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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – luty

Słowo od doradcy

2

Przekazanie przez uprawnionych płatników do
urzędu skarbowego informacji o dochodach
PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia
podatku PIT-40 w formie papierowej.

2

Złożenie deklaracji na podatek od
nieruchomości na dany rok podatkowy
– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.

Drogi Kliencie,
Nasza kancelaria zajmuje się rozliczaniem PIT za 2013 rok, uwzględniając przy tym
wszystkie dostępne dla podatnika ulgi.
Kto musi rozliczyć się z fiskusem? Każdy, kto w zeszłym roku uzyskał dochód,
nawet jeśli nie przekroczył tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w wysokości
3.091 zł. Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać
do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane
jest rozliczenie.
Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej! Dzięki temu
szybciej można otrzymać nadpłatę, jeżeli wynika ona ze składanego zeznania. Jest
też czas, aby na spokojnie skorygować zauważone błędy w dokumentacji podatnika
lub uwzględnić pominięte dane.
Składając wcześniej zeznanie, z którego wynika obowiązek dopłaty podatku,
nie trzeba jednocześnie dokonać wpłaty podatku na konto urzędu skarbowego.
Termin zapłaty podatku nie ulega w takiej sytuacji skróceniu i nadal mamy na to
czas do 30 kwietnia.
Twój Doradca Podatkowy

2

Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń
2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2

Złożenie deklaracji CIT-6AR przez: – spółkę
przejmującą, której rok podatkowy pokrywa
się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku
dochodowego od dochodu, o którym mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o p.d.o.p. powstałego
w 2014 r.; – spółkę, której rok podatkowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym, która w 2014 r. utraciła
prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4
ustawy o p.d.o.p.

2

2

Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego
przychodu, wysokości dokonanych
odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za 2014 r. (PIT-28) i wpłata
ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy 2014 r.

Złożenie deklaracji CIT-11R przez podatnika
wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o
p.d.o.p., którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym, za 2014 r. o wysokości podatku
dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
wydatkowanych na inne cele niż wymienione
w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

2

2

Podatnik, który dokonał wyboru
opodatkowania w formie karty podatkowej,
składa deklarację PIT-16A o wysokości składki na
ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od
karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku
podatkowego.

2

Osoby duchowne osiągające przychody z opłat
otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji
o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od przychodów osób
duchownych składają deklarację PIT-19A o wysokości
składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej
i odliczonej od zryczałtowanego.

2

Złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub
w formie papierowej) deklaracji o pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r. (PIT-4R).

2

Złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub
w formie papierowej) deklaracji
o zryczałtowanym podatku dochodowym
za 2014 r. (PIT-8AR).

2

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego
o wyborze dla celów podatkowych bilansowej
metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób
prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym).

Złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy
pokrywa się z rokiem kalendarzowym
deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego
podatku dochodowego od: - należności wypłaconych
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2014 r.
(CIT-10Z); - dochodów (przychodów) z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop,
osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub
zarząd na terytorium RP za 2014 r. (CIT-6R).

2

Przekazanie do ZUS informacji o danych za
2014 r. do ustalenia wysokości stopy
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
(ZUS IWA).

9
9

Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za styczeń .

Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w styczniu od
należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.

9

Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w styczniu od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i
przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.
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10

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

10
16

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT styczeń.

Złożenie deklaracji na podatek od środków
transportowych na rok podatkowy 2015
i zapłata I raty.

16

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za luty – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości
prawnej.

16

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

16
20

Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za styczeń.

Zawiadomienie naczelnika urzędu
skarbowego o wyborze kwartalnego
sposobu wpłacania zaliczek.

20

Zawiadomienie naczelnika urzędu
skarbowego o wyborze (rezygnacji z)
uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych.

20

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

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 styczeń.

20
20

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za styczeń.

Wpłata podatku dochodowego od
podatników osiągających dochody bez
pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy
oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście
wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.

20
25
25

ZMIANY
PRAWNE

Zmiany rozliczania
odsetek od pożyczek

1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne
zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od – szeroko
rozumianych – pożyczek.
Modyfikacje obejmują przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji
oraz wprowadzenie alternatywnej w stosunku do przepisów o tzw. niedostatecznej
(cienkiej) kapitalizacji regulacji określającej metodę ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek.
Nowe rozwiązania wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328 i 1478).
Obszerne wyjaśnienia dotyczące nowej regulacji są dostępne w materiale MF: Nowe
zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów
obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych. ■

Wpłata na PFRON za styczeń.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).

Zmiany w opodatkowaniu
podatkiem dochodowym
od osób prawnych od
1 stycznia 2015 r.
Resort finansów przedstawił informację nt. głównych zmian
w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT),
wprowadzonych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
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Zmiany w zakresie dotyczącym opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) oraz w zakresie podatkowego limitowania wydatków wypłacanych
odsetek (tzw. cienka kapitalizacja) zostały przedstawione w odrębnych opracowaniach
MF.

1. Wyłączenie prawa do zwolnienia dywidend w przypadku, gdy podlegały
odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna)
Ustawa zmieniająca wprowadza warunek ograniczający korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend otrzymywanych przez polskie spółki z kraju będącego państwem
członkowskim EOG albo z Konfederacji Szwajcarskiej (art. 20 ust. 16 ustawy o CIT).
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zwolnienie to nie będzie miało w Polsce zastosowania do kwot otrzymanych dywidend, jeżeli wartości te podlegały w spółce
wypłacającej zaliczeniu do kosztów podatkowych, odliczeniu od dochodu, podstawy
opodatkowania albo od jej podatku. Zgodnie z przyjętą w polskim systemie podatkowym zasadą „samoobliczenia „ obowiązek weryfikacji tego warunku, podobnie jak

pozostałych warunków uprawniających do
zwolnienia podatkowego otrzymywanych
Podatkiem objęte będą
z zagranicy dywidend, ciąży na podatniku.
uzyskane przez spółkę zyski,
Wprowadzona ww. ustawą zmiaktóre nie zostały wypłacone
na wpisuje się w zmiany przewidziane
jej wspólnikom, w tym zyski,
w dyrektywie dotyczącej zmiany dyrekktóre zasiliły inne niż kapitał
tywy 2011/96/UE w sprawie wspólnego
zakładowy, kapitały spółki.
sytemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących
i spółek zależnych różnych państw członkowskich.
2. Sposób określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń rzeczowych.

Ustawa zmieniająca doprecyzowuje sposób rozliczenia podatkowego u podatnika, który
tytułem spłaty ciążącego na nim zobowiązania wykonuje świadczenie niepieniężne
(rzeczowe). Kwestię tę reguluje nowo wprowadzony do ustawy o CIT przepis art. 14a.
Zmiana rozstrzyga, budzącą do tej pory wątpliwości interpretacyjne, kwestię oceny
skutków podatkowych w sytuacjach takich jak np. wypłata dywidendy w formie rzeczowej.
Nowe przepisy jednoznacznie wskazują, że przychód podatnika będzie określany w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia rzeczowego, albo w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego
– jeżeli wartość rynkowa takiego świadczenia będzie wyższa od wysokości regulowanego zobowiązania. Analogicznie do przychodów podatkowych zostały uregulowane
koszty uzyskania przychodów, przy odpłatnym zbyciu rzeczy będących przedmiotem
wcześniej wykonanego świadczenia niepieniężnego (art. 15i ustawy o CIT).

3. Opodatkowanie tzw. niepodzielonych zysków.
Ustawa zmieniająca nadaje nowe brzmienie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT,
przewidującej opodatkowanie przychodów stanowiących wartość niepodzielonych
zysków w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
która uległa przekształceniu w spółkę niebędącą osobą prawną (niebędącą podatnikiem tego podatku).
Zmiana przesądza, iż podatkiem objęte będą uzyskane przez spółkę zyski, które
nie zostały wypłacone jej wspólnikom, w tym zyski, które zasiliły inne niż kapitał
zakładowy, kapitały spółki. Wprowadzona zmiana powinna usunąć dotychczasowe
wątpliwości, jakie pojawiały się w orzecznictwie i doktrynie, co do katalogu dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w zakresie zysków
wyłączonych od podziału między wspólników i przeznaczonych na zasilenie funduszy
lub kapitałów spółki.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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5. Rozwiązanie wspierające sektor nauki
(komercjalizowana wartość intelektualna)
Ustawa zmieniająca wprowadziła przepisy mające na celu ułatwienie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych przez jednostki
naukowe i twórców. Służy temu przyjęcie rozwiązania polegającego na odroczeniu
opodatkowania dochodów z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty
badawcze oraz twórców, wkładu do spółki kapitałowej w postaci własności intelektualnej (art. 12 ust. 1b pkt 5 w zw. z art. 4a pkt 23 i 24 ustawy o CIT).
Odroczenie opodatkowania następuje na okres 5 lat od dnia objęcia udziałów
(akcji) w spółce w zamian za wniesioną własność intelektualną. Warto zwrócić uwagę,
iż ustawodawca zapewnił wykonanie obowiązku podatkowego również sytuacji
zbycia, umorzenia lub unicestwienia naW przypadku przedłożenia
bytych w ten sposób udziałów (akcji) oraz
płatnikowi certyfikatu
gdy podmiot komercjalizujący (spółka
rezydencji bez wskazanego
kapitałowa) zostanie postawiony w stan
okresu ważności, dokumentować
upadłości, likwidacji lub przestanie być
on będzie miejsce zamieszkania
podatnikiem podlegającym opodatkowalub siedziby podatnika przez
niu od całości swoich dochodów w Polsce
okres kolejnych dwunastu
– w tych przypadkach przychód ustalany
miesięcy od dnia jego wydania.
będzie na dzień poprzedzający zaistnienie
wymienionych zdarzeń. ■

4. Nowe zasady dotyczące stosowania certyfikatów rezydencji.
W ustawie zmieniającej rozstrzygnięto również istotną – z punktu widzenia inwestorów
zagranicznych – kwestięstosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu
ważności.
Ustawa zmieniająca wprowadziła zasadę, że w przypadku przedłożenia płatnikowi
certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności, dokumentować on będzie
miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy
od dnia jego wydania. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem domniemanie to nie znajdzie
zastosowania, jeżeli z posiadanych przez płatnika dokumentów wynikać będzie, że
podatnik ma inne miejsce zamieszkania lub siedziby. Obowiązek aktualizacji miejsca
rezydencji ciążył będzie na podatniku. Jeżeli podatnik nie dopełni obowiązku aktualizacji, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku
w wysokości niższej od należnej ciążyć będzie na tym podatniku.
Kwestia ta regulowana jest nowo wprowadzonym przepisem art. 26 ust. 1i-1l
ustawy o CIT.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Likwidacja zaświadczeń VAT-25
Z dniem 1 stycznia 2015 r. zniesiono obowiązek uzyskania z urzędu
skarbowego, dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zaświadczenia
VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub
brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów.
W związku z tym zaświadczenie VAT-25 nie jest już wymagane przez ograny dokonujące stałej rejestracji pojazdów od dnia 1 stycznia 2015 r. ■
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Karetki zwolnione z akcyzy
Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zwolniła z akcyzy
m.in. karetki pogotowia.

WZORY PISM

E-deklaracje nie przez
ePUAP

Zwolnienie obejmuje samochody osobowe przeznaczone dla ratownictwa medycznego,
jeżeli spełniają normy właściwe dla ambulansów ratunkowych i ruchomych jednostek
intensywnej opieki medycznej. ■

Ministerstwo Finansów poinformowało, że deklaracje
i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie
mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za
pośrednictwem platformy ePUAP.

Zaniechanie poboru PIT

Deklaracje i informacje składane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej mogą
być podpisane:
▪▪ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu – do dokumentów składanych przez
osoby fizyczne i inne podmioty,
lub
▪▪ danymi autoryzującymi (podpisem
elektronicznym nieweryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu) – do dokumentów składanych prze osoby fizyczne.
Deklaracje i informacje podatkowe
można składać drogą elektroniczną wyłącznie do systemu e-Deklaracje:
1. Za pośrednictwem bramki e-Deklaracje - korzystając z:
▪▪ formularzy zamieszczonych na
Portalu Podatkowym w zakładce
e-Deklaracje/Formularze,
▪▪ aplikacji e-Deklaracje Desktop,
▪▪ bezpośrednio z systemów finansowo – księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów)
dostarczanych przez producentów oprogramowania,
▪▪ oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Dotyczy ono:
1. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
2. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na
podstawie art. 46 ust. 1b ww. ustawy, absolwentom centrum integracji społecznej
oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych
w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych
w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt
3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz od wartości bonu na zasiedlenie,
otrzymanego w związku z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych
w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy
w ramach zasady de minimis.
Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. ■
POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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2.

Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) – która przeznaczona jest
do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, korzystając z:
▪▪ systemów finansowo-księgowych podatnika - odpowiednich aplikacji (modułów)
dostarczanych przez producentów oprogramowania,
▪▪ oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.
Więcej informacji w zakresie sposobu wysyłania deklaracji i informacji drogą elektroniczną znajduje się w zakładce Dla płatników i Instrukcjach.
Wprowadzone od 1 stycznia 2015 roku zmiany nakładają na biura rachunkowe oraz
na płatników PIT (pracodawców) wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów
skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne (np.
PIT-11, PIT-8C, PIT-4R). Od reguły przewidziano tylko nieliczne wyjątki. ■

Planowana korekta VAT
PROJEKTY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
dostosowanie polskich przepisów podatkowych do przepisów
unijnych .

Chodzi w szczególności o:
▪▪ określenie proporcji (przy odliczaniu podatku od towarów i usług) w odniesieniu
do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn.
do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT (w tym zaproponowanie przykładowych metod służących proporcjonalnemu odliczaniu VAT) oraz
określenie systemu korekt w przypadku zmiany zakresu wykorzystania tych towarów,
▪▪ wprowadzenie zmian w zakresie tzw. ulgi na złe długi mających na celu zmniejszenie asymetrii w stosowaniu tej instytucji.
Projektowana ustawa ma też wprowadzić zmiany mające na celu zapewnienie
większej skuteczności i uszczelnienie mechanizmu odwróconego obciążenia poprzez
objęcie tym instrumentem niektórych postaci złota, kolejnych towarów ze stali,
telefonów komórkowych, w tym smartfonów, komputerów przenośnych (takich
jak np.: tablety, notebooki, laptopy) i konsoli do gier. Jednocześnie zaproponowano
wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego dostawa elektroniki będzie objęta
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mechanizmem odwróconego obciążenia (przekroczenie kwoty 20 tys. zł netto
w ramach jednolitej gospodarczo transakcji).
Propozycja rządowa przewiduje ograniczenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do transakcji na
rzecz podatników zarejestrowanych jako
podatnicy VAT czynni. Bez szkody dla tej
instytucji możliwe jest wyłączenie z tego
mechanizmu podatników zwolnionych
z VAT, co zmniejszy ich obowiązki administracyjne.
Zakłada się też wprowadzenie dla
transakcji objętych mechanizmem odwróconego obciążenia informacji podsumowujących w obrocie krajowym składanych przez sprzedawców (ma to pozwolić
na lepszą kontrolę deklarowania podatku
przez nabywców towarów objętych tym
mechanizmem). Rozszerzenie zakresu
stosowania mechanizmu odwróconego
obciążenia wymaga wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych2.
W projekcie ustawy przewiduje się także zmiany w zakresie dostaw towarów
objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych polegających na wyłączeniu niektórych postaci złota w związku z ich objęciem mechanizmem odwróconego obciążenia oraz dodaniu srebra i platyny w postaci
surowca i półproduktu. Chodzi o ograniczenie nadużyć w rozliczaniu podatku VAT
w obrocie tymi towarami.
Ponadto proponowane zmiany dotyczą instytucji kaucji gwarancyjnej, stanowiącej
jedną z przesłanek wyłączających stosowanie odpowiedzialności solidarnej wobec
nabywców towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. W związku z potwierdzoną znaczną skalą nadużyć w obrocie paliwami przewiduje się podwyższenie
wysokości minimalnej (z 200 tys. zł do 1 mln zł) i maksymalnej (z 3 mln zł do 10 mln zł)
kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw tych towarów. Poza tym projektowana
nowelizacja zawiera zmiany o charakterze proceduralnym i porządkowym wynikające
z perspektywy rocznego stosowania regulacji dotyczących kaucji gwarancyjnej.
Rozwiązania mające na celu ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu VAT
w obrocie niektórymi artykułami elektronicznymi, jak i w branży paliwowej, w obrocie
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kolejnymi towarami ze stali i metalami szlachetnymi mają przyczynić się do poprawy
warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników.
Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia br., z wyjątkiem zmian związanych
ze sposobem określenia proporcji przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. ■

z tytułu darowizn – powinien, w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny, złożyć
w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na
druku SD-Z2. W przypadku niezgłoszenia darowizny w wyżej wymienionym terminie, jej
nabycie będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych.. ■

Chodzi o implementację przepisów fakultatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
1

2

Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.
ORZECZENIA

AKTUALNOŚCI

Co Nam szykuje
administracja
podatkowa?

Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
zatwierdził Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej
na 2015 rok.
Administracja podatkowa odpowiada za pozyskiwanie dochodów budżetowych oraz
prowadzi działania podnoszące świadomość podatkową. ■

Darowany samochód
ODPOWIEDZI

Dostałam od siostry samochód osobowy. Czy muszę zgłosić taki
prezent w urzędzie skarbowym?
Jeśli wartość tej darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku dla nabywców zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej, czyli kwoty 9.637 zł, to nie trzeba tej darowizny
zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeżeli zaś wartość samochodu będzie wyższa, to obdarowany – żeby zachować prawo do zwolnienia od podatku
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Wysokie kary za
karuzele podatkowe

15 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał Piotra W.
z województwa kujawsko-pomorskiego na karę 5 lat pozbawienia
wolności. Mężczyznę uznano za winnego zorganizowania tzw.
przeciwstawnej karuzeli podatkowej, w wyniku której Skarb
Państwa poniósł straty w wysokości prawie 36 milionów złotych.

Wspólne działania kontroli skarbowej,
organów ścigania i prokuratury doprowaOszustwo polegało na tym, że
wyłudzenie podatku z tytułu
dziły do postawienia w stan oskarżenia
obrotu jednym towarem, czyli
13 osób, które współtworzyły przestęptelefonami komórkowymi,
czą grupę zajmującą się wyłudzaniem VAT.
„maskowane” było poprzez
W tym celu przestępcy wykorzystali mewprowadzenie przeciwstawnego
chanizm karuzeli podatkowej, modyfikuhandlu innym towarem.
jąc go tak, aby maksymalnie utrudnić jego
wykrycie przez służby skarbowe. Oszustwo
polegało na tym, że wyłudzenie podatku
z tytułu obrotu jednym towarem, czyli telefonami komórkowymi, „maskowane” było
poprzez wprowadzenie przeciwstawnego handlu innym towarem, tj. żarówkami ksenonowymi i końcówkami wtryskiwaczy do silników Diesla (tzw. podwójna karuzela podatkowa). Przestępcy, wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń VAT oraz
posługując się w sposób nieuprawniony danymi identyfikacyjnymi legalnie działającego
podmiotu krajowego (kradzież numeru NIP), wyłudzili za pośrednictwem wprowadzonych
do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur prawie 36 milionów złotych.
Za winnego kierownictwa procederem wyłudzeń podatku VAT Sąd uznał Piotra W.,
skazując go na karę 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, 90 tys. zł grzywny i pięcioletni zakaz zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego.
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Z kolei Bogdan W., prezes jednej z fikcyjnych spółek, usłyszał wyrok roku i czterech miesięcy więzienia oraz 5 tys. zł grzywny. Jednocześnie, siedmioro oskarżonych uznało swoją
winę i dobrowolnie poddało się karze.
Wyrok nie jest prawomocny.
W ubiegłym roku w sprawie przestępczej działalności kilkudziesięciu osób np. w zakresie obrotu złomem w kilku przypadkach zapadły wyroki bezwzględnego pozbawienia
wolności w wymiarze od 3 do 4 lat. ■

INTERPRETACJE

Termin na składanie
deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2015 r. art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej ma nowe
brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa:
„Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po
dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią
inaczej.”.
Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu. Aktualnie wyjątek jest jeden
i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania
VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych
świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3
oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).
Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich
państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy. MOSS to system uproszczony, w którym
deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie, a bramka do ich przyjmowania otwarta
jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Stąd też w przywołanych art. 130c ust. 3 i 133 ust. 2a
wprost zapisano, iż termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Taki sposób obliczania terminu nie
dotyczy terminów składania „krajowych” deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych
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w innych podatkach. Nie dotyczy także
terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków
i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT
w procedurze MOSS. Obecnie nie planuje
się zmian przepisów wprowadzających inne
wyłączenia w zakresie obliczania terminów
– wyjaśniło Ministerstwo Finansów. ■

MOSS a nieprzekroczenie limitu
obrotu 150 tys. zł
Resort finansów uznał za możliwe przystąpienie do systemu MOSS
podatników zwolnionych podmiotowo z VAT (bez konieczności
rezygnacji z tego zwolnienia dla transakcji krajowych), którzy
zdecydują się rozliczać VAT unijny w tej uproszczonej procedurze.
Z tego też względu nastąpiła aktualizacja treści broszury informacyjnej zamieszczonej
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pt. „Zmiana miejsca świadczenia usług
telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych i zasady ich rozliczania w Małym Punkcie Kompleksowej Obsługi (MOSS)” w zakresie rejestracji do tego
systemu (str. 7).
Kwestia możliwości korzystania przez podatników, których sprzedaż zwolniona jest
od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu 150 tys. zł
w skali roku z Małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS), przewidzianego do rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych
lub usług elektronicznych konsumentom (niepodatnikom) zlokalizowanym w innych
państwach członkowskich UE, była przedmiotem analizy na przełomie roku. Podejście
państw członkowskich w tym zakresie nie jest jednolite. Ostatnie ustalenia z Komisją
Europejską wskazują, że drobni przedsiębiorcy mogliby wpłacać należny podatek VAT
w systemie MOSS od takich usług świadczonych klientom unijnym przy jednoczesnym
zachowaniu zwolnienia przy sprzedaży krajowej, tzw. zwolnienia podmiotowego. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Ustawa górnicza

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw pozwoli zrealizować rządowy „Plan naprawczy Kompanii Węglowej S.A.”.

Nowe przepisy mają umożliwić nabycie
kopalń, zakładów górniczych lub ich części
przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
(SRK) oraz przeprowadzenie ich restrukturyzacji. Ustawa daje też SRK możliwość
sprzedaży restrukturyzowanych kopalń lub
ich części nowemu inwestorowi.
Ponadto nowelizacja ustanawia zasady
restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach. Ich pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu górniczego – dla górników
dołowych, którym do emerytury zostało
nie więcej niż 4 lata albo urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej
węgla, którym brakuje maksymalnie 3 lata
do emerytury. Będą oni otrzymywać 75%
miesięcznego wynagrodzenia obliczanego
jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Nowelizacja przewiduje także jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników
przeróbki oraz administracji w wysokości
12-krotności ich średniego miesięcznego
wynagrodzenia. Będzie można wybrać
tylko jedno z wyżej wymienionych uprawnień (urlop górniczy albo urlop dla pracowników przeróbki albo jednorazową odprawę).
17 stycznia z górniczymi związkami zawodowymi zostało zawarte porozumienie. ■
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Nowelizacja ustawy o środkach
ochrony roślin
Nowe przepisy zniosły obowiązek tłumaczenia na język polski
dokumentacji załączanej do wniosków o rejestrację środków ochrony
roślin. Można ją teraz składać w języku angielskim.
Poza tym nowelizacja wprowadziła możliwość dodatkowego atestowania środków
ochrony roślin, którym upłynął termin przydatności. Preparaty te można sprzedawać
i używać przez 12 miesięcy po upływie terminu ważności, pod warunkiem przeprowadzenia badań przydatności do użycia. ■

Sprawy dotyczące spółek
jawnych, komandytowych
i z o.o. można załatwiać przez
Internet
Ostatnia nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie
i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek
handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną
odpowiedzialnością. Jest to kontynuacja procesu wprowadzania
ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiających im elektroniczne
załatwianie spraw.
Ustawa wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie.
Dotychczas w ten sposób można było zarejestrować tylko spółkę z o.o. Ponadto ustawa
umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie
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spółek. Zgodnie z nowelizacją, wniosek do KRS będzie mógł być potwierdzony także
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Dotychczas musiał to być bezpieczny podpis elektroniczny z ważnym
kwalifikowanym certyfikatem.
Ponadto ustawa obniża opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółek,
które utworzono umowami zawartymi na wzorach udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Internecie. Opłata od wniosku o pierwszy wpis jest obniżana
z 500 do 250 zł, a od wniosku o zmianę z 250 zł do 200 zł.
Nowe przepisy weszły w życie 15 stycznia 2015 r., z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących udostępniania wzorca umowy spółki w systemie teleinformatycznym, które
wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r. ■

Wzmocnienie ochrony
konkurencji i konsumentów
18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu postępowania
cywilnego. Nie przez rok, a przez 5 lat będą mogły być wszczynane
postępowania w sprawie ograniczenia konkurencji. Nowelizacja
wprowadziła ponadto szereg rozwiązań, których celem jest
wzmocnienie polskiego systemu ochrony konkurencji i konsumentów.
Ustawa m.in. upraszcza i przyspiesza
stosowane procedury. W przepisach doUstawa m.in. upraszcza
tyczących kontroli koncentracji ustawa
i przyspiesza stosowane
wprowadza w niektórych przypadkach
procedury.
dwuetapowe rozpatrywanie wniosków.
Chodzi m.in. o sprawy szczególnie skomplikowane, takie w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku oraz te, które
wymagają przeprowadzenia badań rynkowych. W tych przypadkach termin zakończenia
jest przedłużany o 4 miesiące. Postanowienie w tej sprawie ma wydawać prezes UOKiK.
Ponadto w sprawach, w których występuje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego
ograniczenia konkurencji, UOKiK będzie miał obowiązek przedstawić przedsiębiorcy
zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji wraz z ich uzasadnieniem. Umożliwi to
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przedsiębiorcom ustosunkowanie się do
zarzutów.
W przypadku tzw. prostych koncentracji, a więc spraw niebudzących wątpliwości,
ustawa przewiduje jednomiesięczny termin
na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas
UOKiK na rozpatrzenie wniosku we wszystkich postępowaniach antymonopolowych
w sprawach koncentracji miał 2 miesiące.
Zgodnie z ustawą koncentracje polegające na połączeniu przedsiębiorców osiągających na terytorium Polski obroty do
10 mln euro lub na tworzeniu przez nich
wspólnych przedsiębiorstw nie będą podlegały zgłoszeniu.
Nowelizacja uprawnia ponadto prezesa
UOKiK do publicznego ostrzegania o przypadkach naruszania zbiorowych interesów
konsumentów, mogących ich narazić na
poważne straty finansowe. Dotyczyć to
ma m.in. wprowadzających w błąd reklam.
Ponadto, zgodnie z nowelizacją maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych, pełniących w przedsiębiorstwach funkcje kierownicze lub zasiadających w ich organach
zarządzających będzie mogła wynieść 2 mln zł. Chodzi o kary za naruszenie zakazu
porozumień antykonkurencyjnych.
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepisy wykonawcze dotyczą programu łagodzenia kar, informacji i dokumentów koniecznych do zgłoszenia koncentracji i obliczania obrotu przy zamiarze
fuzji lub przejęcia. ■

Ważne dla transportowców
Od 2 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące
uiszczania elektronicznych opłat drogowych w systemie viaTOLL.
Od tej daty kierowca przestał być odpowiedzialny za brak opłaty, a staje się – przewoźnik. Właściciel pojazdów ponadto będzie odpowiadał jeszcze za inne przewinienia. ■
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Zmiany w rolnictwie
ekologicznym
Nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym przewiduje ułatwienia
dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek
certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor
rolnictwa.
M.in. uproszczone zostały przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
danych dotyczących kontrolowanych producentów. Obowiązkowi informacyjnemu
nie będą podlegać np. zmiany nieistotne
z punktu widzenia nadzoru nad produkcją
ekologiczną. Natomiast informacja przygotowywana m.in. dla Ministra Rolnictwa na
potrzeby wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich będzie trafiać także do
Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jednocześnie
przesunięty został termin przekazywania tej informacji – z 31 października każdego
roku na 30 listopada.
Ponadto jednostki certyfikujące i Główny Inspektor otrzymały dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu zmniejszona została liczba zapisów
dotyczących sprawozdawczości gospodarstw ekologicznych.
Zmienione zostały też zasady dotyczące egzaminu na inspektora ekologicznego
– wystarczy zdać go raz, ale inspektorzy zostali zobowiązani do dokształcania się. Ponadto,
w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy, Główny
Inspektor będzie miał obowiązek wydania zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego osób, które zdały egzamin na wcześniejszych zasadach.
Nowelizacja doprecyzowuje też obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadku producentów sprawdzanych przez jednostkę
certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli
w rolnictwie ekologicznym. W przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki
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certyfikującej ważność wydanych certyfikatów będzie, zgodnie z nowelizacją, wydłużona do 90 dni. Ponadto nowe przepisy wprowadzają mechanizm przekazywania przez
jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod
kontrolę innej jednostki. Umożliwi to ochronę interesów producentów ekologicznych. ■

Dotacje do posiłków
sprzedawanych w barach
mlecznych
Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie stawek,
szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 grudnia 2014 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia
2015 roku. Wprowadza ono m.in. definicję baru mlecznego oraz wskazuje, że dotacja
może być udzielona na posiłki sporządzone wyłącznie z surowców wymienionych
w załączniku nr 1 do rozporządzenia. ■

Gospodarka w liczbach
WSKAŹNIKI
I STAWKI

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego,
Produkt Krajowy Brutto w 2014 r. był wyższy o 3,3% w porównaniu
do 2013 r.
Oznacza to, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej. To najlepszy wynik od 2011 r.
PKB w 2013 r. wyniósł 1,7%, a w 2012 r. 1,8%.
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2014 r.
była o 8,4% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ FIRMA

Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w grudniu 2014 r. spadły o 0,3 proc. względem listopada. W porównaniu z grudniem
2013 r. były zaś niższe o 1%.
Według wstępnych danych GUS, po 11 miesiącach 2014 r. eksport towarów osiągnął
wartość prawie 150,5 mld euro i był wyższy o 4,8% w porównaniu z poziomem sprzed roku.
Nieznacznie szybciej wzrósł w tym czasie import do Polski, tj. o 5%, do 152,2 mld euro.
Przełożyło się to na pogłębienie deficytu obrotów towarowych o 345 mln euro, do ok.
1,7 mld euro.
W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy
w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy
zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej.
Ponadto Polska awansowała z 23 na 19 miejsce w Europie w tegorocznej edycji
Indeksu Wolności Gospodarczej publikowanego co roku przez Heritage Foundation
i The Wall Street Journal. W światowym zestawieniu nasz kraj zajmuje 42 pozycję. ■

PROJEKTY

Nakłanianie do
polubownego
rozwiązania sporów

Rada Ministrów zatwierdziła założenia do projektu ustawy
o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania
sporów, przedłożone przez ministra gospodarki.
Celem projektu jest upowszechnienie
wykorzystywania mediacji i arbitrażu
w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy
przedsiębiorcami. Zakłada się np. wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie
o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do
sądu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej
próby, powód powinien wyjaśnić przyczyny. To uświadomi stronom, że każdy spór
powinien zostać poprzedzony oceną, czy sprawa może zostać zakończona polubownie
a sędziemu ułatwi podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sądowego. ■
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AKTUALNOŚCI

Promocja polskiego
eksportu

Program promocji „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”
jest realizowany na rynkach istotnych z punktu widzenia możliwości
rozwoju polskiego eksportu.
W jego ramach wspierane i promowane są sektory najbardziej dotknięte spadkiem
eksportu. Polskie władze podejmują też działania na rzecz promocji przedsiębiorstw
wiejskich i rolno-spożywczych oraz możliwościach wsparcia dla polskich producentów.
Więcej informacji:
▪▪ Nowy program promocji eksportu
▪▪ Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach
▪▪ Made In Poland
Resort gospodarki udostępnił np. publikacje poświęcone polskim specjalnościom
eksportowym oraz polskiej gospodarce. Albumy przedstawiają dorobek przedsiębiorców
eksportujących swoje produkty zagranicę. ■

Polscy przewoźnicy a nowe
przepisami o płacy minimalnej
w Niemczech
Od 1 stycznia br. w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej.
Zgodnie z nią stawka za godzinę, która dotyczy zarówno Niemców,
jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju, wynosi co
najmniej 8,50 euro za godzinę.
Według władz w Berlinie stawka minimalna obowiązuje również kierowców z firm
transportowych spoza Niemiec. W praktyce oznacza to, że każda firma transportowa,
której samochód przejeżdżałby tranzytem przez terytorium Niemiec, musiałby
płacić swoim kierowcom odpowiednio wysokie stawki.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ FIRMA

Minister Kosiniak-Kamysz, w rozmowie telefonicznej z minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec Andreą Nahles, wyraził
swoje zaniepokojenie pojawiającymi się
informacjami na temat konieczności stosowania stawki godzinowej, ale również
innych wymogów, np. obowiązku uprzedniej notyfikacji, zobowiązania pracodawcy do dostarczania dokumentacji
przechowywanej poza granicami Niemiec
na żądanie władz celnych do kontroli
w języku niemieckim.
Według strony polskiej przewoźnicy transportowi są nieproporcjonalnie bardziej
obciążani nowymi wymogami administracyjnymi, niż wskazywałby na to cel niemieckiej
ustawy o płacy minimalnej.
Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że cel ten nie może stać się barierą, która
ogranicza wolną konkurencję na rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
Polska ma poważne wątpliwości co do zgodności niemieckiej ustawy z prawem UE
i w związku z tym podjęła w tym zakresie działania na forum Unii Europejskiej. Złożyła
także skargę do KE.
30 stycznia w Berlinie minister Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z Minister Pracy
i Spraw Społecznych Niemiec o sytuacji polskich przewoźników. ■

Znowelizowany Krajowy
Standard Rachunkowości Nr 7
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu
25 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia
znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7
„Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych,
poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu
– ujęcie i prezentacja”.
W wyniku nowelizacji standardu po ustępie 3.2 dodano punkty dotyczące stosowania
Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR w związku z interpretacją art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że w sprawach
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nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości,
jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet
Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego,
jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia
22 stycznia 2015 r., poz. 6. Znowelizowany KSR Nr 7 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia
nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania. ■

Kontrola nielegalnych maszyn
do produkcji papierosów
Służba Celna rozpoczęła kontrolę punktów sprzedaży detalicznej,
bazarów, targowisk i innych miejsc handlu, w których udostępniono
klientom maszyny do produkcji papierosów (automatycznego
nabijania gilz papierosowych) z zakupionego tytoniu lub cygar.
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy, wprowadzające
zakaz wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn w punktach,
które nie posiadają zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
Od 19 stycznia 2015 r. Służba Celna prowadzi wzmożone działania monitorujące
stosowanie nowych przepisów przez podZa produkcję papierosów
mioty oferujące maszyny do wytwarzania
nie uznaje się wytwarzania
papierosów, od których nie została zapłapapierosów przez konsumenta
cona należna akcyza.
ręcznie, domowym sposobem,
Wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia
w gospodarstwach domowych,
2014 r. o zmianie niektórych ustaw
na własny użytek.
w związku z realizacją ustawy budżetowej zmiana ustawy o podatku akcyzowym
ma na celu wyeliminowanie możliwości uniknięcia opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwymi stawkami akcyzy w miejscach, gdzie udostępniane są maszyny
do automatycznego nabijania gilz papierosowych (wytwarzania papierosów).
Zgodnie z przepisami, w przypadku ujawnienia produkcji papierosów na takich
maszynach bez wcześniejszego dokonania przedpłaty akcyzy, urządzenia będą
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zajmowane, a producenci obciążani podatkiem akcyzowym w wysokości ok.
16 zł od paczki papierosów (20 sztuk).
Dodatkowo, osoba taka jako podatnik
uchylający się od opodatkowania podlega
przepisom Kodeksu karnego skarbowego,
który przewiduje możliwość nałożenia kary
grzywny w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł.
Można legalnie wytwarzać papierosy
przy wykorzystaniu maszyn ulokowanych w punktach handlu detalicznego
pod warunkiem, że punkt taki jest oznaczony jako „skład podatkowy” i podane
jest imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego skład. Wytwarzane
w takim miejscu papierosy są opodatkowane akcyzą i powinny zostać oznaczone
znakami akcyzy. Wytwarzanie papierosów
przy użyciu maszyn jest możliwe również
poza składem podatkowym, pod warunkiem dokonania przedpłaty podatku akcyzowego i oznaczenia ich znakami akcyzy.
Kontrole wykonywane są przez Służbę
Celną na przejściach granicznych (kolejowych, drogowych, pieszych) oraz na terenie
kraju (m.in. drogi i parkingi). We współpracy
z innymi służbami - Strażą Graniczną, kontrolą skarbową, Policją i Strażą Miejską – Służba Celna nadzoruje też bazary i targowiska.
Realizowane są także działania w ramach międzynarodowych operacji celnych
(o zasięgu międzynarodowym lub regionalnym) w ramach współpracy ze służbami
krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4) oraz Niemiec, Litwy, Rosji i Ukrainy zwalczającymi
przestępczość akcyzową i celną w zakresie walki z przemytem papierosów.
Służba Celna śledzi również oferty sprzedaży suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych w mediach i w Internecie oraz monitoruje przesyłki pocztowe.
Polska Służba Celna jest liderem wśród służb państw europejskich zwalczających
nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, ujawniając średniorocznie 300-400 mln nielegalnych papierosów i ponad 200 tys. ton tytoniu.
Służba Celna przypomniała też, że za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie, domowym sposobem, w gospodarstwach domowych, na własny użytek. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Dochody członków rad
nadzorczych objęte
ubezpieczeniem
emerytalno-rentowym

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych
obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów
nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które
obowiązują już teraz.
Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada
nadzorcza.
Obowiązkowemu ubezpieczaniu podlegają wszyscy członkowie rad nadzorczych,
którzy pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Fakt pobierania emerytury, renty lub podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu nie zwalnia z obowiązku
odprowadzenia składki.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, dla tej grupy
ubezpieczonych nastąpiły zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych
przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kody:
▪▪ 2240 – członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (nastąpiła zmiana
opisu kodu),
▪▪ 2241 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz
ubezpieczeniu zdrowotnemu (nowy
kod),
▪▪ 2242 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie
podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu (nowy kod). ■
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Wyłączenie z podstawy
wymiaru składek środków
finansowanych z ZFRON
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zasady wyłączenia
z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne środków
otrzymywanych na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą
osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów,
z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(ZFRON) albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem
wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy.
W związku z tym również pracodawcy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, nie są zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń wypłacanych niepełnosprawnym pracownikom ze środków ZFRON.
Zmiany te mają zastosowanie do przychodów należnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wynikają one z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ■

„Złotówka za złotówkę”
PROJEKTY
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sterstwo Pracy i Polityki Społecznej zmienia
filozofię pomocy rodzinom. Świadczenia
nie będą już odbierane po przekroczeniu
progu, ale stopniowo obniżane wraz ze
wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń
przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
„Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich – becikowego, samotnej opieki nad dzieckiem,
urlopu wychowawczego, wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego
dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki
dziecka poza miejscem zamieszkania.
Projekt „Złotówka za złotówkę” ministerstwo przekazało dzisiaj do konsultacji
społecznych. Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone 1 stycznia 2016 r. Jego koszt
szacowany jest na 426 mln zł.
Dzięki planowanemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do
zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł
wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu
netto wszystkich członków rodziny. ■

Większa ochrona dokumentacji
medycznej

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia
finansowego państwa. Dzięki proponowanej zasadzie “Złotówka
za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze
wzrostem dochodów.

Rząd proponuje lepszą ochronę danych osobowych i informacji
o stanie zdrowia pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej,
poszerzenie kręgu osób mających do niej dostęp, zwiększenie
uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz zmiany w funkcjonowaniu
wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł
dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Mini-

– Są to najważniejsze cele przyjętych przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy
o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. ■

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Rodzicielskie dla wszystkich?
1.000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób
bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach
o dzieło – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło
szczegóły proponowanego nowego świadczenia rodzicielskiego.
Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą
korzystać jedynie osoby opłacające składki.
To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach
o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają
dobrowolne składki). Od przyszłego roku
wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu
dziecka otrzymają także osoby, które ze
względu na swoją sytuację zawodową nie
mogą korzystać z urlopów rodzicielskich.
To blisko 125 tys. osób.
Rodzice przez rok od urodzenia dziecka
będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego
świadczenia rodzicielskiego. W przypadku
urodzenia wieloraczków ten okres będzie
mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Od momentu porodu rodzic będzie miał
3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze
otrzyma dopiero od momentu złożenia
wniosku.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Jeżeli
w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmą
pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę (takie
same zasady obowiązują przy urlopach
rodzicielskich).
Ministerstwo przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych. Świadczenie
rodzicielskie ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Szacowany koszt zmian to 1,2 mld zł
w 2016 r. ■
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PORADY

Wsparcie dla
niepełnosprawnych
i ich opiekunów

Resort polityki społecznej przygotował informatory dotyczące
wsparcia dla niepełnosprawnych i ich opiekunów
Pierwszy odnosi się do dorosłych osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa, opieka
w domu i poza nim, dopłaty do zatrudnienia – na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie? Nawet do 1.512 zł dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego,
czyli prawie 200 zł niż więcej niż dotychczas, będą mogli otrzymać niepełnosprawni
w 2015 r. Większe jest także dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Od początku roku obowiązują też znowelizowane przepisy wspierające zatrudnianie
osób niepełnosprawnych. Dzięki nim pracodawcy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie
przy zatrudnianiu niepełnosprawnych.
Z kolei drugi informator, poświęcony wsparciu dla dzieci niepełnosprawnych
i ich opiekunów, wskazuje jaką pomoc można otrzymać i gdzie się po nią zwrócić. Od
1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
wzrosło z 1.000 do 1200 zł na rękę. W 2016 roku wyniesie 1300 zł. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Płaca minimalna od
1 stycznia wzrosła
do 1.750 zł

Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 1.750 zł. Dla pracujących
pierwszy rok wynosi ona 1.400 zł.
Płaca minimalna jest ustalonym najniższym wynagrodzeniem, jakie pracodawca musi
wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej
płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
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Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną
także inne świadczenia, takie jak odprawa
przy zwolnieniu grupowym (wynosząca
piętnastokrotność płacy minimalnej),
dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa
wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.
Obecna wysokość płacy minimalnej to
44,1% przeciętnej pensji prognozowanej
na 2015 rok.
Firmy, zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę, zapłacą też wyższe
składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. ■

Graniczne kwoty przychodu dla
dorabiających w 2014 r.

▪▪

59 099,00 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
4747,30 zł

od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

4970,40 zł

od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.

5063,90 zł

od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

4862,00 zł

od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

4915,50 zł

od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Dobrowolne chorobowe
Prezes ZUS podał kwotę 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia, stosowaną w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do
dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu
podlegają dobrowolnie.
Wynosi ona w całym 2015 r. 9.897,50 zł miesięcznie. ■

Prezes ZUS podał graniczne kwoty przychodu dla 2014 r. stosowane
przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że kwoty graniczne przychodu
dla 2014 r. wynoszą odpowiednio:
▪▪ 31 822,80 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
2556,20 zł

od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

2676,40 zł

od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.

2726,80 zł

od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

2618,00 zł

od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

2646,80 zł

od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
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Wysokość składek na
ubezpieczenia społeczne,
FGŚP i FP w 2015 r.
ZUS podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek
na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń
– grudzień 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych, które:
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▪▪

nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych
Podstawę wymiaru
przed dniem rozpoczęcia wykonyskładek na ubezpieczenia
wania działalności gospodarczej
społeczne w 2015 r. dla osób
nie prowadziły pozarolniczej dziaprowadzących działalność
gospodarczą stanowi kwota
łalności,
zadeklarowana, generalnie
▪▪ nie wykonują działalności gosponie niższa niż 2.375,40 zł.
darczej na rzecz byłego pracodawcy,
na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej
w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej.
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne w 2015 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie
niższa niż 525,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.).
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220)
od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości
1750,00 zł.
Za miesiące styczeń – grudzień 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych nie może być niższa:
▪▪ na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 102,48 zł (tj. 19,52%),
▪▪ na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 42,00 zł (tj. 8%),
▪▪ na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 12,86 zł (tj. 2,45%).
II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:
1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych,
niewymienione w punkcie I,
2. twórcy i artyści,
3. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące
działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
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5. osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
o systemie oświaty
oraz
▪▪ osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. dla tych osób stanowi kwota
zadeklarowana, nie niższa niż 2.375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).
Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1137) – prognozowane
przeciętne wynagrodzenie wynosi 3959 zł.
Za miesiące styczeń – grudzień 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych nie może być niższa:
▪▪ na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 463,68 zł (tj. 19,52%),
▪▪ na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 190,03 zł (tj. 8%),
▪▪ na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 58,20 zł (tj. 2,45%).
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Ponadto:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, Zakład powiadamia do dnia
20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za
trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.:
▪▪ płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy
kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają
stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej
określonej dla grupy działalności, do której należą,
▪▪ płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki
na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej
ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku
składkowego i zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za
okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości
stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania
liczby ubezpieczonych zawiera poradnik
„Ustalanie stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe”, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz
w formie papierowej w Oddziałach ZUS.
Ponadto Oddziały ZUS udzielają pomocy
przy ustalaniu wysokości składki.
Pracodawcy, do których stosuje się
przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.
z 2014 r., poz. 272, z późn. zm.), powinni
dodatkowo opłacać składkę na Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy
wymiaru. Podstawą do naliczania składki
w tej wysokości jest art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, zgodnie
z którym do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową stosuje się
składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości
składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat
od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu,
w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) opłacają składkę w wysokości 2,45%
podstawy wymiaru. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 145 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa
o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu
jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku
poprzedzającego rok budżetowy.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 wynosi 118.770 zł. ■
Źródło: http://www.zus.pl
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ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy
o kuratorach sądowych

Ostatnia nowelizacja przyznała kuratorom sądowym,
wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne,
prawo ustanawiania obrońców nie tylko spośród kuratorów
zawodowych, jak to było wcześniej, lecz także adwokatów
i radców prawnych.
Taką samą zmianę wprowadzono w przypadku wyznaczania obrońcy z urzędu. ■

Ustawa okołobudżetowa
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw.
okołobudżetowa). Uzupełnia ona budżet na 2015 r. i zapewnia
jego prawidłową realizację.
W zakresie świadczeń i wynagrodzeń
w sektorze finansów publicznych wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe pozostaną na poziomie z 2008 r. Oznacza to m.in., że nie
zmienią się uposażenia oraz diety parlamentarne posłów i senatorów.
Na poziomie z 2014 r. pozostaną co do
zasady płace w „budżetówce” oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ustawa
przewiduje natomiast środki na dodatkowe
etaty m.in. w biurze GIODO oraz Krajowym
Biurze Wyborczym.
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Ustawa wprowadza ponadto zmiany w podatku akcyzowym – zostanie nim objęte
wytwarzanie papierosów przy pomocy maszyn. Zmieniony zostanie ponadto sposób
opodatkowania cygar i cygaretek – akcyza za te produkty ma być płacona od wagi,
a nie od sztuki.
Ustawa wskazuje też m.in., że z Funduszu Pracy będą sfinansowane staże i szkolenia
lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2015 r. tzw. rezydentury będą częściowo
finansowane z budżetu państwa. Ma to umożliwić odbycie specjalizacji przez wszystkich
absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób. ■

Ustawowe zniżki Karty
Dużej Rodziny
Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla
dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej,
zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków
narodowych – takie przywileje wprowadza obowiązująca od
Nowego Roku ustawa o Karcie Dużej Rodziny.
Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie
rodzin wielodzietnych posiadający Kartę
Jeśli masz Kartę Dużej
Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawoRodziny i korzystasz
wych zniżek na przejazdy kolejowe: 37%
z ulgi na dzieci, teraz
ulgi przy przejazdach publicznym transszybciej otrzymasz zwrot
portem kolejowym na podstawie biletów
nadpłaconego podatku.
jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to,
że np. przy jednorazowej podróży koleją
członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom
zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio,
dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana
jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać
3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.
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Karta Dużej Rodziny, poza zniżkami ustawowymi, uprawnia także do zniżek handlowych
w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły
się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios,
supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli
w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło
już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki 1500 miejscach.
Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl.
Poza tym jeśli masz Kartę Dużej Rodziny i korzystasz z ulgi na dzieci, teraz szybciej
otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Budżet na rok 2015

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę
343.277.818 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na
297.197.818 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień
31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł.
Łączną kwotę planowanych przychodów
i rozchodów określono odpowiednio na
421.538.779 tys. zł i 372.023.276 tys. zł.,
natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalone zostało
w wysokości 49.515.503 tys. zł. Źródłem
pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu
państwa, w tym deficytu budżetu państwa,
są środki pozostające na rachunkach
budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2014 r.,
przychody z tytułu sprzedaży skarbowych
papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz innych
źródeł.
Podobnie jak w roku ubiegłym wyodrębniony został budżet środków europejPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

skich. Łączna kwota wydatków tego budżetu wynosi 81.277.996 tys. zł., zaś dochody
przewidywane są w kwocie 77.842.493 tys. zł. W 2015 r. planowany jest deficyt budżetu
środków europejskich w wysokości 3.435.503 tys. zł.
W ustawie budżetowej przewidziano, że poręczenia i gwarancje mogą być udzielane
przez Skarb Państwa do kwoty 200 mld zł. Ustalono również rezerwę ogólną w wysokości
198.000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 21.663.936 tys. zł.
Przewiduje się wzrost produktu krajowego brutto o 3,4 proc., spadek deficytu
sektora finansów publicznych poniżej 2,8 proc. PKB oraz 1,2 proc. inflację. ■

AKTUALNOŚCI

Narodowy Program
Antyterrorystyczny

Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Antyterrorystyczny
na lata 2015-2019.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, a także
zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach terrorystycznych. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości
społecznej na temat zagrożeń terrorystycznych. ■

Jeszcze czas na przekazanie
1 procenta
Choć na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia,
warto już rozglądać się za organizacją pożytku publicznego,
której możemy przekazać 1 procent z naszych podatków.
Na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz
w BIP MPiPS został opublikowany wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania
1% podatku dochodowego za 2014 r.
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Każda organizacja, która chce otrzymywać
wpłaty 1% od podatników, musi znaleźć się
na wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Wykaz jest
prowadzony elektronicznie. Przygotowuje
go minister pracy i polityki społecznej – na
podstawie danych od ministra sprawiedliwości.
W wykazie znajdują się dane organizacji
pożytku publicznego, które są uprawnione
do otrzymywania 1% podatku od podatników za rok 2014. Są to organizacje, które otrzymały status OPP do 30 listopada 2014 r.,
oraz te, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych i wypełniły odpowiednie
obowiązki sprawozdawcze.
Ministerstwo Finansów przygotowało podsumowanie z akcji 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. 56% podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek przekazało w sumie 506,6 mln złotych. Najwięcej
otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na drugim miejscu była Fundacja
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, a na trzecim miejscu Fundacja
Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.
Wszystkie te organizacje prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretną
osobę – podopiecznego fundacji. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzenie subkont na 1% podatku to najskuteczniejsza metoda zbierania pieniędzy
z 1 procenta podatku. ■

PORADY

Kupujesz części,
wyposażenie i płyny
do samochodów?

Płyny do spryskiwaczy, akumulatory, opony i części do
samochodów – ich sprzedaż podlega ściśle określonym
przepisom, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa
i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
Kontrole w tym zakresie prowadzi Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK.
Na co zwrócić uwagę kupując te artykuły? – radzi UOKiK:
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1.

2.

3.

4.

Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych – jest substancją niebezpieczną dla
zdrowia, dlatego na etykiecie, oprócz podstawowych danych, jak nazwa i ilość
powinieneś znaleźć też informacje o zagrożeniach. Dowiesz się z nich o ryzyku
związanym z korzystaniem z danego wyrobu i poznasz zasady jego bezpiecznego
stosowania. Na opakowaniu nie może zabraknąć także nazw substancji niebezpiecznych zawartych w składzie i dokładnych danych producenta wraz z jego
numerem telefonu. Znaki umieszczone na opakowaniach muszą być dobrze widoczne
i objaśnione w języku polskim.
Warto pamiętać, że nazwa produktu powinna jednoznacznie wskazywać jego
przeznaczenie, a opakowania nie mogą być zaprojektowane w sposób budzący
skojarzenia, że są środkami spożywczymi.
Akumulatory muszą być oznakowane symbolem selektywnego zbierania (przekreślony kontener) i zawierać informację o pojemności i zdolności rozruchowej
(wyrażone odpowiednio w amperogodzinach - Ah i amperach - A). Pamiętaj, że
sprzedawca ma obowiązek odebrać zużyty akumulator lub pobrać opłatę depozytową (potwierdzając to na osobnym dokumencie) oraz umieścić w widocznym
miejscu w punkcie sprzedaży informację o warunkach i trybie zwrotu zużytych
akumulatorów i punktach ich zbierania.
Naklejki na oponach czy etykiety obok nich powinny być dostępne w punkcie
sprzedaży – tam powinieneś znaleźć najważniejsze informacje o klasie efektywności
paliwowej, klasie i wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia, jak również
klasie przyczepności na mokrej nawierzchni. Te same informacje powinny znaleźć
się na stronie sklepu internetowego. Porównując te parametry przedstawione na
etykiecie łatwiej dokonasz świadomego wyboru opon o odpowiednich właściwościach, uwzględniając poziom bezpieczeństwa i wpływ na środowisko. Więcej porad
na temat zakupu opon znajdziesz na
stronie Urzędu.
Części i przedmioty wyposażenia
powinny spełniać wymagania techniczne – posiadać świadectwo homologacji. Od czerwca 2013 obowiązuje zakaz
wprowadzania do obrotu nowego
pojazdu czy nowego przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganego
odpowiedniego świadectwa homologacji lub równoważnego dokumentu, np. zezwolenia na dopuszczenie
do obrotu. Szczegóły znaleźć można
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. ■
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–– wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może

Nowe grupy przedsiębiorców
zostały zobowiązane do
posiadania kas fiskalnych

korzystać ze zwolnienia od podatku,
–– zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
–– wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa
silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol
PKWiU,
–– wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz
napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących.
Określa ono zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016, zastępując rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada
2012 r. (lata 2013-2014).
W nowym rozporządzeniu przedłużony został na okres kolejnych dwóch lat zakres zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz utrzymano dotychczasowy poziom kryterium wysokości obrotu,czyli 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących,
jak i rozpoczynających działalność gospodarczą (liczone według proporcji do okresu wykonywania
tych czynności w danym roku podatkowym).
Rozporządzenie zakłada rozszerzenie katalogu czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Od 2015 r. zwolnień
z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. do:
▪▪

realizujących dostawy:
–– gazu płynnego,
–– części do silników,
–– silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
–– nadwozi do pojazdów silnikowych,
–– przyczep i naczep: kontenerów,
–– części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
–– części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej
niesklasyfikowanych,
–– silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
–– sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elek-

zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów
dostarczanych na pokładach samolotów,
–– perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na
pokładach samolotów.
▪▪

świadczących usługi:
–– przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
–– przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
–– naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon,
ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
–– w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
–– w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
–– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
–– prawniczych z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
–– doradztwa podatkowego,
–– fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
–– związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie:
ÌÌ świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
oraz
ÌÌ

usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

W rozporządzeniu zawarto uregulowanie określające moment utraty prawa do zwolnienia
z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymana została zasada, że utrata prawa do zwolnienia następuje po upływie 2 miesięcy następujące po miesiącu, w który nastąpiło zdarzenie
uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnienia.
W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia na wysokość obrotów, którzy po
31 grudnia 2014 r. będą kontynuowali wykonywanie usług wymienionych w dodanym § 4 pkt 2
lit.c-j, ich świadczenie będzie korzystało ze zwolnienia do 28 lutego 2015 r. ■

tronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do
operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
–– sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia

WIĘCEJ NA TEMAT OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM KAS
FISKALNYCH DOWIESZ SIĘ W NASZEJ KANCELARII.

fotograficznego,
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