogu spraw uprawniających prokuratora do zamieszczenia w akcie
oskarżenia uzgodnionych z oskarżonym kar
i środków karnych na wszystkie występki
oraz dopuszczenie możliwości uzgodnień
w zakresie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, jak również co
do kosztów postępowania karnego (art. 335
k.p.k.),
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7. konieczność istnienia przesłanek z art. 69 §
1-3 k.k. dla wymierzenia kary pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania, w przypadku wyroków wydawanych w trybie konsensualnym.
Wejście w życie tych przepisów wymusza
zamianę kar orzeczonych za czyny, które przestały być przestępstwami i stały się wykroczeniami. W związku z tym część skazanych opuści
zakłady karne. Sądy i służba więzienna podjęły
szereg działań zmierzających do bezzwłocznej
realizacji nowych przepisów. Zasady zamiany
kar za przestępstwa, które stały się wykroczeniami reguluje art. 50 znowelizowanego Kodeksu
postępowania karnego.
Poza tym termin wejścia w życie nowej procedury karnej przewidziano na dzień 1 lipca
2015 roku. Do zasadniczych zmian w procedurze karnej należą m.in.:
1. przemodelowanie postępowania sądowego
w kierunku większej kontradyktoryjności,
która stwarza najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej i najlepiej służy
poszanowaniu praw uczestników postępowania,
2. zaktywizowanie stron procesowych przy
jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu jako
arbitra,
3. usprawnienie i przyspieszenie postępowania także dzięki nowemu ujęciu instytucji
mediacji
4. ograniczenie przewlekłości postępowania
odwoławczego,

5. podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej
ważkich decyzji merytorycznych) przez
referendarzy sądowych, a dzięki temu
umożliwienie wykorzystania czasu sędziów
w bardziej efektywny sposób,
6. szerszy dostęp do pomocy prawnej dla
stron na etapie postępowania sądowego,
7. przyznanie radcom prawnym uprawnień
w zakresie prowadzenia obrony w spra-

wach karnych i sprawach karnoskarbowych.
Inna nowelizacja Kodeksu postępowania
karnego weszła zaś w życie 20 listopada 2013 r.
Ogranicza ona prawo prokuratora do kontrolowania korespondencji podejrzanego z obrońcą
oraz uczestniczenia w widzeniach tych osób
wyłącznie do szczególnie uzasadnionych przypadków i jeśli wymaga tego dobro postępowania
przygotowawczego.

„Mieszkanie dla młodych”
W ramach nowego programu „Mieszkanie dla młodych” („MdM”) na lata 2014-2018
z pomocy państwa będą mogły skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące
dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw ograniczenie wiekowe
będzie dotyczyć tylko jednego z małżonków.

K

redyt będzie udzielany
w złotówkach. Nowa
ustawa zakłada m.in. dofinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania
lub domu jednorodzinnego
na rynku pierwotnym. Cena
mieszkania nie będzie mogła
przekraczać kwoty otrzymanej
po pomnożeniu współczynnika 1,1 przez metraż mieszkania
i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania
1 m2 mieszkania obowiązujący
w gminie, na terenie której
jest ono położone. Dofinansowanie wkładu własnego dla
singli i rodzin bezdzietnych
ma wynosić 10% powyższej
kwoty, a dla osób wychowu-

jących przynajmniej jedno
dziecko – 15%.
Dopłatą ma być objęte
maksymalnie 50 m2, zaś samo mieszkanie nie będzie
mogło być większe niż 75 m2,
a dom jednorodzinny niż 100
m2. Nabywcy wychowujący
przynajmniej trójkę dzieci
będą mieli prawo do zakupu
w ramach programu mieszkania lub domu o większej
powierzchni – odpowiednio
do 85 m2 i do 110 m2.
Dodatkowe wsparcie – w postaci spłaty części kredytu
– przewidziano dla osób,
u których w ciągu 5 lat od
kupna mieszkania pojawi się
trzecie bądź kolejne dziecko.

To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części
kredytu wyniesie 5 proc.
kwoty określonej zgodniez
zasadami obowiązującymi
dla dofinansowania wkładu
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własnego. Ponadto ustawa
przyznaje prawo ubiegania
się o zwrot podatku VAT na
materiały budowlane w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.
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Ustawa o pomocy państwa w
nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych
weszła w życie 23 listopada br.
z wyjątkiem przepisów odnoszących się do uchylenia

ustawy z dnia 29 sierpnia 2005
r. o zwrocie osobom fizycznym
niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, które wejdą w życie
z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ułatwienie dostępu do informacji publicznej
Celem najnowszej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej jest
doprecyzowanie i uzupełnienie regulacji w zakresie prowadzenia centralnego
repozytorium informacji publicznej oraz utworzenia Scentralizowanego Systemu
Dostępu do Informacji Publicznej.

O

bowiązki te spoczywać
będą na ministrze właściwym do spraw informatyzacji, tj. na Ministrze Administracji i Cyfryzacji.
Efektem wprowadzanych
zmian ma być ułatwienie dostępu do informacji
publicznej m.in. poprzez
umożliwienie przeszukiwania zasobów informacyjnych
w centralnym repozytorium

w szczególności według kryterium przedmiotowego,
spisu podmiotów, a także elementów metadanych, które
zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
Przepisy dostosowujące
nowelizacji określają np. obowiązki wskazanych organów
udostępniających informację

publiczną. Ustawa dopuszcza,
pod określonymi warunkami,
zlecenie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
wyspecjalizowanym podmiotom czynności związanych
z prowadzeniem centralnego
repozytorium.
Ustawa wejdzie w życie po
upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

30 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu
poszkodowanych powodzią w czerwcu lub w lipcu 2013 r. gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi.
ozporządzenie to pozwoli
na wprowadzenie szeregu
rozwiązań ułatwiających usuwanie skutków powodzi.
Dotyczy to nie tylko mieszkań-

powrót do spisu treści

ców, ale też przedsiębiorców
z terenu jednostek samorządu
terytorialnego wymienionych
w rozporządzeniu. Również poszkodowane gminy będą mogły

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa wprowadza dla wszystkich grup ubezpieczonych niebędących
pracownikami (np. prowadzących działalność gospodarczą) podobne zasady ustalania
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku
ubezpieczonych będących pracownikami.

J

eśli niezdolność do pracy
powstała przed upływem
pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej,
podstawę wymiaru zasiłku
chorobowego stanowi teraz
wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracow-

ubiegać się o dotacje na odbudowę zniszczonej w wyniku
powodzi infrastruktury komunalnej w wysokości do 100%
kosztów realizacji inwestycji.

nikiem osiągnąłby, gdyby
pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Dotąd tą podstawą była zadeklarowana
kwota, stanowiąca podstawę
wymiaru składek zmniejszona
proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.
Ustawa, która weszła w życie
1 grudnia 2013 r., wykonuje

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r.

Zmiany w egzekucji komorniczej
Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli dłużnik wykaże, że egzekucja została umorzona
na wniosek wierzyciela albo z mocy prawa z niektórych przyczyn niezależnych od
dłużnika, to jej koszty poniesie wierzyciel.

J

Ułatwienia dla gmin poszkodowanych powodzią

R

Wymiar zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

eśli zaś przed prawomocnym
zakończeniem egzekucji
dłużnikowi nie uda się wykazać
powyższych okoliczności, lecz
zrobi to później, będzie on mógł
wtedy wnioskować o niepobieranie od niego opłaty za egzekucję. W sytuacji, gdy komornik już ściągnął od dłużnika
te pieniądze, możliwe będzie
wystąpienie o ich zwrot. Obowiązek ten będzie spoczywał
na wierzycielu. W pozostałych

przypadkach koszty egzekucji
będzie ponosił dłużnik.
Ustawa z dnia 8 listopada
2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji obniżenia ponadto dolną
granicę opłaty należnej komornikowi w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek
wierzyciela albo ze względu
na bezczynność wierzyciela z
1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ob-

niżona została także z 1/10 do
1/20 przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia opłata ryczałtowa w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na
wniosek wierzyciela zgłoszony
przed doręczeniem dłużnikowi
zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
Nowelizacja dostosowuje
prawo do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 26 czerwca
2013 r.
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Ile za pobyt w izbie?
Za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji od osoby przyjętej
pobierana będzie opłata. Jej wysokość (maksymalnie 300 zł, corocznie waloryzowane)
określana będzie przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego.

T

ak stanowi nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zgodnie z przepisem przejściowym, do czasu określenia wysokości opłaty,

jednak nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, opłata
wynosić będzie 300 zł.

projekty

Jednakowe zasady naboru do przedszkoli i szkół
Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja
zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników
– to jedne z najważniejszych zmian, które zakłada projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

P

rzyjęty przez rząd projekt
nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok
Trybunału Konstytucyjnego,
dotyczący zasad rekrutacji m.in.
do przedszkoli.
Do publicznych przedszkoli
(i innych form wychowania
przedszkolnego) w pierwszej
kolejności będą przyjmowane
dzieci rodziców mieszkających
w danej gminie. Jeżeli liczba
dzieci będzie większa niż liczba
wolnych miejsc – przeprowadzone zostanie postępowanie
rekrutacyjne. Pierwszeństwo
będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia

powrót do spisu treści

państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców,
z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą
oraz dzieci rodziców samotnie
wychowujących.
Na pozostałe miejsca dzieci
będą przyjmowane zgodnie
z dodatkowymi kryteriami
określonymi przez gminę (nie
więcej niż 6). Obligatoryjnie
będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo.
Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod
uwagę kryterium dochodowe.

Jeżeli po przyjęciu kandydatów
zamieszkałych na obszarze
danej gminy w przedszkolu są
nadal wolne miejsca, można
– na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej
terenem, zgodnie z zasadami
postępowania rekrutacyjnego
przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na
terenie gminy.
Wyeliminowaniu częstych
obecnie praktyk będzie służyć
zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm
zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie
oferowanie, obiecywanie czy

udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści
(w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór
określonego podręcznika.
Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia
niektórych zajęć, np. rytmiki
czy nauki obcego języka, pod
warunkiem posiadania przez
nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.
Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca
kształcenie specjalne będzie
zobowiązana – na wniosek
rodziców – zapewnić opiekę
świetlicową tym uczniom,
którzy pozostają w niej dłużej
ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą
również organizowane dla tych
uczniów, którzy ze względu na

organizację dojazdu do szkoły
(lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki.
Szkoły podstawowe będą mogły
dodatkowo zatrudnić osoby
w celu wspierania nauczycieli
prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do
opieki świetlicowej. Osoby te
powinny posiadać co najmniej
kwalifikacje wymagane do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.
Gminy będą zwracać koszty
przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi
dziecka uczęszczającego do
szkoły, do czasu ukończenia
przez dziecko siódmego roku
życia w sytuacji, gdy droga
dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

System powiadamiania ratunkowego
Parlament kończy prace nad ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego, która ma
duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Polski.

P

rojekt opiera system powiadamiania ratunkowego
na Centrach Powiadamiania
Ratunkowego (CPR). Reguluje kwestie organizacji, zadań
i wymagań postawionych
przed operatorami numerów
alarmowych. Rozdziela funkcję

odbioru zgłoszeń alarmowych
od funkcji dysponowania zasobami ratowniczymi.
Zgodnie z założeniami od
początku 2014 roku wszystkie zgłoszenia kierowane na
numery alarmowe będą obsługiwane właśnie w CPR-ach,

które mają pracować według
tych samych procedur. W Centrach ma być wykorzystywany
jeden system teleinformatyczny. Ustawa ujednolica także
zasady szkolenia pracowników
CPR oraz sposób finansowania
systemu.
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Sprawdzimy dane o pojeździe przed jego zakupem…

Jak jeżdżą Polacy?

Każdy przed zakupem pojazdu będzie mógł w Centralnej Ewidencji Pojazdów sprawdzić
jego historię m.in. daty rejestracji oraz informacje o tym, czy nie jest kradziony.

Z badania opinii publicznej na temat przekraczania dozwolonej prędkości wynika, że
Polacy powszechnie tolerują przekraczanie dozwolonych prędkości na drogach.

T

akie zmiany przewiduje
skierowany przez MSW
do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W celu uzyskania
danych wystarczy będzie
podać numer nadwozia VIN,
datę pierwszej rejestracji oraz
numer rejestracyjny pojazdu,
który zamierzamy kupić.
Usługa będzie bezpłatna.
Obecnie dane o pojeździe
mogą być udostępnianie jedy-

nie uprawnionym do tego instytucjom oraz właścicielowi
lub posiadaczowi pojazdu.
Wprowadzane zmiany umożliwią dostęp do informacji
o pojeździe wszystkim, bez
konieczności wykazywania
uzasadnionego interesu. Dane
będzie można uzyskać online
– nie będzie trzeba składać
wniosku i czekać na jego rozpatrzenie. Warto zaznaczyć,
że dostępne będą jedynie dane
o pojeździe – informacje o wła-

ścicielu lub posiadaczu w dalszym ciągu nie będą podlegały
udostępnianiu.

S

ą też przekonani, że przekroczenie prędkości do 10
km/h jest praktycznie bezkarne. Mimo takiego przyzwolenia
akceptujemy widoczne patrole
policji oraz oznakowane foto-

radary, szczególnie w pobliżu
szkół. To główne wnioski
z raportu: „Przekraczanie dozwolonej prędkości”, przygotowanego przez pracownię badań
opinii publicznej Millward-

Brown na zlecenie Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Jest to pierwsze
od dwóch lat badania na taką
skalę.

orzeczenia

Niekonstytucyjne opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Oceniając przepisy określające kompetencje rady gminy do wydawania aktów prawa
miejscowego regulujących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że opłata ta jest daniną publiczną o charakterze niepodatkowym. Prawodawca zobowiązany jest wyznaczyć granice, w jakich rada gminy może
realizować kompetencję do ustalania opłaty lokalnej.

aktualności

Polska Cyfrowa
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.

P

ieniądze z programu
Polska Cyfrowa – łącznie
10 mld zł – zostaną przeznaczone na:
▪▪ dalsze budowanie szerokopasmowego dostępu do
Internetu (przede wszystkim tzw. sieci dostępowe,
czyli internetowe „drogi
dojazdowe”, ponieważ „au-

powrót do spisu treści

tostrady”, tj. sieci szkieletowe, powstają przy wsparciu
unijnych pieniędzy na lata
2007-13);
▪▪ efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne;
▪▪ podnoszenie kompetencji
cyfrowych społeczeństwa
– by włączyć w cyfrowy

świat tych, którzy jeszcze
nie korzystają z Internetu,
będą wspierane lokalne
centra aktywności cyfrowej, a dzięki wsparciu
dla inicjatyw społecznych
i zdolnych programistów
będą wzmacniane umiejętności cyfrowe obywateli.

W

szczególności granicę
taką może stanowić
ustawowe określenie stawek
maksymalnych opłaty. Art.
6k ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie
zawiera jednak takiej regulacji,
przez co narusza konstytucyjny
standard wynikający z art. 84
i art. 217 Konstytucji RP.
Ponadto Trybunał stwierdził, że prawodawca nieprecyzyjnie upoważnił ra-

dę gminy do uregulowania w formie aktu prawa
miejscowego dopłat dla
właścicieli nieruchomości.
Rada gminy uzyskaław ten
sposób nie tylko kompetencję do ustalenia wysokości
opłaty na zasadach określonych w ustawie, lecz także
kompetencję do swobodnej
modyfikacji tych zasad przez
stosowanie dopłat, które
prawodawca pozostawił

w wyłącznej gestii jednostki
samorządy terytorialnego.
Kontrolowane przepisy zachowują moc obowiązującą,
a prawodawca ma konstytucyjny obowiązek wykonania
wyroku i dokonania stosownej zmiany prawa w ciągu
18 miesięcy.
Wyrok TK z 28.11.2013 r.,
sygn. K 17/12
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Tw ó j d o r a d c a p o l e c a
Konsultuj wszelkie zmiany!

Rok 2014 będzie rokiem rewolucyjnych zmian w podatkach, zwłaszcza
w VAT, dotyczących wszystkich podatników. Są na tyle duże, że będą wymagać
kompleksowej analizy i zmiany systemy obiegu dokumentów, stosowanych
programów księgowych, sprawdzenia zasad kontroli momentu powstania
obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia VAT. Podatnicy powinni
skonsultować z kancelarią zasady współpracy, tak aby rozwiązywać bieżące
problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów podatkowych.

Konsultuj z doradcą wszystkie ważne decyzje czy inwestycje związane
z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, jaki
wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy
leasingowe, remont, modernizacja).
Umów się i przygotuj do rozmowy z doradcą. Zastanów się nad problemem
czy sprawą, o której chcesz rozmawiać, zanim udasz się do kancelarii. Zapisz
zagadnienia, które chcesz poruszyć podczas spotkania, zanotuj pytania do
doradcy podatkowego. Podczas rozmowy telefonicznej zasygnalizuj problem,
którego ma dotyczyć porada. Dzięki temu doradca będzie mógł wcześniej
przemyśleć zagadnienie i przygotować się do udzielenia porady. Doradca
uprzedzi również, jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie podczas wizyty.

Ponadto warto poradzić się doradcy odnośnie planowanych na 2014 rok
nowych przedsięwzięć gospodarczych. Zapraszam zatem do mojej kancelarii,
gdzie udzielam informacji podatkowej osobom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zmianą jej profilu lub formy prawnej
przedsiębiorstwa czy formy opodatkowania, bądź pewnymi inwestycjami.
Dzisiejsze decyzje będą skutkowały długo, stąd warto je skonsultować z profesjonalistą, aby zoptymalizować przedsięwzięcie pod względem wszelkich
obciążeń publicznoprawnych.
Nie czekaj na ostatnią chwilę. Jeżeli pojawia się wątpliwość natury prawno-podatkowej, nie czekaj do końca upływającego terminu, tylko zadziałaj
natychmiast. Późniejsze działanie pod presją czasu utrudnia znalezienie
najkorzystniejszego rozwiązania.
Nie bój się pytać. Jeśli nie jesteś czegoś pewien lub zwyczajnie czegoś nie
rozumiesz lub nie wiesz, pytaj. Doradca ma Cię wspierać w prowadzeniu
firmy. Pamiętaj, że czasem lepiej „pozawracać mu głowę” błahostką, aniżeli
nie przekazać ważnej, choć pozornie nieistotnej informacji.
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