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Terminy – kwiecień

Słowo od doradcy
7
7

Drogi Kliencie,
ostatnie dni na rozliczenie PIT. W związku z tym, że w tym roku 30 kwietnia
wypada w sobotę, na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 2 maja. Nie warto
jednak czekać ze złożeniem PIT-a do ostatniej chwili. Brak podpisu podatnika,
zła kolejność małżonków czy brak załączników do zeznania – to tylko niektóre
z częstych błędów pojawiających się w PIT-ach Okres rozliczania PIT-ów, to
czas, gdy część podatników zostaje wezwana do urzędów skarbowych. Główną
przyczyną takich wezwań są błędy lub niejasności w formularzach PIT. Jeśli
jeszcze nie jesteś rozliczony, to zaoszczędź sobie stresu i pracy – skorzystaj
z pomocy doradcy i z porad publikowanych na łamach niniejszego miesięcznika. Przedstawiamy w nim podstawowe informacje dotyczące rozliczeń podatkowych, w szczególności PIT, a także o projektach i zmianach, jakie mogą
zainteresować podatników, zwłaszcza przedsiębiorców.
Przed nami długi majowy weekend – warto już go zaplanować, aby wykorzystać go optymalnie. Życzę Państwu, by był słoneczny i przyjemny.
Twój Doradca Podatkowy
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– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za marzec.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w marcu od należności
wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w marcu od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych i przekazanie
podatnikowi informacji CIT-7.
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– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za marzec –
osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie
za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za kwiecień – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za marzec
– pozostali niepubliczni płatnicy składek.
– Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za marzec.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
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– 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.
– 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 marzec.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za marzec.
– 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.
– Wpłata na PFRON za marzec.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
– Np. termin złożenia przez osoby fizyczne
rocznego zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) za 2015 r. (PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) i zapłata
ew. wynikającej z zeznania kwoty podatku –
przesuwa się na 2 maja.

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.
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Jakie mamy opłaty
lokalne?

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych reguluje niektóre z opłat, jakie może pobierać gmina.
Rada gminy może (ale nie musi) wprowadzić, wymienione w tabeli opłaty, przy czym
w uchwale m.in.:
•
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek
tych opłat, z tym że nie mogą one przekroczyć rokrocznie ogłaszanych przez
Ministra Finansów stawek maksymalnych; w razie nieuchwalenia stawek, stosuje
się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy
•
może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso;
•
może wprowadzać inne niż wymienione w ww. ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.

Opłata

Od kogo i czego jest pobierana?

Opłata
targowa

Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach. Za „targowiska” uznaje
się zaś wszelkie miejsca, w których jest
prowadzona sprzedaż.
Opłatę targową pobiera się niezależnie
od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń
targowych oraz za inne usługi świadczone
przez prowadzącego targowisko.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Maks.
stawka
w 2016 r.

758,47 zł
dziennie

Opłata
miejscowa

Opłata
miejscowa
jest pobierana od osób
fizycznych
przebywających dłużej niż
dobę w celach
turystycznych,
wypoczynkowych lub
szkoleniowych
(za każdą rozpoczętą dobę
pobytu):

1) w miejscowościach
posiadających korzystne
właściwości klimatyczne,
walory krajobrazowe
2,18 zł
oraz warunki umożliwia- dziennie
jące pobyt osób w tych
celach,
2) w miejscowościach
znajdujących się na
obszarach, którym
nadano status obszaru
ochrony uzdrowiskowej
na zasadach określonych
w ustawie z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych.

3,10 zł
dziennie

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa
minimalne warunki (klimatyczne, krajobrazowe i umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych), jakie powinna spełniać
miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Rada gminy ustala miejscowości odpowiadające
warunkom określonym w tych przepisach.

Wyłączenia
i zwolnienia

Opłacie targowej nie
podlega sprzedaż dokonywana w budynkach
lub w ich częściach.
Zwalnia się od opłaty
targowej osoby
i jednostki, które są
podatnikami podatku
od nieruchomości
w związku z przedmiotami opodatkowania
położonymi na targowiskach.

Opłata
uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od
osób fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowościach znajdujących się na
obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ww.
ustawie z dnia 28 lipca 2005 r., za każdą
rozpoczętą dobę pobytu.

4,27 zł
dziennie

Opłaty miejscowej oraz
opłaty uzdrowiskowej
nie pobiera się:
pod warunkiem wzajemności – od członków
personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych
osób zrównanych z nimi
na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów
międzynarodowych,
jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają
miejsca pobytu stałego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
od osób przebywających w szpitalach;
od osób niewidomych
i ich przewodników;
od podatników
podatku od nieruchomości z tytułu
posiadania domów
letniskowych położonych w miejscowości,
w której pobiera się
opłatę miejscową albo
uzdrowiskową;
od zorganizowanych
grup dzieci i młodzieży
szkolnej.
Od osób, od których
pobierana jest opłata
uzdrowiskowa, nie
pobiera się opłaty
miejscowej.
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Opłata
od posiadania
psów

Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych
posiadających psy.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

120,05 zł
rocznie od
jednego
psa

Opłaty od posiadania
psów nie pobiera się
od:
członków personelu
przedstawicielstw
dyplomatycznych
i urzędów konsularnych oraz innych osób
zrównanych z nimi
na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów
międzynarodowych,
jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają
miejsca stałego pobytu
na terytorium RP – pod
warunkiem wzajemności;
osób zaliczonych do
znacznego stopnia
niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych –
z tytułu posiadania
1 psa;
osób niepełnosprawnych w rozumieniu
ww. ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. –
z tytułu posiadania psa
asystującego;
osób w wieku powyżej
65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe
– z tytułu posiadania
1 psa;
podatników podatku
rolnego od gospodarstw rolnych –
z tytułu posiadania nie
więcej niż 2 psów.

Opłata
reklamowa

Może być pobierana od umieszczonych na
nieruchomościach bądź obiektach budowlanych tablic reklamowych lub urządzeń
reklamowych jedynie na obszarach, dla
których obowiązują zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Opłatę reklamową
pobiera się od:
1) właścicieli nieruchomości lub obiektów
budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie
wieczyste,
2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
3) posiadaczy samoistnych nieruchomości
lub obiektów budowlanych,
4) posiadaczy nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych lub
ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, ANR lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub
obiektach budowlanych znajdują się
tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego, czy na tablicy
reklamowej lub urządzeniu reklamowym
eksponowana jest reklama.

część stała
opłaty reklamowej
– 2,47 zł
dziennie +
część
zmienna
opłaty –
0,20 zł od
1 m2 pola
powierzchni tablicy
reklamowej lub
urządzenia
reklamowego
służących
ekspozycji
reklamy
dziennie

Opłaty reklamowej
nie pobiera się, jeżeli
tablice reklamowe lub
urządzenia reklamowe:
1) nie są widoczne
z przestrzeni dostępnych publicznie;
2) stanowią szyld,
o ile jest on zgodny
z zasadami i warunkami
sytuowania obiektów
małej architektury,
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
3) są realizacją obowiązku nałożonego
przepisami prawa;
4) służą wyłącznie
do upowszechniania
informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje
lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów
lub innych związków
wyznaniowych, jeżeli
tablica reklamowa lub
urządzenie reklamowe
sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca
kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.
Kwotę zapłaconego
podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego, zalicza
się na poczet opłaty
reklamowej należnej od
tej tablicy reklamowej
lub urządzenia reklamowego.
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Kierunki zmiany VAT
AKTUALNOŚCI

Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów (MF) wykazują,
że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tys. zł rocznie stanowią
aż 51% liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie
0,84% łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy
wpłacają do budżetu 121 mln zł z tytułu tego podatku (dane za
2014 r.).

„Nowe reguły realizowałyby zasadę uproszczenia i uszczelniania, którą kieruje
się MF. Dzięki uwolnieniu setek tysięcy podatników od wymogów administracyjnych można by skoncentrować działania administracji podatkowej na monitoringu
podatników o większych obrotach, czyli tam gdzie powstaje zasadnicza część luki
VAT" – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha. ■

AKTUALNOŚCI

Kontrola skarbowa
a korekta deklaracji

Czy w trakcie kontroli skarbowej mogę złożyć korektę wcześniej
złożonej deklaracji podatkowej?

Status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla
wielu podatników mogą być uciążliwe. W związku z tym MF rozważa wprowadzenie dla nich uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania (ryczałt kwotowy lub
procentowy od obrotu).
Kolejną rozważaną zmianą jest podniesienie progu podlegania VAT z obecnych
150 tys. zł do 200 tys. zł. W krajach UE limit zwolnienia kształtuje się na różnym poziomie. W Polsce wynosi 150 tys. zł, tj. ok 37.333 euro. W innych krajach limit ten jest
niższy, ale np. we Francji wynosi od 82.200 do 32.900 euro (w zależności od rodzaju
działalności), w Irlandii 75.000 lub 37.500 euro rocznie. W ramach podwyższonego
limitu podatnicy także płaciliby VAT w uproszczonej formie.
Powyższe zmiany wymagają uzyskania derogacji od ogólnych zasad VAT ze
strony Komisji Europejskiej. Zdaniem MF odpowiadają one art. 395 dyrektywy VAT,
na podstawie którego kraj członkowski może uzyskać odstępstwo od stosowania
ogólnych reguł dyrektywy.
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Zgodnie z art. 14c ustawy o kontroli skarbowej (u.k.s.) uprawnienie do skorygowania
deklaracji, określone w art. 81 Ordynacji podatkowej, ulega zawieszeniu na czas
trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem.
Jednak kontrolowany może, w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 24 ust. 4
u.k.s. (tj. w wyznaczonym kontrolowanemu przez organ kontroli skarbowej terminie
7-dniowym do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli), skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Na możliwość
skorygowania deklaracji organ kontroli skarbowej wskazuje, wyznaczając stronie
termin, o którym mowa w art. 24 ust. 4 u.k.s.
Korekta złożona w ww. okresie zawieszenia, nie wywołuje skutków prawnych,
z wyjątkiem korekty złożonej w powyższym terminie do wypowiedzenia się (wyznaczonym zgodnie z art. 24 ust. 4 u.k.s.).
Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu
postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość
zobowiązania podatkowego.
Do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
postępowania kontrolnego, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia –
złożonej zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej (tj. obniżonej
stawki odsetek za zwłokę) nie stosuje się. Do takiej korekty deklaracji stosuje się
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odpowiednio przepis art. 56b tej ustawy (tj. podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę
– w wysokości 150% podstawowej stawki odsetek za zwłokę).
Kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ
kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej
deklaracji zgodnie z art. 14c ust. 2 u.k.s. oraz o złożeniu deklaracji korygującej
deklarację złożoną zgodnie z art. 14c ust. u.k.s. (tj. w ww. terminie wyznaczonym
zgodnie z art. 24 ust. 4 u.k.s. do wypowiedzenia się). Organ podatkowy informuje
niezwłocznie właściwy organ kontroli skarbowej o złożeniu korygującej deklaracji
zgodnie z art. 14c ust. 2 oraz o złożeniu deklaracji korygującej deklarację złożoną
zgodnie z art. 14c ust. 2 u.k.s. ■

PORADY

Korekta deklaracji
w świetle przepisów
Ordynacji podatkowej

Generalnie podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować
uprzednio złożoną deklarację, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią
inaczej (art. 81 Ordynacji podatkowej – O.p.)1.
Jeśli więc np. przy sporządzaniu deklaracji (zeznania) podatnik popełnił błąd dotyczący określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty nadpłaty
lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w ich treści – to ma prawo złożyć
korektę deklaracji (zeznania).
Prawo do korekty ulega jedynie zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej (w zakresie zobowiązań podatkowych, których
dotyczy postępowanie lub kontrola, art. 81b O.p.). Korekta złożona w tym czasie nie

1. Regulacja ta wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 44,
poz. 362) z dniem 19 marca 2009 r. została uznana za niezgodną z art. 2 w związku z art. 64 ust.
1 Konstytucji RP art. 81 § 1 w zakresie, w jakim nie reguluje trybu złożenia korekty deklaracji
i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem tego podatku. Osoba, która była wspólnikiem spółki
cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie
wskazanym w art. 75 § 3a O.p.
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wywołuje skutków prawnych, przy czym
organ podatkowy musi teraz zawiadomić
pisemnie składającego korektę o jej bezPrawo do korekty
skuteczności. Podatnik, płatnik, inkasent
ulega jedynie
może zatem dokonać korekty deklaracji
zawieszeniu na
w okresie między zakończeniem kontroli
czas trwania
podatkowej a wszczęciem postępowania.
postępowania
Należy przy tym odróżniać kontrolę popodatkowego
datkową od postępowania podatkowego.
lub kontroli
Postępowanie podatkowe uregulowane
podatkowej.
jest w dziale IV Ordynacji podatkowej (art.
120–271), kontrola podatkowa to dział VI
O.p. (art. 281-292).
Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje więc nadal po zakończeniu:
a. kontroli podatkowej bądź
b. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą
wysokość zobowiązania podatkowego.
Moment ten wyznacza się – w przypadku kontroli – jako następny dzień po doręczeniu kontrolowanemu protokołu kontroli. Ratio legis tej zasady jest oczywiste – nie
ma żadnego racjonalnego powodu, aby podatnik, płatnik, inkasent w przypadku
kontroli, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości, nie mieli odzyskać prawa
do korekty deklaracji. Ważny jest art. 290 § 2 pkt 7 Ordynacji podatkowej. Nakazuje
on kontrolującemu poinformowanie podatnika w protokole o możliwości złożenia
korekty deklaracji.
Skorygowanie błędu następuje przez złożenie korygującej deklaracji (zeznania),
przy czym nie trzeba już dołączać doń pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.
Należy przy tym pamiętać, żeby zapłacić zaległy podatek lub zwrócić nadpłatę (którą
podatnik nienależnie wykazał i otrzymał jej zwrot) – wraz z odsetkami. Korekta złożona
wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych w razie
odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu wydanej decyzji organ
podatkowy wskazuje bezskuteczność takiej korekty.
Art. 14c ustawy o kontroli skarbowej stanowi zaś m.in., że uprawnienie do korygowania deklaracji, określone w art. 81 Ordynacji podatkowej, ulega zawieszeniu na
czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem.
Kontrolowany może jednak w 7-dniowym terminie wyznaczonym przez organ kontroli skarbowej (przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli) do wypowiedzenia
się w sprawie zebranego materiału dowodowego, skorygować w zakresie objętym
postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Uprawnienie
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do skorygowania deklaracji przysługuje
nadal po zakończeniu postępowania
kontrolnego w zakresie nie objętym
decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z ustawą
o kontroli skarbowej do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a w przypadkach,
gdy zgodnie z przepisami nie stosuje
się zawiadomienia – nie stosuje się
obniżonej stawki odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych, lecz do
takiej korekty deklaracji stosuje się
odpowiednio stawkę podwyższoną.
Na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) nie podlega karze
za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu
czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne
okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
Zawiadomienie to tzw. czynny żal. Nie jest on konieczny w przypadku korekty deklaracji.
Art. 16a K.k.s. stanowi bowiem teraz, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej i w całości
uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność
publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.
Jeżeli w wyniku korekty deklaracji zmiana wysokości zobowiązania podatkowego,
nadpłaty, zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości
straty nie przekracza 5.000 zł, to w przypadku błędów rachunkowych i oczywistych
omyłek, korekty deklaracji dokona organ podatkowy. Podatnik otrzymuje wówczas
uwierzytelnioną kopię korekty do akceptacji – z prawem wniesienia sprzeciwu.
W przypadku braku wniesienia sprzeciwu korekta wywołuje te same skutki prawne
jak korekta złożona przez podatnika2. ■

2. Zob. art. 274 Ordynacji podatkowej.
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Czym może się
zakończyć postępowanie
kontrolne prowadzone
przez organ kontroli
skarbowej?

Zakończenie postępowania kontrolnego normuje przede wszystkim
art. 24 ustawy o kontroli skarbowej (u.k.s.).
Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne:
1. decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tj. decyzją o charakterze materialno-procesowym, w pozostałych przypadkach
postępowanie kontrolne kończy wynikiem kontroli), gdy:
a. ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku
od wydobycia niektórych kopalin,
b. ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których
określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,
c. w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe
uległo przedawnieniu;
2. wynikiem kontroli, gdy:
a. ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt
4 i 5 i ust. 2 u.k.s. (tj. celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania
środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki
samorządu terytorialnego oraz wywiązywania się z warunków finansowania
pomocy z takich środków, a także rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych
stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego),
b. ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie innym niż wymieniony w pkt
1, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy
nieprawidłowości nie stwierdzono,

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

■ PODATKI

c.

kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 u.k.s. (tj. w terminie wyznaczonym
do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli) korygującą deklarację obejmującą w całości
stwierdzone nieprawidłowości. Jeśli kontrolowany złoży korygującą deklarację
w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniu kontrolnym
zakończonym wynikiem kontroli, to organ kontroli skarbowej, który wydał
wynik kontroli, podejmuje, w formie postanowienia, na które nie przysługuje
zażalenie, zakończone postępowanie kontrolne. Czynności przeprowadzone
w postępowaniu kontrolnym, które jest podejmowane, pozostają w mocy.
Organ kontroli skarbowej kończy natomiast postępowanie kontrolne decyzją,
o której mowa w art. 115 § 4 O.p. (tj. decyzją o odpowiedzialności podatkowej
wspólnika), jeżeli kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa
albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie postępowania kontrolnego.
Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza
kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
Jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania kontrolnego, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji. Nie dotyczy to jednak
sytuacji, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego
przedstawiciel bądź opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.
Kompetencja organów kontroli skarbowej do wydawania decyzji w rozumieniu
przepisów Ordynacji podatkowej nie czyni ich organami podatkowymi w rozumieniu art.
13 O.p. Na mocy art. 25 u.k.s. to organ podatkowy właściwy dla kontrolowanego
w dniu zakończenia postępowania kontrolnego, reprezentujący Skarb Państwa, staje
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się wierzycielem obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 u.k.s. W przypadku decyzji w zakresie podatku akcyzowego lub podatku
od wydobycia niektórych kopalin, wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji
jest właściwy dyrektor izby celnej. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji może
być także nadawany przez ww. organ podatkowy, a nie przez organ kontroli skarbowej.
Art. 26 u.k.s normuje zaskarżanie i wzruszanie decyzji organu kontroli skarbowej.
Mianowicie od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.k.s., służy odwołanie
do właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego
dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej - jeżeli decyzję wydał dyrektor
urzędu kontroli skarbowej. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, odwołanie służy do dyrektora izby skarbowej lub
dyrektora izby celnej właściwego ze względu na siedzibę urzędu kontroli skarbowej,
którego dyrektor wydał decyzję.
Od decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.k.s., wydanych przez
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz od decyzji w sprawach stwierdzenia
nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz o wznowieniu postępowania, wydanych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo przez
dyrektora urzędu kontroli skarbowej, nie służy odwołanie. Od decyzji tych stronie
służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ, który wydał decyzję. Do
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji
podatkowej dotyczące odwołań.
Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jest:
1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej, jeżeli decyzja została wydana przez ten organ;
2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, jeżeli decyzja została wydana przez
dyrektora urzędu kontroli skarbowej, z tym że w tym przypadku postępowanie
może być wszczęte wyłącznie z urzędu.
Do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej właściwy jest organ kontroli skarbowej,
który ją wydał. Organem właściwym w sprawach o wznowienie postępowania jest
zaś dyrektor urzędu kontroli skarbowej, jeżeli wydał w sprawie decyzję w ostatniej
instancji. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie dyrektora urzędu
kontroli skarbowej, o wznowieniu postępowania rozstrzyga Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej, który równocześnie wyznacza dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do przeprowadzenia postępowania co do przesłanek wznowienia
oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. W sprawach o wznowienie postępowania
zakończonego decyzją ostateczną Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej właściwy jest ten organ.
Wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz, co do zasady, właściwemu
organowi lub dysponentowi części budżetowej, któremu, w przypadku stwierdzenia
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nieprawidłowości, doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych. Jeżeli
wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości
różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli
i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.
Kontrolowany jest obowiązany w zasadzie w ciągu 30 dni po upływie terminu usunięcia
nieprawidłowości wskazanych przez organ kontroli skarbowej podanego w wyniku
kontroli, poinformować organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych
nieprawidłowości (art. 27 ust. 6 u.k.s.).
Zgodnie z art. 28 u.k.s. nie wydaje się decyzji na podstawie u.k.s., jeżeli ustalenia
postępowania kontrolnego dotyczą spraw już zakończonych decyzją organu podatkowego. W tym przypadku organ kontroli skarbowej wydaje wynik kontroli, który
przekazuje właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania
kontrolnego organowi podatkowemu oraz kontrolowanemu. ■

PORADY

Jakie korzyści
z Jednolitego Pliku
Kontrolnego?

pracy służb księgowych oraz wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia
w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się też przekazywanie zestawień
faktur w formacie xml i zautomatyzowanie ich księgowania.
Szybsza weryfikacja danych podatkowych i niższe koszty
Dodatkową korzyścią dla podatników oraz administracji będzie automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Przyspieszy to przeprowadzenie czynności sprawdzających
i kontroli oraz potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Pozwoli również na sprawniejsze
ustalenie nieprawidłowości, a tym samym na skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania. W konsekwencji
JPK umożliwi lepszą obsługę podatników, ale też skuteczniejsze reagowanie na te
zjawiska, które stanowią zagrożenie dla systemów podatkowych. Chodzi m.in. o przestępstwa karuzelowe czy przerzucanie dochodów do rajów podatkowych.
Z kolei ujednolicenie procedur sprawdzających i kontrolnych przełoży się na
efektywniejsze zarządzanie zespołami, które realizując czynności kontrolne. Nie bez
znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem
dokumentacji w formie elektronicznej – wyjaśnił to wiceminister finansów, Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński. ■

9 marca 2016 r. opublikowano struktury logiczne JPK, które od lipca
2016 r. będą stosowane wobec tzw. dużych podmiotów.
Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ma być skrócenie czasu
kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. Działania te mają za
zadanie zarówno ochronę systemów podatkowych, jak i zapewnienie warunków uczciwej konkurencji podmiotom działającym zgodnie z prawem" – powiedział Wiesław
Jasiński, wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia JPK.
Lepsza komunikacja między podatnikami
JPK usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, co umożliwi uzyskanie
nowego mechanizmu kontroli wewnętrznej w firmach. Pozwoli to na monitorowanie
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INTERPRETACJE

Kiedy powstaje
obowiązek podatkowy
dla usług budowlanych
lub budowlanomontażowych?

Minister Finansów wydał 1 kwietnia 2016 r. szeroką interpretację
ogólną (znak: PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141).
Ma ona usunąć rozbieżności interpretacyjne wśród organów podatkowych w zakresie
momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub
budowlano-montażowych. ■

WZORY PISM

Nowe wzory deklaracji
CIT za rok 2016

innowacyjności (Dz. U. poz. 1767), które
wprowadziły do ustawy CIT tzw. ulgę B+R,
Nowe wzory stosuje
tj. możliwość odliczenia od podstawy oposię do osiągniętych
datkowania określonej kwoty kosztów
dochodów
uzyskania przychodów poniesionych na
(poniesionych strat)
działalność badawczo–rozwojową (tzw.
od dnia 1 stycznia
koszty kwalifikowane). Ulga B+R będzie
2016 r.
odliczana w zeznaniu rocznym CIT-8
(CIT-8A i CIT-8B dla podatkowych grup
kapitałowych). Ponadto podatnik będzie
obowiązany wykazać w zeznaniu koszty
kwalifikowane podlegające odliczeniu.
W związku z powyższym, wprowadzony został nowy wzór formularza CIT-8(24),CIT-8A(11),CIT-8B(10), CIT-8/O(11)do rozliczenia CIT za 2016 r., a także nowy załącznik
CIT-BR(1).
Nowe wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia
1 stycznia 2016 r.
Wzorów nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu
dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów
formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Podatnicy
CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem
1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., do osiągniętych
dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy
w brzmieniu dotychczasowym.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 marca 2016 r. ■

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów
deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych.
Zmiany związane są z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy
z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
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Składki IKE
ODPOWIEDZI

Czy w ramach ulg podatkowych w rozliczeniu PIT za 2015 rok można
odliczać składki przekazywane na Indywidualne Konto Emerytalne
(IKE)?
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę
opodatkowania stanowi dochód obniżony m.in. o kwoty wpłat na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego. Nie ma zatem możliwości odliczania ulgi podatkowej z tytułu składek
przekazywanych na rzecz IKE. Wyłącznie składki na IKZE podlegają odliczeniu od
podstawy opodatkowania. ■

INTERPRETACJE

Stosowanie przepisów
ustawy o podatku od
niektórych instytucji
finansowych

Interpretacja ogólna (nr PK1.8201.1.2016) Ministra Finansów z dnia
3 marca 2016 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku
od niektórych instytucji finansowych przez organy podatkowe
oraz organy kontroli skarbowej dotyczy stosowania przepisów
ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji
finansowych.
Zawarto w niej wyjaśnienia dotyczące:
I. sposobu określenia podstawy opodatkowania – wyjaśniono, że przy ustalaniu
podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych
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powinny być uwzględnione wartości
aktywów ustalone na podstawie sald
wszystkich kont składników aktywów
oraz kont je korygujących powstałych z pionowego podziału tych kont
aktywów (np. środki trwałe i umorzenie środków trwałych, należności
i odpisy aktualizujące wartość należności/rezerwy).
II. definicji podatnika – wyjaśniono,
że podatnik udzielający pożyczki
własnym pracownikom nie może
zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych.
III. ustalania powiązań między podatnikami będącymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji – wyjaśniono, że każde (w tym
pośrednie) powiązanie kapitałowe
między podatnikami, o których mowa
w art. 4 pkt 5 – 8 ustawy powinno być
uwzględniane przy określaniu powiązań, o których mowa w art. 5 ust. 2
zdanie 2 ustawy. W opinii Ministra
Finansów, zasadnym sposobem rozliczania tzw. kwoty wolnej od podatku
między podmiotami, powiązanymi
na podstawie w art. 5 ust. 2 zdanie
2 ustawy, jest rozwiązanie, zgodnie z którym kwota wolna od podatku powinna
być przypisana i rozliczana pomiędzy tymi podmiotami proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania,
po uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników
w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania.
IV. ustalania powiązań między podatnikami będącymi instytucjami pożyczkowymi
– wyjaśniono, że w związku z analogicznym brzmieniem przepisów art. 5 ust. 2
i 3 ustawy, wyjaśnienia przedstawione w zakresie przepisu art. 5 ust. 2 (pkt III)
pozostają aktualne w zakresie interpretacji przepisu art. 5 ust. 3 ustawy. ■
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Strata z innego źródła
ODPOWIEDZI

W 2014 roku w zeznaniu rocznym wykazałam stratę z wynajmu
prywatnego mieszkania. W 2015 roku nie uzyskiwałam
już dochodów z najmu, za to osiągnąłem duże przychody
z wynagrodzenia za pracę. Czy mogę odliczyć stratę z 2014 roku
w zeznaniu rocznym za rok 2015?
W tej sytuacji nie ma możliwości odliczenia poniesionej straty. Strata jest bowiem rozliczana wyłącznie w ramach danego źródła przychodów. Jeżeli więc podatnik posiada
kilka źródeł zarobkowania i z jednego z nich uzyska dochód, a z drugiego stratę, to
kwot tych nie może kompensować ze sobą. ■

AKTUALNOŚCI

Szybszy zwrot podatku
dla dużych rodzin

30 dni – tyle ma trwać maksymalny czas zwrotu nadpłaty podatku
dla rodzin wielodzietnych, które rozliczą się elektronicznie
z urzędem skarbowym. Za sprawność wypłat będą odpowiadać
naczelnicy urzędów, a pomoże w tym specjalne narzędzie
informatyczne.
Przyspieszony tryb zwrotu nadpłaty dla podatników, którzy są uprawnieni do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, to 30 dni od dnia złożenia
zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów, tak jak w ubiegłym
roku, zobowiązało naczelników urzędów skarbowych do sprawnego zorganizowania
tego procesu.
Aby to ułatwić, resort finansów wykorzysta specjalne narzędzie informatyczne.
Umożliwia ono bieżące monitorowanie elektronicznych zeznań rocznych, w których
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wykazano nadpłatę podatku, związaną
z ulgą prorodzinną z tytułu wychowywania minimum trojga dzieci. Wówczas
Przyspieszony tryb
system automatycznie wskazuje tych
zwrotu nadpłaty dla
podatników, którzy są obsługiwani prepodatników, którzy
ferencyjnie, a zarazem zgodnie z przepisą uprawnieni do
sami prawa.
korzystania z Karty
Także pozostali podatnicy, którzy poDużej Rodziny,
siadają Kartę Dużej Rodziny, ale nie odto 30 dni od dnia
liczają w swoim zeznaniu podatkowym
złożenia zeznania
(złożonym drogą elektroniczną) ulgi
podatkowego drogą
prorodzinnej z tytułu wychowywania
elektroniczną.
co najmniej trojga dzieci, mogą liczyć na
podobne ułatwienia. Wystarczy, że zawiadomią swój urząd skarbowy o posiadaniu
karty.
Wystarczy w elektronicznych deklaracjach PIT-36 i PIT-37 w polach (odpowiednio)
312 i 147 poinformować o korzystaniu z Karty Dużej Rodziny. Pozwoli to urzędom
skarbowym obsługiwać takie zeznania według przyspieszonej ścieżki zwrotu nadpłaty. ■

ODPOWIEDZI

Ulga internetowa tylko
za 2 lata

Czy mogę w zeznaniu rocznym PIT za 2015 rok skorzystać
z odliczenia ulgi internetowej, jeśli dokonywałem odliczenia
w latach 2013 i 2014?
W rozliczeniu za 2015 rok nie ma już Pan możliwości skorzystania z ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Z ulgi internetowej korzystać można bowiem obecnie wyłącznie
przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Ulgę tę wykazać więc
można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie zeznaniach rocznych PIT, co uczynił
Pan, rozliczając ulgę w poprzednich latach. ■
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Rozliczenie PIT
PORADY

Na rozliczenie się z fiskusem z PIT za 2015 rok mamy czas do 2
maja br.
Można przy rozliczeniu skorzystać z ułatwień proponowanych przez skarbówkę.
Z roku na rok wzrasta liczba podatników korzystających z systemu e-Deklaracje i rozliczających się z fiskusem drogą elektroniczną.
Podatnicy, którzy rozliczają się przez Internet, mogą ułatwić sobie złożenie rocznego zeznania podatkowego, korzystając z usługi wstępnie wypełnionego zeznania
podatkowego (PFR – Pre-Filled Tax Return). Usługa PFR polega na udostępnieniu
podatnikowi propozycji rozliczenia rocznego – w tym roku jest to PIT-37 i PIT-38 za
rok 2015. Podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego
administracja podatkowa, na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz
organów rentowych. Żeby skorzystać z usługi PFR, należy wejść na Portal Podatkowy.
W ramach Kampanii „Szybki PIT”:
•
16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane dni
otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać
podatnikom przy składaniu PIT-ów;
•
w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające
wysłanie deklaracji drogą internetową;
•
w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się dyżury
telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników – ich
terminy będę podawane na bieżąco;
•
w ostatnich dniach kwietnia (28, 29), gdy jak co roku panuje wzmożony ruch
w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej;
•
na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują
wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.
Osoby zainteresowane możliwością elektronicznego rozliczenia PIT z pomocą
pracowników skarbowych proszone są o przyniesienie do Izby Skarbowej informacji
otrzymanych od płatników (PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R). Należy zabrać ze sobą
również dowód osobisty i zeznanie PIT za rok 2014, ponieważ podanie kwoty przychodu wykazanej w tym zeznaniu jest niezbędne do złożenia deklaracji przez Internet.
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Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych powinni pamiętać o zabraniu ze
sobą dokumentów potwierdzających wydatki, które chcą odliczyć. Osoby zainteresowane możliwością elektronicznego rozliczenia PIT z pomocą naszych pracowników
proszone są o przyniesienie do Izby Skarbowej informacji otrzymanych od płatników
(PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R).Należy zabrać ze sobą również dowód osobisty
i zeznanie PIT za rok 2014, ponieważ podanie kwoty przychodu wykazanej w tym
zeznaniu jest niezbędne do złożenia deklaracji przez Internet. Podatnicy, którzy chcą
skorzystać z ulg podatkowych, powinni też pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentów
potwierdzających wydatki, które chcą odliczyć.
Kampanii „Szybki PIT" towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl, na której
można znaleźć np. potrzebne formularze czy broszury informacyjne:
•
„Ulga na dzieci”;
•
„Ulga rehabilitacyjna”;
•
„Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR (Pre-Filled tax Return)”;
•
„Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.”;
•
„Opodatkowanie dochodu niani”;
•
„Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości”;
•
„Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością
gospodarczą”;
•
„Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą”;
•
„1% podatku dla organizacji pożytku publicznego”;
•
„Ulga internetowa”.
Z kolei podlaska administracja podatkowa przygotowała informatory o najczęściej popełnianych błędach w zeznaniach. Jeden z nich adresowany jest do
osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej, a drugi do
podatników prowadzących działalność
gospodarczą na zasadach ogólnych:
•
Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników nieprowadzących działalności gospodarczej;
•
Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników prowadzących działalność gospodarczą
na zasadach ogólnych. ■
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ODPOWIEDZI

Wydatki osób
niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI

Wygraj Insignię za
paragon od mechanika

Jestem osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem
niepełnosprawności ruchowej, Czy i jak mogę w zeznaniu
podatkowym PIT odliczyć wydatek na zakup pralki automatycznej,
która ułatwia mi wykonywanie czynności życiowych ze względu na
moją niepełnosprawność?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik
może odliczyć od podstawy opodatkowania określone w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych wydatki
związanych z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, poniesione w roku
podatkowym przez podatnika będącego
osobą niepełnosprawną. Odliczeniu podlegają np. wydatki na zakup i naprawę
indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa
domowego.
W przedstawionej sytuacji podatnik nie
ma więc prawa do odliczenia wydatków
poniesionych na zakup pralki automatycznej, niezależnie od tego, czy ułatwia
ona podatnikowi wykonywanie czynności
życiowych ■
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Odliczeniu
podlegają wydatki
na zakup i naprawę
indywidualnego
sprzętu, urządzeń
i narzędzi
technicznych
niezbędnych
w rehabilitacji
oraz ułatwiających
wykonywanie
czynności życiowych,
stosownie
do potrzeb
wynikających

Konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzedaż
detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – to
trzecia w kolejności dodatkowo premiowana branża w Narodowej
Loterii Paragonowej.
Paragony fiskalne zarejestrowane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. na stronie
loterii wezmą udział w losowaniu nagrody specjalnej, czyli samochodu Opel Insignia.
Losowanie odbędzie się 18 lipca. ■
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Zakup leków
ODPOWIEDZI

Czy i jak mogę w rozliczeniu PIT za 2015 rok odliczyć wydatki na
zakup leków w związku ze swoją niepełnosprawnością?

Podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną, tj. osobą posiadającą m.in.
orzeczenie o całkowitej niezdolności do
pracy oraz niezdolności do samodzielnej
Odliczeniu podlega
egzystencji, znaczny stopień niepełnotylko nadwyżka
sprawności, całkowitej niezdolności do
miesięcznych
pracy, umiarkowany stopień niepełnowydatków na zakup
sprawności – przysługuje w ramach ulgi
leków ponad kwotę
rehabilitacyjnej możliwość odliczenia
100 zł.
wydatków na zakup leków. W ramach
tej ulgi, podatnik w zeznaniu rocznym,
może odliczyć od uzyskanego dochodu,
wydatki poniesione na zakup leków,
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi
w danym miesiącu roku podatkowego, a kwotą 100 zł. Odliczeniu podlega więc
tylko nadwyżka miesięcznych wydatków na zakup leków ponad kwotę 100 zł. Jeśli
np. w danym miesiącu na leki została wydatkowana kwota 150 zł, to odliczeniu od
dochodu podlega kwota 50 zł. Gdy zaś zostanie wydatkowana kwota mniejsza, np. 90
zł, to nie można dokonać odliczenia za ten miesiąc. Nie można sumować wydatków
poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w kolejnym miesiącu.
Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki poniesione na zakup
tylko tych leków, które osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo.
Podstawą do odliczenia jest pisemne stwierdzenie lekarza specjalisty o konieczności
stosowania określonych leków oraz faktura bądź inny dowód poniesienia wydatku,
wskazujący, że podatnik poniósł wydatek (zawierający m.in.: dane identyfikujące
kupującego i sprzedającego, rodzaj kupionego leku oraz kwotę wydatku). ■
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AKTUALNOŚCI

5 kwietnia „dniem bez
płacenia gotówką”

Płatności bezgotówkowe to wygoda i bezpieczeństwo. Dlatego
Ministerstwo Finansów zachęca wszystkich, którzy mają dostęp do
bezgotówkowych instrumentów płatniczych, aby płacili bez użycia
gotówki.
Płatności bezgotówkowe to wygoda i bezpieczeństwo. Dlatego Ministerstwo Finansów
zachęca wszystkich, którzy mają dostęp do bezgotówkowych instrumentów płatniczych, aby płacili bez użycia gotówki. 5 kwietnia Ministerstwo Finansów włączyło się
do europejskiej kampanii „No Cash Day", która promuje zalety transakcji bezgotówkowych i posiadania rachunku bankowego. Akcja jest organizowana pod patronatem
Parlamentu Europejskiego.■

AKTUALNOŚCI

Konferencja „Służba
Celna dla Biznesu 2016+”

W dniu 30 marca 2016 r. Służba Celna zorganizowała w gmachu
Ministerstwa Finansów konferencję dla przedsiębiorców
poświęconą najważniejszym zmianom w przepisach celnych, jakie
nastąpią od 1 maja 2016 r. w związku z wejściem w życie pakietu
prawnego Unijnego Kodeksu Celnego.
Oprócz bieżących informacji w zakresie powyższej tematyki, konfetrencja stanowiła
doskonałą okazję do dyskusji, wymiany opinii i stanowisk. Konferencja była również
transmitowana on-line za pośrednictwem Internetu.
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Pliki do pobrania:
•
Elementy do ustalania należności celnych;
•
Krajowe prawo celne – stan prac i istotne zmiany;
•
Składy celne i magazyny czasowego składowania;
•
Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych;
•
Unijne prawo celne – informacja nt. stanu prawnego;
•
Uproszczenia celne;
•
Zabezpieczenie długu celnego;
•
Procedura uszlachetniania czynnego. ■

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków
o przyznanie płatności
bezpośrednich
i płatności obszarowych
PROW

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2007–2013 oraz
PROW 2014–2020 za 2016 r.
W biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można
składać wnioski o przyznanie płatności za 2016 r. Tak jak w roku 2015, rolnicy mogą
ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności bezpośrednich:
•
jednolita płatność obszarowa,
•
płatność za zazielenienie,
•
płatność dodatkowa,
•
płatność dla młodych rolników,
•
wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność
do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do
buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do owoców
miękkich, płatność do pomidorów, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność
do konopi włóknistych),
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•

płatność niezwiązana do tytoniu
(w ramach przejściowego wsparcia
krajowego).
Ponadto, na jednym formularzu
wniosku rolnik może ubiegać o przyznanie
także niektórych płatności realizowanych
w ramach PROW 2014 –2020 (płatności
ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, premii
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz
w ramach PROW 2007 –2013 (płatności
rolnośrodowiskowej i pomocy na zalesianie).
Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do
systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu,
zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia
finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw
ze skutkiem od 2016 r. jest możliwe w terminie do 30 września br., nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego
systemu.
Zasadniczo warunki przyznawania
płatności nie ulegają zmianie. Wprowadzono jedynie wymóg posiadania tytułu
prawnego do gruntów Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik
ubiega się o płatności. Ma to na celu wyeliminowanie nadużyć polegających na bezumownym użytkowaniu gruntów Agencji
Nieruchomości Rolnych. Rolnik ubiegający się o płatności do gruntów Zasobu powinien złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tych gruntów wraz ze
wskazaniem, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy
złożyć w terminie do 31 sierpnia na formularzu opracowanym i udostępnionym
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2016 r. potrwa do
16 maja br. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak
niż do dnia 10 czerwca 2016 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty
płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki. ■
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PROJEKTY

Projekt zmian do ustawy
o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu
pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Osiągnięcie tego celu mają Zapewnić
regulacje umożliwiające producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń upraw
rolnych z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia, a także rozwiązania służące
upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie rodzaje ryzyk
występujących w rolnictwie – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego
rodzaju ryzyka do ubezpieczenia.
Według projektu dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wyniesie
do 65% składki. Dopłata w tej wysokości będzie przysługiwała do ubezpieczenia upraw
rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka –
w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczającej
9% sumy ubezpieczenia. Dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI
stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju
ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia
stawek: 9, 12, 15% – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.
W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka
0,5% sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do
przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65% nie będzie przysługiwać.
Nowe przepisy powinny zachęcić producentów rolnych do ubezpieczania upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich.
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Aktualnie najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia dotyczą pojedynczych rodzajów ryzyk, ale na ogół nie dotyczą suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia
przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyk
ma umożliwić również ubezpieczenie od suszy.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. ■

PORADY

Dodatkowe wpłaty
związane z reklamą
napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz.U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) podmioty świadczące usługę
będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony
rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania
podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.
Podmioty te sporządzają deklarację
miesięczną (DRA-1, tj. zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą opłaty
wnoszonej przez podmioty świadczące
usługę będącą reklamą napojów alkoholowych) i przekazują ją w terminie
do 20. dnia miesiąca następującego
bezpośrednio po miesiącu, w którym
powstał obowiązek wystawienia
faktury, zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług. Deklaracje składa
się do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację
dotyczącą podatku od towarów i usług
w zakresie usługi.

Opłatę z tytułu reklam
napojów alkoholowych,
zgodną z deklaracją DRA1, wnosi się bezpośrednio
na wyodrębniony
rachunek Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów
Opłatę z tytułu reklam
napojów alkoholowych,
zgodną z deklaracją DRA1, wnosi się bezpośrednio
na wyodrębniony rachunek
Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów.
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Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych, zgodną z deklaracją DRA-1, wnosi
się bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – tj.
Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr
rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186.
Opłatę wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek
złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej.
Jednocześnie przedmiotowa opłata stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej
wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa skutkować
może m.in. następującymi negatywnymi konsekwencjami dla podatnika:
• Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze
zm. – K.k.s.):
• art. 54 § 1 K.k.s.: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia
właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa
deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do
720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom
łącznie”.
• art. 56 § 4 K.k.s.: „Karze podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia
przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi
podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia”.
• Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.):
• art. 272: „Organy podatkowe pierwszej instancji, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu m.in sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz
inkasentów”;
• art. 281: „Organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają kontrolę
podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się
z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego”.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
środki z tego funduszu przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla
uczniów, prowadzonych:
•
przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
•
inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności
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realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ministerstwo Sportu i Turystyki dzięki środkom zgromadzonym na przedmiotowym funduszu dofinansowuje projekty mające na celu upowszechnianie aktywności
fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzację sportu – to bardzo istotne i skuteczne
elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Wychowanie fizyczne
realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych
zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe, których
realizację możemy zawdzięczać środkom z przedmiotowego funduszu.■
Źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku

ZMIANY
PRAWNE

Spółki energetyczne
pod nadzorem Ministra
Energii

Od 1 kwietnia br. Minister Energii sprawuje nadzór nad
następującymi spółkami energetycznymi: Enea, Energa, Zespół
Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna oraz
Tauron Polska Energia.
Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne..■
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Sprzedaż ziemi rolnej
PROJEKTY

Posłowie przyjęli już ustawę o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw. Celem nowych przepisów jest
wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym
wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz
poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r., gdyż 1 maja 2016 r. przestaje
obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców.
Ustawa wprowadza zasady, które powinny zagwarantować – zgodne z interesem
społecznym – wykorzystanie ziemi na cele rolnicze. Brak odpowiednich uregulowań
chroniących interesy gospodarstw rodzinnych mógłby doprowadzić np. do wyludniania
wsi czy wyprzedaży gospodarstw rolnych.
W wielu krajach UE stosuje się regulacje ograniczające swobodę obrotu ziemią
rolniczą. Zgodnie z ustawą, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji
Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania
będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy, zapewniające jednak właścicielską
kontrolę nad sposobem ich zagospodarowania.
Sprzedaż nieruchomości (lub ich części) – wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa – będzie wstrzymana przez 5 lat od wejścia w życie ustawy.
Zakaz ten nie obejmie m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne
(np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje
transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wśród wyjątków będą też nieruchomości w granicach
specjalnych stref ekonomicznych, domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze,
garaże, ogródki przydomowe oraz nieruchomości rolne o powierzchni do 2 ha.
Ustawa przewiduje, że zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli
być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątkiem będzie m.in. nabywanie ziemi przez osoby
bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz
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kościoły i związki wyznaniowe. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi
Nowe zasady obrotu
musi zostać potwierdzona zgodą prezesa
nieruchomościami
Agencji Nieruchomości Rolnych.
nie będą dotyczyć
Nabycie nieruchomości będzie trwale
nabywania ziemi
połączone z wymogiem osobistego prow wyniku
wadzenia gospodarstwa rolnego oraz
dziedziczenia,
zakazem zbywania i wydzierżawiania zakuorzeczenia
pionej ziemi przez 10 lat. Tylko w przypadsądu lub organu
kach losowych zgodę na sprzedaż ziemi
egzekucyjnego.
przed upływem tego terminu będzie mógł
wydać sąd.
Nowe zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku
dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego. Ograniczeniom nie będzie
podlegał obrót siedliskami. Chodzi o grunty rolne zabudowane o powierzchni do 0,5 ha,
które w dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą zajęte pod budynki mieszkalne
oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej,
wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie –
jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały odrolnione.
Nie będzie też ograniczony obrót nieruchomościami rolnymi, które w dniu wejścia
w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu będą przeznaczone na cele inne niż rolne.
Teraz nad ustawą będą pracować senatorowie..■

PORADY

Start-up – startuj
z nowym pomysłem

Masz nietuzinkowe pomysły? Niektóre z nich, przy odpowiednim
wsparciu, można zrealizować i przekuć w dochodowy biznes. Tu
z pomocą przychodzą fundusze europejskie.
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Ruszyły nabory do Platform startowych w Polsce Wschodniej
Platformy startowe – jak to działa?
Program Polska Wschodnia oferuje młodym ludziom kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów. Pomoc uzyskasz w ośrodkach innowacji (parki technologiczne, inkubatory) z Polski Wschodniej, realizujących specjalny projekt „Platformy
startowe dla nowych pomysłów”. Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeżeli masz
mniej niż 35 lat, masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę we
wschodniej Polsce. Są to województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Co możesz zyskać? Będziesz miał zapewniony
dostęp do infrastruktury (np. stanowisko pracy), mentoringu, coachingu oraz innych
usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego. Następnie, kiedy
Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będziesz mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności1.
„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to pierwsze realizowane na tak
szeroką skalę przedsięwzięcie w wspierające start-upy w Polsce. Przeznaczono na
nie 200 mln euro z Programu Polska Wschodnia. Najpierw zrealizowany zostanie
pilotaż warty 20 mln euro.
W marcu 2016 r. ruszyły nabory do programu „Platformy startowe dla nowych
pomysłów”. Wystarczy więc mieć dobry pomysł biznesowy. Jeżeli się na niego
wpadnie, można uzyskać pomoc ekspertów, doradztwo i nawet 800 tys. zł dotacji.
Tym samym otwiera się szansa przed młodymi przedsiębiorcami, którzy chcą rozwijać
swój biznes w Polsce Wschodniej. Na stronie internetowej www.platformystartowe.
gov.pl 3 platformy startowe wybrane przez panel ekspertów pod przewodnictwem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęły rekrutację pomysłodawców.
Dzięki wypracowaniu unikalnej formuły wsparcia przedsiębiorczości każda z nich
buduje w regionie biznesowe i społeczne partnerstwo, sprzyjające realizacji innowacyjnych pomysłów. Efektem tej pilotażowej inicjatywy, której zakończenie planowane
jest na kwiecień 2017 r., będzie przygotowanie ponad 100 start-upów gotowych do
wejścia na rynek.
Autorskie programy inkubacji prowadzone będą przez 3 konsorcja wybrane przez
panel ekspertów pod przewodnictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program przeprowadzą zatem tzw. animatorzy Platform, czyli wybrane w konkursie 3

1. Szczegóły znaleźć można na stronie programu Polska Wschodnia (http://www.polskawschodnia.
gov.pl/strony/wiadomosci/startupowa-polska-wschodnia/) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.popw.parp.gov.pl/).
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parki naukowo-technologiczne, które
przedstawiły swoje pomysły na jego realizację.
Obejmują one swoim zasięgiem lokalizacje we wszystkich województwach Polski
Wschodniej. Są to:
•
Hub of Talents – animator: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny,
wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznego, Elbląskim
Parkiem Technologicznym, Parkiem
Naukowo-Technologicznym w Ełku,
Parkiem Naukowo-Technologicznym
Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
oraz Parkiem Przemysłowym Łomża
Sp. z o.o.;
•
TechnoparkBiznesHub – animator:
Kielecki Park Technologiczny, we
współpracy z Podkarpackim Parkiem
Naukowo-Technologiczny oraz Inkubatorem Technologicznym w Stalowej Woli;
•
Connect – animator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, wspólnie z Regionalnym Parkiem Przemysłowym w Świdniku, Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.
Mając dopracowany innowacyjny produkt (usługę) i przygotowany model
biznesowy, przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o bezzwrotną dotację na
wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu. Wsparcie finansowe związane z rozwinięciem działalności finansowej udzielane będzie przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój start-upów
w Polsce Wschodniej”, będącego naturalną kontynuacją poddziałania 1.1.1 „Platformy
startowe dla nowych pomysłów”.
Platformy startowe – jak skorzystać?
Osoby ubiegające się o udział w programie wypełniają kwestionariusz, w którym
opisują swój pomysł. Jeżeli podczas wstępnej weryfikacji zostanie on pozytywnie
oceniony, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami. Przed nimi szczegółowo zaprezentują swój pomysł. Jeśli
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zakwalifikują się do Platform startowych, pierwszym krokiem będzie rejestracja
w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwa typu start-up w formie spółki z o.o.
Szczegółowa oferta Platform startowych oraz kwestionariusz zgłoszeniowy do programu znajdują się na stronie: www.platformystartowe.gov.pl. Swoje koncepcje mogą
proponować zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły z całej Polski. Ważne, aby pomysł
nie był przedmiotem prowadzonej już działalności gospodarczej przez zgłaszających.
Firma zostanie objęta kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej,
do której aplikował pomysłodawca. Wsparcie obejmie m.in. mentoring, coaching
i inne specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania danego start-upu (np.
usługi technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne). Platformy
pomogą młodym ludziom z całego kraju rozwinąć ich pomysł na innowacyjny produkt
oraz opracować model biznesowy dla start-upu, który założą w Polsce Wschodniej.
Następnie młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. zł
bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej i pierwszą sprzedaż.
Ekosystem sprzyjający start-upom
Bezpośrednie wsparcie uczestników Platform startowych to jednak nie wszystko,
co oferuje program. Kluczowe w jego realizacji jest stworzenie ekosystemu startupowego, tj. zapewnienie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia i rozwijania młodej
przedsiębiorczości typu start-up. Jest to możliwe dzięki współpracy animatorów
Platform z władzami samorządowymi (tworzą atrakcyjne warunki do lokowania
młodego biznesu) i uczelniami (promocja postawy przedsiębiorcze wśród studentów)
oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu i inwersorami.
Ekosystemy zbudowane wokół platform tworzy kilkadziesiąt instytucji, w tym
uczelnie wyższe, fundusze inwestycyjne, regionalne izby gospodarcze, sieci aniołów
biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz duże firmy. Zaproponowane przez animatorów programy akceleracyjne realizowane będą w Kielcach, Rzeszowie, Stalowej
Woli, Lublinie, Zamościu, Świdniku, Tarnobrzegu, Białymstoku, Olsztynie, Elblągu,
Ełku, Suwałkach i Łomży. Szerokie wsparcie oferowane w ramach inkubacji start-upu obejmuje m.in. obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe, pomoc
technologiczną i marketingową, wsparcie w kształtowaniu wizji przedsiębiorstwa,
budowaniu zespołu i strategii rozwoju.
Starter oraz BizNest
W Programie Inteligentny Rozwój znajdziesz instrumenty: Starter oraz BizNest – oba
adresowane do młodych firm typu start-up. Bezpośrednią pomoc uzyskasz od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych,
funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu (czyli inwestorów wspierających
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wartościowe pomysły potencjalnych przedsiębiorców lub młodych firm). Jeśli masz
innowacyjny pomysł na firmę, możesz zgłosić się do któregoś z nich. Wybiorą one
najciekawsze pomysły, które przejdą tzw. preinkubację. Polega ona na badaniach
i analizach, które pozwolą ustalić, czy Twoje rozwiązanie ma potencjał i może przynieść zysk. Jeśli przeprowadzone analizy będą rokujące, inwestor pomoże Ci założyć
i rozwinąć firmę. Będziesz mógł zawiązać spółkę i dostać zasilenie kapitałowe na start
biznesu. Zarówno Starter, jak i BizNest uruchomione zostaną w II połowie 2016 r.2
Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter:
Jest to instrument kapitałowy, który za pośrednictwem pośredników finansowych
w postaci funduszy venture capital i funduszy zalążkowych będzie dokonywał selekcji,
preinkubacji i inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działalności na żadnym
rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej
komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 lit. a oraz b rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Efektem działania będą inwestycje
w innowacyjne przedsiębiorstwa, a działaniami towarzyszącymi będzie poszukiwanie
przedsięwzięć o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu i przygotowywanie zespołów
projektowych do ról związanych z zarządzaniem nowym przedsiębiorstwem. Instrument
ten będzie realizowany poprzez wybranych w otwartej, przejrzystej, proporcjonalnej
i niedyskryminującej procedurze, niedopuszczającej do konfliktu interesów, pośredników finansowych, którzy w ramach umowy o realizację instrumentu finansowego
otrzymają środki pochodzące z poddziałania 3.1.1. Środki te mają na celu uzupełnienie zmobilizowanego przez pośredników finansowych kapitału prywatnego w celu
inwestycji w przedsiębiorstwa na podstawie art. 21 rozporządzenia Komisji UE nr
651/2014, tj. w kwalifikowane przedsiębiorstwa.
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania?
Pożądanym beneficjentem jest fundusz zalążkowy, najlepiej wspierany przez fundusze
VC o ugruntowanej pozycji na rynku, będący w stanie realizować długoletni i duży
projekt. Tym samym Starter jest skierowany jako wsparcie dla start-upów, udzielane
przez pośredników, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom są w stanie dać powoływanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco
szanse na komercyjny sukces tych spółek.
Kwota dofinansowania: projekty będą mogły wnioskować o wsparcie od 20 do
40 milionów zł.

2 Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(http://www.poir.parp.gov.pl/)
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Z działania mogą skorzystać: fundusze zalążkowe, fundusze VC i inne
podmioty zajmujące się inwestycjami
niepublicznymi w spółki na wczesnym
etapie rozwoju.
Instrument rozpocznie działalność
operacyjną w II połowie 2016 r.

Preferencyjne pożyczki

Pośrednicy finansowi
będą wyszukiwać młode
przedsiębiorstwa oparte
na innowacyjnych
pomysłach, a następnie
mobilizować inwestorów
prywatnych do
zapewnienia kapitału.

Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe
aniołów biznesu w MŚP – Biznest:
Jest to instrument kapitałowy, który
ma pełnić funkcję pomostu pomiędzy
finansowaniem zasiewowym oferowanym
w ramach poddziałania 3.1.1 Starter a fazą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
w której będą one atrakcyjne dla kapitału oferowanego przez aniołów biznesu.
Dedykowany jest przedsiębiorstwom, które nie prowadzą działalności na żadnym
rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej
komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 pkt a oraz b rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014.
BizNest to poddziałanie, w którym środki publiczne stanowić będą koinwestycję
ze środkami prywatnymi oferowanymi przez aniołów biznesu w stosunku 1:1. Pośrednikami finansowymi w tym poddziałaniu będą wehikuły Sieci Aniołów Biznesu,
które będą dokonywały inwestycji w odbiorcę ostatecznego angażując odpowiednio
środki Aniołów Biznesu zrzeszonych w sieci oraz środki publiczne pochodzące z instrumentu BizNest. Ze względu na fakt, iż poddziałanie zostało zaprojektowane jako
źródło finansowania przedsiębiorstw będących na nieco późniejszym etapie rozwoju
niż w poddziałaniu 3.1.1 Starter, maksymalna kwota inwestycji wynosić może ponad
4 miliony zł (co najmniej 2 miliony zł jako inwestycja Aniołów Biznesu i 2 miliony zł
jako koinwestycja ze strony Instrumentu Finansowego).

Do źródeł finansowania początkujących przedsiębiorców wkrótce dołączy następujący instrument:
Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji:
Instrument finansowy w postaci preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, której
docelowym odbiorcą będą przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie w okresie do
pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały jeszcze podziału zysków i nie zostały
utworzone w wyniku połączenia. Fundusz Pożyczkowy Innowacji skonstruowany został
jako źródło dłużne finansowania wczesnych faz rozwojowych innowacyjnych przedsiębiorstw, wypełniającym lukę pomiędzy finansowaniem zasiewowym a kolejnymi
rundami finansowania, a więc umożliwiającym przechodzenie przedsięwzięć z fazy
startowej do fazy wzrostu. Fundusz Pożyczkowy będzie wymagał zaangażowania kapitału prywatnego w postaci podpisanej umowy inwestycyjnej, na podstawie, której
inwestor kapitałowy – Anioł Biznesu lub Fundusz typu venture capital – zobowiąże się
do dokapitalizowania przedsiębiorstwa będącego pożyczkobiorcą kwotą stanowiącą
określoną proporcję w stosunku do kwoty wnioskowanej pożyczki.
Kwota pożyczki:
•
w zakresie współpracy z Funduszem VC – od 200 tyś do 2 mln zł;
•
w zakresie współpracy z Aniołami Biznesu – od 200 tyś do 1 mln zł.
Z działania mogą skorzystać: mikro i mali przedsiębiorcy.
Instrument rozpocznie działalność operacyjną w II połowie 2016 roku..■

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania?
Pośrednicy finansowi będą wyszukiwać młode przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych pomysłach, a następnie mobilizować inwestorów prywatnych do zapewnienia kapitału w celu dokonania inwestycji w ww. przedsiębiorstwa. Warunkiem jest
zaangażowanie minimum 2 aniołów biznesu w daną inwestycję.
Kwota dofinansowania: Sieci Aniołów Biznesu będą mogły wnioskować o wsparcie
od 30 do 50 milionów zł.
Z działania mogą skorzystać Sieci Aniołów Biznesu lub ich wehikuły inwestycyjne.
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INTERPRETACJE

Stosowanie przepisów
znowelizowanej ustawy
o grach hazardowych

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nowelizacja ustawy o grach
hazardowych wprowadziła zmiany w zasadach prowadzenia
działalności w zakresie gier hazardowych, nakładając na podmioty
prowadzące taką działalność, na podstawie koncesji lub zezwolenia,
dodatkowe warunki, jakie muszą one spełniać, aby działać zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy.
Wymogi te dotyczą w szczególności:
•
przedstawienia aktualnych zaświadczeń, że akcjonariusze (wspólnicy)
będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału
zakładowego spółki, oraz członkowie
zarządu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spółki nie byli skazani za
umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej (poprzednio wymóg ten
dotyczył braku skazania za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terenie Polski, lub
w przypadku nierezydentów – także
w kraju, którego są obywatelami);
•
przedstawienia oświadczeń akcjonariuszy (wspólników) posiadających
akcje (udziały), których wartość
przekracza 10% kapitału zakładowego spółki lub członków zarządu,
rady nadzorczej lub komisji rewizyj-
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nej spółki, że nie toczy się przeciwko
nim postępowanie przed organami
Podmioty, które rozpoczęły
wymiaru sprawiedliwości państwa
działalność po 3 września
członkowskiego Unii Europejskiej
2015 r., są zobowiązane do
lub państwa członkowskiego Europrzestrzegania wszystkich
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego
warunków prowadzenia
Handlu (EFTA) – strony umowy o Eudziałalności od momentu
ropejskim Obszarze Gospodarczym
uzyskania koncesji lub
w sprawach o przestępstwa związane
zezwolenia.
z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (poprzednio wymóg
ten dotyczył braku toczącego się postępowania przed organami wymiaru
sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny);
•
przedstawienia dokumentów wydanych przez właściwe władze potwierdzające
zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie
przewidują wydania takiego zaświadczenia – oświadczenia spółki potwierdzające
zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
•
przedstawienia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy wraz z opinią
biegłego rewidenta, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenia o zgodności działania spółki z właściwymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
Podmioty, które rozpoczęły działalność w zakresie regulowanym przepisami
ustawy o grach hazardowych po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. po 3
września 2015 r., są zobowiązane do przestrzegania wszystkich warunków prowadzenia działalności od momentu uzyskania koncesji lub zezwolenia, w tym obowiązków
ukształtowanych ustawą zmieniającą.
Podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych m.in. koncesję na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenie
na prowadzenie zakładów wzajemnych w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej,
tj. 3 września 2015 r., zgodnie z art. 4 ww. ustawy, do 1 lipca 2016 r. mają obowiązek
dostosowania się do ww. wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów.
Stosownie natomiast do art. 3 ustawy zmieniającej, 2 letni termin na przedłożenie
przez ww. podmioty dokumentów wskazanych w art. 55 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, liczy się od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od 3 września 2015 r.
i upływa 3 września 2017 r. .■
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PORADY

Wdrożenie Unijnego
Kodeksu Celnego

W związku z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego, które nastąpi
1 maja 2016 r., uprzejmie informujemy, że na stronie Internetowej
Ministerstwa Finansów publikowane są informacje i opisy
zagadnień dotyczące najważniejszych zmian w przepisach celnych
oraz odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców w tym
zakresie pytania, w tym również dotyczące zabezpieczenia długu
celnego.
UKC został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr
952/2013 Parlamentu Europejskiego
1 maja 2016 r. Unijny
Kodeks Celny zastąpi
i Rady. Wszedł w życie (częściowo) 30
Wspólnotowy
października 2013 r., uchylając rozporząKodeks Celny
dzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Eui przepisy
ropejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008
wykonawcze do
r. ustanawiające wspólnotowy kodeks
niego.
celny (zmodernizowany kodeks celny)
(Dz.U. L 145 z 04.06.2008 r., str.1). Jego
postanowienia będą jednak miały zastosowanie w całości od 1 maja 2016 r., gdy
odnoszące się do UKC akty delegowane
i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą
w życie. Do 1 maja 2016 r. zastosowanie ma – w większości – Wspólnotowy Kodeks
Celny i przepisy wykonawcze do niego.
Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego prawa celnego:
•
upraszczają prawodawstwo celne,
•
ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych,
•
wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych zapewniając ułatwienia
zmierzające do wzrostu efektywności transakcje celne zgodnie ze współczesnymi
potrzebami,
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wdrażają obsługę procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku
– zarówno dla administracji celnych, jak też podmiotów dokonujących obrotu
towarowego z zagranicą,
wspierają rzetelne i godne zaufania podmiotów gospodarczych – upoważnionych przedsiębiorców AEO.
Najważniejsze zmiany wprowadzane przez UKC – opisy zagadnień:
Przedstawicielstwo celne
Wydawanie decyzji celnych na podstawie UKC
Ponowna ocena pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.
Upoważniony przedsiębiorca AEO
Wspólna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa towarów
Wiążąca informacja taryfowa (WIT)
Pochodzenie towarów
Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)
Wartość celna towarów
Dług celny
Zabezpieczenie długu celnego
Wzór aneksu do gwarancji
Zniszczenie i zrzeczenie się towarów
Wprowadzanie towarów na obszar ceny Unii – przywozowa deklaracja skrócona
Magazyn czasowego składowania
Miejsca zatwierdzone do celów przedstawienia towarów i czasowego składowania
Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów
Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego
Pozwolenie na odprawę scentralizowaną realizowaną na terenie kraju
Pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
Tranzyt unijny i tranzyt TIR
Skład celny
Wolny obszar celny
Odprawa czasowa
Końcowe przeznaczenie
Uszlachetnianie czynne
Uszlachetnianie bierne
Wywóz towarów poza obszar celny Unii
Zgłoszenie celne towarów
Dopuszczenie do obrotu
Okres przejściowy. ■
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AKTUALNOŚCI

Wsparcie UE dla
transnarodowych
produktów
turystycznych
Komisja Europejska
opublikowała zaproszenie
do składania wniosków
w zakresie zdywersyfikowania
oferty turystycznej.
Tematem przewodnim są międzynarodowe produkty turystyczne podwodnego dziedzictwa kulturowego. ■

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Porozumienie między
Polską a Rosją w sprawie
przewozów drogowych

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit
i wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej, Nikołaj
Asauł podpisali 1 kwietnia 2016 r. porozumienie w sprawie
międzynarodowych przewozów drogowych.
Porozumienie jest trudnym kompromisem, ale oddala widmo blokady transportu
międzynarodowego między Polską a Rosją po 15 kwietnia 2016 r. ■

Zmiany w ochronie
produktów tradycyjnych?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi.
Celem projektowanej nowelizacji ustawowej jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie przejrzystości systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów
rolnych i środków spożywczych. W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych ■
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AKTUALNOŚCI

Dostęp do ZUS przez
bank

Dostęp do ZUS przez Bank już wkrótce dostęp do elektronicznego
serwisu usługowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie
można uzyskać załatwiając sprawy w banku.
Bank PKO BP będzie mógł uwierzytelnić
każdego swojego klienta, który zechce
zarejestrować profil na Platformie Usług
Elektronicznych. Już wkrótce konto na
Platformie Usług Elektronicznych będzie
można założyć też za pośrednictwem
Banku Ochrony Środowiska. Toczą się
negocjacje z kolejnymi kilkunastoma
bankami. ■

AKTUALNOŚCI

Europejskie Dni
Pracodawcy

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia,
której Polska jest członkiem od 2004 r. uznali, że wzmocnienie
współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno
dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji przez publiczne służby
zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy.
W związku z powyższym podjęto decyzję o zorganizowaniu, w dniach 4 –15 kwietnia br. Europejskich Dni Pracodawcy. Celem Europejskich Dni Pracodawcy jest
wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.
W wyznaczonym terminie planowane jest zorganizowanie we wszystkich krajach
UE/EOG serii wydarzeń skierowanych do pracodawców. ■
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ORZECZENIA

Emerytura po
emeryturze

Istotne znaczenie ma dla nabycia świadczenia oraz zastosowania
przepisów prawa przy rozpoznaniu wniosku o świadczenie ma data
wydania decyzji, ewentualnie data złożenia wniosku." To sentencja
uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Sprawa dotyczy tzw. emerytury po emeryturze. Przyjęta w maju 2012 r. ustawa
nakazuje przy wyliczaniu emerytury osobie przechodzącej na nią po 2012 r., która
dotychczas pobierała emeryturę wcześniejszą, pomniejszyć kapitał emerytalny
o kwotę już pobranych świadczeń. Jednak część osób, które powszechny wiek
emerytalny osiągnęły do końca 2012 r., nie złożyły w tymże roku wniosku o zmianę
świadczenia z wcześniejszego na "zwykłe". Gdy zrobiły to później, Zakład, w oparciu
o nowe prawo, pomniejszył ich kapitał składkowy o pobrane wcześniej świadczenia.
Zdaniem ZUS, orzeczenia sądów wskazują, że Zakład jest zobligowany stosować
prawo, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku, a nie w dniu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, gdyż generalną zasadą postępowania emerytalno-rentowego jest działanie na wniosek. Nie można przyznać świadczenia w oparciu
o przepisy, które już nie obowiązują.
Podobnie np. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wydając wyrok podtrzymujący
decyzję ZUS, odwołując się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja
W przypadku
2014 r. (sygn. K 43/12), stwierdził, że
tzw. emerytury
ustawa nakazująca Zakładowi odliczanie
po emeryturze
od 1 stycznia
pobranych świadczeń od kapitału emery2013 r. odlicza
talnego, jest zgodna z Konstytucją. Co za
się od kapitału
tym idzie wskazany Sąd Apelacyjny w Poskładkowego
znaniu stwierdził: "Pobranie emerytury
sumę wypłaconych
na podstawie wskazanych powyżej przeemerytur.
pisów oznacza skonsumowanie części
kapitału składkowego, w związku z czym
od 1 stycznia 2013 r. odlicza się od niego
sumę wypłaconych emerytur". ■
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AKTUALNOŚCI

Okienko transferowe
ZUS-OFE

1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara
emerytalnego. Do końca lipca br. można decydować, czy całość
składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać
do OFE.
Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek
otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę
na subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub innych
technologii umożliwiających identyfikację, przez system informatyczny udostępniony
bezpłatnie przez ZUS, zgodne ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu, oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, począwszy od składki opłaconej za lipiec
danego roku lub oświadczenie o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS,
począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.
Składający oświadczenie decyduje, gdzie ma być przekazana część składki
na ubezpieczenie emerytalne (2,92%). Składka będzie przekazywana zgodnie
z decyzją danej osoby albo na rachunek w OFE albo ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.
Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu
poprzedniego okienka, to nie musimy składać żadnych deklaracji.
Jeśli jednak decyzję, a tym samym miejsce przeznaczenia składki chcemy zmienić,
to należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne w każdej jednostce ZUS oraz
na stronie internetowej www.zus.pl. Oświadczenie można dostarczyć osobiście do
placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu zusomatów dostępnych w większych placówkach ZUS przez 24 godziny na dobę. Klienci posiadający
profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą natomiast złożyć oświadczenie
przez Internet, właśnie przy wykorzystaniu profilu na PUE.
Deklaracji o przeznaczeniu 2,92% składki emerytalnej nie składają osoby, które
mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób bowiem – zgodnie z prawem – ZUS zaprzestaje odprowadzania
składek do OFE, a fundusze rozpoczynają stopniowy transfer środków z OFE do ZUS.
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Składki osób wchodzących na rynek pracy tak podczas okienka transferowego,
jak i po jego zakończeniu, a które nie złożą oświadczenia o ich przekazywaniu do
OFE i nie zawrą umowy z OFE, z automatu trafią na subkonto w ZUS.
Kolejne okienka transferowe będą się odbywać co cztery lata. Następne będzie
więc miało miejsce od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.
Więcej informacji można uzyskać w każdej placówce ZUS, na stronie internetowej Zakładu, za pośrednictwem swojego profilu na PUE lub dzwoniąc pod numer
Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00.
Pierwsze tzw. okienko transferowe, w którym członkowie OFE mogli podjąć
decyzję o sposobie przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne
odbyło się w 2014 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Zasadę tę wprowadzono
ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych (Dz.U. poz. 1717). ■

AKTUALNOŚCI

Program Płatnik – co
nowego od kwietnia?

ZUS poinformował, że od 2 kwietnia 2016 r. w programie Płatnik
został udostępniony nowy formularz ZUS DRA, który obowiązuje od
1 kwietnia br.
Na tym formularzu:
•
zostały rozszerzone pola w celu umożliwienia rozliczenia dużych kwot składek,
•
zostało udostępnione pole 04 w bloku V, w którym będą wykazywane kwoty
wypłaconych podwyższeń zasiłków macierzyńskich do wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Dodatkowo program umożliwi także rozliczenie w raporcie ZUS RSA z nowym
kodem świadczenia lub przerwy – 329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do
kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Zmianie ulegną także reguły, według których przebiega weryfikacja sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie tzw. 30-krotności. Program
Płatnik zostanie zasilony powyższymi zmianami w momencie dokonania aktualizacji
słowników i komponentów programu po 1 kwietnia 2016 r.
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Szerszy opis zmian w programie znajdziecie Państwo na stronie http://pue.zus.
pl/platnik/poradnik.
Natomiast na stronie http://zus.pl/bip/default.asp?id=180 dostępna jest nowa
wersja KEDU formularza ZUS DRA.
Jednocześnie Zakład zwraca uwagę na znaczenie komunikatów o tzw. błędach
zwykłych, które pojawiają się przy weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych
przed ich przekazaniem do ZUS. Mają one na celu zwrócenie uwagi na sytuacje,
w których mogą wystąpić nieprawidłowości po przekazaniu dokumentu, dlatego
też warto poświęcić czas na ich wyjaśnienie.
Odnośnie wersji 9.01.001 programu Płatnik ZUS poinformował, że od 1 kwietnia
2016 r. dokumenty przygotowane w wersji 9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B, 9.01.001C,
9.01.001D, 9.01.001E, 9.01.001F, programu Płatnik nie będą przyjmowane do ZUS.
Dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przygotowywane w wersji 10.01.001
z najnowszym pakietem aktualizacyjnym programu Płatnik.
Program Płatnik 10.01.001 oraz najnowszy pakiet aktualizacyjny można pobrać
ze strony: http://pue.zus.pl/platnik/pobierz ■
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PROJEKTY

Zmiany w delegowaniu
pracowników?

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników został przyjęty przez
Radę Ministrów. Proponowane zmiany dotyczą m.in. określenia
zasad ochrony pracowników oraz współpracy Państwowej Inspekcji
Pracy z podobnymi instytucjami w innych państwach.
Wprowadzenie nowych regulacji jest związane z koniecznością wdrożenia do 18
czerwca 2016 r. dyrektywy 2014/67/UE. Ma ona umożliwić w szczególności egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym
usługa ma być świadczona, z zachowaniem uczciwej konkurencji między usługodawcami. W praktyce ma wyeliminować sytuacje obchodzenia obowiązujących przepisów
dot. delegowania pracowników z poszanowaniem zasad rynku wewnętrznego.
W projekcie określono zasady:
•
ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
•
kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
•
współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z właściwymi organami
innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,
•
transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub
grzywien administracyjnych.
Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić
mu warunki zatrudnienia w zakresie wskazanym w ustawie. Dotyczą one m.in. norm
i wymiaru czasu pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracownik delegowany z Polski
lub do Polski skorzysta z prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego lub
sądowego przeciwko pracodawcy, to będzie chroniony przed niekorzystnym traktowaniem z jego strony.
Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał także wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania
dokumentów. Osoba taka w czasie delegowania ma przebywać w naszym kraju.
Pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany także (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy oraz ich udostępniania
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na wniosek PIP. Jednocześnie w ciągu 2
lat po zakończeniu pracy w Polsce przez
pracownika delegowanego pracodawca
ma dostarczyć PIP dokumenty związane
Nowa ustawa ma
z jego stosunkiem pracy, nie później niż
wejść w życie już 18
w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzyczerwca 2016 r.
mania wniosku z PIP.
Ponadto, pracodawca delegujący pracownika do Polski, będzie musiał złożyć
PIP – najpóźniej w dniu rozpoczęcia
świadczenia usługi – oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika.
Do projektu ustawy wprowadzono przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej podmiotu powierzającego wykonanie prac w sektorze budowlanym.
Projekt ustawy określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników
w ramach świadczenia usług.
PIP będzie prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym
innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki
zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. Na stronie będzie opisana też procedura składania
skarg i dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.
PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich (np. będzie
informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski), a także
powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnej kary pieniężnej
lub grzywny administracyjnej czy o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.
PIP zobowiązano także do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie czy pracodawca delegujący
pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym
państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy.
Ma to przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników.
PIP będzie miała 25 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wnioski organów
państw członkowskich, dotyczące delegowania pracowników, chyba że strony
uzgodnią krótszy termin. W przypadkach szczególnie pilnych PIP ma udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy to próśb
o informacje zawarte w krajowych rejestrach).
W projekcie ustawy przedstawiono katalog naruszeń przepisów ustawy, za które
przewidziano karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.
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Nowa ustawa ma wejść w życie 18 czerwca 2016 r. Państwa członkowskie Unii
Europejskiej do tego dnia muszą przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wdrożenia dyrektywy 2014/67/UE. ■

PROJEKTY

Zmiany w Kodeksie
pracy?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw ma na celu prawidłowe wykonanie regulacji
ujętych w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady. Chodzi o zasadę równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i pracy.

Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu 176 Kodeksu pracy, w którym zapisano,
że prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią.
W Kodeksie pracy (art. 176 § 2) zawarto upoważnienie dla Rady Ministrów do
wydania rozporządzenia zawierającego wykaz prac, których kobiety w ciąży i karmiące
piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie
wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
czy warunkami w jakich praca jest wykonywana.
Zaproponowane przepisy spowodują konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych. W obu ustawach będą uwzględnione zakazy wykonywania
przez kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych,
które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub
karmienia piersią.
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw. ■
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Elektroniczna
weryfikacja dochodów
beneficjentów pomocy
społecznej

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o zasiłki można składać również
przez Internet, a wymiana informacji między urzędami odbywa
się już drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów udostępniło
2 października 2015 r. możliwość elektronicznej weryfikacji
dochodów beneficjentów pomocy.
Możliwość wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ten proces i możliwość samodzielnego pozyskiwania przez urzędników informacji
z różnego rodzaju rejestrów usprawnią składanie wniosków i przyznawanie różnego
rodzaju świadczeń. Odciąża to osoby wnioskujące o świadczenia, ponieważ nie muszą
starać się o zaświadczenia z różnych instytucji, m.in. z urzędu skarbowego.
Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy
społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne – z zachowaniem zasad bezpiecznego przesyłania danych zgodnie z przepisami
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.. Dzięki
tej wymianie informacji osoby ubiegające się o świadczenia nie muszą same dostarczać
ośrodkom pomocy społecznej dokumentów dotyczących ich sytuacji dochodowej. Eliminuje to konieczność pobierania zaświadczeń ze swojego urzędu skarbowego.
Uruchomiona usługa umożliwia gminnym ośrodkom pomocy społecznej pozyskiwanie
danych niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczenia, takich jak informacje
o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku należnego. Dane
te są udostępniane bezpośrednio z systemu administracji podatkowej. Pozyskanie
informacji odbywa się automatycznie, bez konieczności wizyt beneficjentów pomocy
społecznej w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia w formie papierowej.
Możliwość uzyskania informacji w formie elektronicznej poszerzyła dotychczasowy
sposób wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczeń o dochodach dla osób ubiega-
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jących się o wskazane świadczenia oraz składania przez nich stosownych oświadczeń.
Do 1 października 2015 r. gminne ośrodki pomocy społecznej, korzystając z uruchomionej usługi, złożyły 267 zapytań o dochody beneficjentów pomocy społecznej. W 2014
roku urzędy skarbowe wydały ok. 4 mln zaświadczeń. ■

PROJEKTY

Rząd likwiduje syndrom
tzw. pierwszej dniówki

Obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych
ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed
dopuszczeniem go do pracy, czyli likwidacja tzw. syndromu
pierwszej dniówki przewiduje rządowy projekt nowelizacji Kodeksu
pracy.
Zakłada także konieczność zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed
dopuszczeniem go do niej. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Przywrócenie systemu
dozoru elektronicznego

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks
karny wykonawczy wejdzie w życie z dniem 15 kwietnia br.
Celem nowelizacji jest przywrócenie stosowania dozoru elektronicznego jako
formy wykonywania kary pozbawienia wolności zamiast jako formy wykonywania
kary ograniczenia wolności. Rozwiązanie to jest rezygnacją ze zmian dokonanych
w zakresie dozoru elektronicznego, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., i powrotem
do uregulowań obowiązujących przed tą datą.
Ustawa wprowadza podstawę prawną umożliwiającą odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), w formie tzw. nadzoru
stacjonarnego. Zmiana wynika z faktu, że współczesne możliwości techniczne
umożliwiają zdalną kontrolę miejsca pobytu osoby skazanej, a koszty takiego nadzoru
obciążają budżet państwa w mniejszym stopniu niż odbywanie kary w więzieniu.
W SDE będzie można odbyć karę nieprzekraczającą roku, o ile sąd uzna, że jest
to wystarczające do osiągnięcia celów
kary. Skazany musi posiadać miejsce
stałego pobytu a mieszkające z nim osoby
pełnoletnie muszą wyrazić zgodę na tę
Ustawa wprowadza
formę kary. Odbycie kary w SDE musi być
podstawę prawną
umożliwiającą
możliwe z technicznego punktu widzeodbywanie kary
nia. SDE będzie także wykorzystywany
pozbawienia
– jako dozór zbliżeniowy lub mobilny –
wolności
do wykonywania środków karnych (np.
w systemie dozoru
obowiązku powstrzymania się od przeelektronicznego,
bywania w określonych miejscach lub
w formie
zakazu opuszczania określonego miejsca
tzw. nadzoru
pobytu bez zgody sądu) i zabezpieczająstacjonarnego.
cych (należy do nich m.in. elektroniczna
kontrola miejsca pobytu). ■
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ZMIANY
PRAWNE

Sąd ma aktywnie dążyć
do prawdy materialnej
w procesie karnym

Najważniejsze zmiany w Kodeksie postępowania karnego
i niektórych innych ustawach odwracają niekorzystne skutki
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie
z dniem 1 lipca 2015 r. Zakładają zatem m.in.: przywrócenie
priorytetu zasady prawdy materialnej oraz przywrócenie pełnej
inicjatywy dowodowej sądu.
Najważniejszy zmiany to przywrócenie
bardziej aktywnej roli sądu w procesie
oraz pierwszeństwo zasady prawdy materialnej. Pełna kontradyktoryjność wprowadzona poprzednią nowelizacją może
prowadzić do sytuacji, w których sąd
decyduje tylko na podstawie dowodów
przedstawionych przez strony, a nie dąży
do ustalenia prawdziwego stanu rzeczy.
Dlatego przywrócono zasadę, zgodnie
z którą należy przede wszystkim dążyć
do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a dopiero w przypadku
niemożności usunięcia wątpliwości – rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego.
Niepokojące skutki zmian w Kodeksie
postępowania karnego związane z przyjęciem kontradyktoryjnego modelu rozpoznawania spraw przez sądy widoczne
są już po niespełna pół roku od ich wprowadzenia. Od tego czasu do sądów trafiło
ok. 1/3 spraw mniej, niż w analogicznym
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okresie ubiegłego roku, a co czwarty akt oskarżenia zwracany jest do prokuratury.
Przed takimi skutkami eksperymentowania z reformą procedury karnej przestrzegali nie tylko prokuratorzy, ale i adwokaci. Wskazywano, że aktualnie obowiązujące
przepisy ograniczą prawo do obrony. W istocie, przeniesienie ciężaru postępowania
dowodowego na strony sprawiło, że z natury rzeczy upośledzone w reprezentowaniu
swych procesowych racji stały się osoby, których sytuacja materialna nie pozwala
na zaangażowanie pełnomocników i korzystanie z usług ekspertów; a warto wspomnieć, że ok. 90% oskarżonych żąda obrońcy z urzędu. Zmiany wprowadzone w lipcu
2015 r. stawiały więc w uprzywilejowanej pozycji osoby zamożne, które stać było
na wynajęcie prawników, ekspertów czy biur detektywistycznych.
Innymi zmianami są m.in. ograniczenie trybów konsensualnych w sprawach
o poważne przestępstwa, które powinny być rozpoznawane na publicznej rozprawie, a także wyeliminowanie obowiązku stawiennictwa prokuratora na rozprawie
w sprawach mniejszej wagi, w związku z możliwością przeprowadzania przez sądy
dowodów z urzędu.
Uchwalona ustawa ma na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania,
poprzez:
•
przyspieszenie postępowań w instancji odwoławczej – sąd drugiej instancji
będzie obowiązany w granicach zaskarżenia dopuścić dowody z urzędu niezbędne w celu realizacji zasady prawdy materialnej, co w połączeniu z ograniczeniem kasatoryjności tego postępowania spowoduje, że sprawy w znacznej
większości będą kończone w drugiej instancji, a nie wielokrotnie uchylane,
•
rezygnację z obowiązkowego uzyskiwania informacji z urzędów skarbowych
– nie będzie to wymóg formalny aktu oskarżenia,
•
uproszczenie aktu oskarżenia – brak tez dowodowych przy zachowaniu
fakultatywnego uzasadnienia,
•
przyznanie uprawnień do występowania z wnioskiem o wydanie wyroku
skazującego również nieprokuratorskim oskarżycielom publicznym.
Ustawa wprowadza wiele zmian, które są efektem obserwacji praktyki postępowań
jurysdykcyjnych. Poszerzono kompetencje referendarzy sądowych, do których będą
należały także wszystkie czynności o charakterze nieorzeczniczym, porządkowym
i technicznym. Referendarze będą podejmować decyzje dotyczące wykonania kary
grzywny, niektóre decyzje dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności (np.
odroczenie kary), decyzje w sprawie ustanowienia obrońcy dla skazanego. Ustawa
wyszczególnia sprawy, które będą wyłączone z ich kompetencji.
Ustawa przewiduje ponadto zmiany w zakresie prawa materialnego:
•
wyeliminowanie możliwości zawieszania krótkoterminowych kar pozbawienia
wolności orzeczonych w ramach tzw. kary mieszanej,
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•

rezygnację z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary wynikającego
jedynie z faktu zastosowania trybów konsensualnych. ■

ZMIANY
PRAWNE

Wydłużenie okresu
przedawnienia
karalności przestępstw

Dłużej będzie można ścigać przestępców za popełnione przez
nich czyny, czyli więcej czasu będzie musiało upłynąć zanim
przestępstwa się przedawnią – to konsekwencja zmiany w Kodeksie
karnym.
W zależności od rodzaju przestępstwa,
podstawowe terminy przedawnienia
wynoszą od 5 do 30 lat. W określonych
sytuacjach do terminu przedawnienia
doliczany jest dodatkowy okres. Do tej
pory wynosił on 5 lat bez względu na
ciężar przestępstwa – dodawano go,
jeżeli w podstawowym okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie
przeciwko osobie (ustalono sprawcę
i postawiono mu zarzuty).
Nowelizacja wydłuża dodatkowy okres
przedawnienia do 10 lat w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Natomiast 5 lat będzie doliczane do okresu przedawnienia przestępstw
ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia
nietykalności cielesnej).
Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatkowy okres przedawnienia będzie liczony
już od wszczęcia postępowania „w sprawie”, a nie dopiero od postawienia zarzutów
konkretnej osobie. Nowe przepisy obejmują też czyny popełnione przed wejściem
w życie nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w lasach

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
ma na celu m.in. umożliwienie przeznaczania środków funduszu
leśnego (tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe) na realizowane w ramach gospodarki leśnej cele
związane z ochroną przyrody w lasach oraz na wsparcie parków
narodowych poprzez rozszerzenie możliwości finansowania ich
określonych działań (m.in. tworzenie infrastruktury oraz wykup
nieruchomości na gruntach w granicach parków narodowych).

ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w radiofonii
i telewizji

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu
zmianę sposobu ustalania dopuszczalnego mniejszego udziału
audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji
europejskich w programach, które są rozpowszechniane wyłącznie
w systemach teleinformatycznych.
Nowelizacja przewiduje, że będzie to dokonywane w drodze indywidualnej decyzji
Przewodniczącego KRRiT, wydawanej na wniosek nadawcy programu (a nie w rozporządzeniu KRRiT). ■

Ponadto ustawa wprowadza zmiany odnoszące się do zasady powoływania oraz
składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody. ■

PORADY

Bezpłatne smsy,
prezenty, testy – uważaj,
kosztują!

„Odbierz prezent”. „Testuj za darmo”. „Wyślij sms” – takie
oferty występują na wielu stronach internetowych. Korzystając
z nich nieostrożnie, narażamy się na niespodziewane koszty. Jak
postępować, gdy mamy do czynienia z takimi serwisami?
Konsekwencją korzystania z tego, co w oferowane jest w Internecie pod hasłem bezpłatne, mogą być późniejsze koszty. Wysłanie pojedynczego smsa, zamówienie darmowych próbek lub bezpłatnego okresu testowego może spowodować uruchomienie
subskrypcji na płatne usługi. Problemy konsumentów wynikają najczęściej z niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji udzielanych przez przedsiębiorców,
utrudniania rezygnacji z płatnej usługi po zakończeniu okresu próbnego, a także
wykorzystywania danych osobowych przekazanych przy zamawianiu „darmowej”
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oferty do przesyłania spamu. Dodatkowym utrudnieniem może być nieuchwytność
nieuczciwych przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność gospodarczą poza Unia
Europejską, i niestosowanie przez nich przepisów ustawy o prawach konsumenta.
Jak radzić sobie na rynku „darmowych” produktów i usług? Przedstawiamy informacje UOKIK o najważniejszych zagrożeniach i porady dotyczące bezpiecznego
poruszania się w świecie kosztownych „prezentów” z sieci.
1. Szukaj, sprawdzaj, informuj profesjonalistów. Przedsiębiorca prowadzący
działalność w Internecie ma szereg obowiązków informacyjnych, których
niedopełnienie może stanowić podstawę do zawiadomienia firmy hostingowej
(usługodawcy, na którego serwerze zlokalizowany jest serwis WWW) oraz
do wszczęcia postępowania przez UOKiK. Sygnałem ostrzegawczym może
być np. brak danych kontaktowych przedsiębiorcy lub dane nieprawdziwe, których nie da się zweryfikować w internetowych rejestrach (dostępne
są wyszukiwarki: osób fizycznych prowadzących działalność i spółek). Zdecydowanie nie należy zawierać umowy za pośrednictwem strony, na której
brakuje danych przedsiębiorcy.
O wszelkich podejrzeniach zawiadom firmę hostingową lub – jeśli kontakt
z nią okaże się utrudniony – rejestratora domeny. Ich dane możesz ustalić na
stronie: http://www.dns.pl/ lub http://whois.domaintools.com/ (dla domen zagranicznych). Wynikająca z przepisów procedura notice and takedown pozwala
nawet na wyłączanie serwisów, których działania są bezprawne. W 2015 roku
z inicjatywy UOKiK zablokowanych zostało blisko 20 stron internetowych.
Były to piramidy finansowe, serwisy poświęcone suplementom diety, sklepy
internetowe i serwisy usługowe.
2. Zbieraj dowody. Obawiasz się, że strona internetowa lub reklama zniknie
i stracisz możliwość udowodnienia przedsiębiorcy, że wprowadzał w błąd?
Najprostszym sposobem jest zapisanie obrazu wyświetlanego na monitorze.
Do wykonania zrzutu ekranowego służy przycisk PrintScreen na klawiaturze. Obraz przedstawiający reklamę może być dowodem, gdy zdecydujesz
się egzekwować odszkodowanie od serwisu, w którym natknąłeś się na
nieuczciwą reklamę.
3. Niespodziewane opłaty? Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie całej
Unii Europejskiej, skuteczne zawarcie umowy przez Internet następuje
jedynie w sytuacji, gdy przycisk służący do zgłoszenia zamówienia opatrzony
jest jednoznaczną informacją o tym, że zawierana umowa będzie odpłatna.
Możesz więc zakwestionować rachunek, który został nienależnie wystawiony,
informując przedsiębiorcę, że nie uznajesz należności. Trudniejsza jest sytuacja, w której środki zostały pobrane z karty płatniczej lub kredytowej, której

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

4.

5.

6.

dane zostały przekazane przedsiębiorcy. W takich sytuacjach
Wysłanie
z pomocą przychodzi procedupojedynczego
ra charge-back (zwrot środków
smsa, zamówienie
na kartę). Jest ona realizowana
darmowych próbek
przez wystawcę karty, np. bank.
lub bezpłatnego
okresu testowego
Do niego powinieneś zwrócić się
może spowodować
o zwrot nienależnie pobranych
uruchomienie
pieniędzy.
subskrypcji na płatne
Uwaga na kosztowne smsy – nie
usługi.
tylko wychodzące. Do wysyłania
smsów zachęcają sprzedawcy zarabiający na usługach premium i płatnych subskrypcjach. Oferty pojawiają
się m.in. w serwisach społecznościowych. Zapewniają one np., że za jednego
smsa namierzymy telefon komórkowy, usuniemy z niego wirusa, czy potwierdzimy odbiór wygranej w konkursie. Warto wiedzieć, że nawet jeśli wysłanie
wiadomości nie jest dodatkowo płatne, sms może uruchamiać subskrypcję
usługi, w ramach której możemy np. codziennie otrzymywać zestaw płatnych
smsów zwrotnych (koszt może przekroczyć nawet 30 zł brutto za jedną otrzymaną wiadomość). W takiej sytuacji pamiętajmy, że każdy operator zapewnia
bezpłatnie możliwość wyłączenia lub zablokowania usług premium. Reklamacje można składać zarówno do organizatora, jak również do agregatora
usługi premium SMS, który ma zwykle siedzibę w kraju. Agregator jest
pośrednikiem pomiędzy operatorem a organizatorem usługi.
Chroń swoje dane osobowe. Zwróć uwagę na zakres żądanych danych i cel
ich gromadzenia. Sprzedawca nie zawsze musi poznać numer telefonu
komórkowego kupującego (w niektórych przypadkach jego podanie może
oznaczać skorzystanie z usługi premium polegającej na odbieraniu lub wysyłaniu kosztownych smsów). Warto też ostrożnie podawać adres e-mail,
gdyż może on być cenną zdobyczą dla spamerów, którzy następnie zasypią
nas wiadomościami lub w skrajnych wypadkach – wykorzystają nasz adres
do rozsyłania spamu.
Sprawdzaj i porównuj oferty. Warto samodzielnie analizować i porównywać
koszty usługi. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorcy prezentują je w taki
sposób, byśmy przekonani o korzyściach podjęli decyzję o zamówieniu najdroższej usługi. Jednym z częściej stosowanych sposobów jest ukrywanie
całkowitego kosztu i eksponowanie opłaty stanowiącej ułamek zamówienia
(np. należności za jeden dzień przy rocznej subskrypcji).
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7.

Korzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej:
•
Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, Inspekcja Handlowa i organizacje konsumenckie udzielają konsumentom bezpłatnej pomocy
prawnej w przypadku sporów z przedsiębiorcami.
•
W przypadku problemów z zagranicznym przedsiębiorcą, który ma siedzibę na terenie UE warto skorzystać ze wsparcia Europejskiego Centrum
Konsumenckiego.
•
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skorzystaj
z pomocy Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
•
Informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa związanych np. z zorganizowanym przejmowaniem pocztowych kont internetowych lub rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania można tez zgłaszać do CERT (Computer Emergency Response Team – zespół specjalistów bezpieczeństwa
działający w ramach instytutu NASK).
•
Jeśli obawiasz się, że padłeś ofiarą oszustwa – zgłoś to Policji lub Prokuraturze. ■

PROJEKTY

Depenalizacja
publicznego znieważenia
Prezydenta?

W Sejmie jest poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny.
Zakłada on depenalizację takich czynów jak: publiczne znieważenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego
organu Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów). Zgodnie
z projektem, uchylone miałyby zostać przepisy Kodeksu Karnego, przewidujące za
publiczne znieważenie: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej karę pozbawienia
wolności do 3 lat oraz organu konstytucyjnego RP karę grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat – umożliwiających ściganie tych przestępstw z urzędu.
W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., że w obecnych realiach przepisy te
prowadzą do niesymetrycznej ochrony dobrego imienia Prezydenta RP i organów
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konstytucyjnych w stosunku do pozostałych funkcjonariuszy publicznych. Ponadto
zdaniem wnioskodawców istnieje obawa, że przepisy te mogą być wykorzystywane
do ograniczania wolności wypowiedzi w zakresie krytyki władzy państwowej..
Minister Sprawiedliwości zapowiedział także przygotowanie projektu przewidującego likwidację przepisów karnych dotyczących znieważenia Prezydenta RP. ■

ZMIANY
PRAWNE

Koniec zabierania dzieci
z powodu biedy

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma przeciwdziałać
pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu
ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z nowelizacją zastosowanie
przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, prowadzących do oddzielenia dziecka od rodzica,
może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych
środków oraz zastosowaniu wszystkich
form pomocy rodzinie, które okazały się
nieskuteczne.
Odebranie dziecka będzie także
możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne
ze względu na poważne zagrożenie dobra
dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia.
Nowelizacja zawiera też zasadę, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie
z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców – nie będzie możliwe.
Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. ■
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MdM w 2016 r.
AKTUALNOŚCI

Aktualny rząd już w styczniu 2016 r. zadeklarował, że nie przewiduje
zmian w finansowaniu programu w 2016 r. Po wyczerpaniu
środków na wypłaty w 2016 r., nadal mogą być składane
wnioski przewidujące wypłatę dofinansowania w 2017 i 2018 r.
w określonych przez ustawę limitach rocznych.
Resort budownictwa wyjaśnił sytuację po wstrzymaniu naboru wniosków z limitem
wypłaty w 2016 r.
Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT
na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit
określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM.
Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu
własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy
państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. ■

ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania
o program „Rodzina 500
plus”

MRPiPS przedstawiło odpowiedzi na najczęstsze z zebranych na
Twitterze pytań o program „Rodzina 500 plus”.
1.

Czy osoba, która straciła pracę w grudniu 2015 r., otrzyma 500 plus?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci będzie przysługiwało
niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na
pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1.200
zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
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2.

3.
4.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się
Wniosek
na podstawie dochodu osiągnięo świadczenie
tego w roku kalendarzowym 2014
wychowawcze można
r., z uwzględnieniem określonych
złożyć na dziecko lub
ustawą o pomocy państwa w wydzieci, które już się
chowywaniu dzieci przepisów
urodziły.
o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli
sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to w przypadkach określonych
w ustawie, dochodu utraconego nie
uwzględnia się. Utrata dochodu ma
więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił,
np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny
nie wlicza się dochodu utraconego, np. nie uzyskiwanego z powodu rozwiązania
umowy o pracę.
Ważne! Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie
jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego.
Dochody mojej rodziny w 2016 roku są poniżej 800 zł. Czy otrzymam wsparcie na pierwsze dziecko?
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres,
rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo
do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.
Czy do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka?
Nie, do wniosku nie trzeba będzie dołączać aktu urodzenia dzieci.
Czy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało uchodźcom znajdującym się na terenie Polski?
W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/
EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą,
stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz
inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych
obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt
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czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy” na okres co najmniej 6 miesięcy, warunkiem przyznania świadczenia jest
zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.
5. Jakie wsparcie otrzyma rodzina z bliźniakami?
W przypadku bliźniąt obowiązywać będzie taka sama zasada, jak w przypadku
rodzin z dwójką dzieci. Jeśli rodzina spełnia kryterium dochodowe 800 zł lub
1.200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) wtedy otrzyma świadczenie na dwójkę dzieci. Jeśli kryterium nie będzie spełnione, wtedy świadczenie
wychowawcze przysługiwać będzie na jedno dziecko.
6. Czy 500 zł będzie wypłacane, gdy kobieta jest w ciąży?
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć na dziecko lub dzieci, które
już się urodziły.
7. Czy świadczenie 500 zł przysługuje samotnej bezrobotnej matce?
Tak, jeśli samotna bezrobotna matka spełnia kryterium dochodowe 800 zł
przysługiwać jej będzie świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
8. Czy mogę pobierać jednocześnie świadczenie wychowawcze 500 zł i rodzicielskie 1.000 zł?
Tak, obydwa świadczenia są od siebie niezależne. Należy pamiętać, że świadczenie rodzicielskie wliczać się będzie do dochodu przy ustalaniu kryterium
(800 zł lub 1.200 zł), jeśli rodzic stara się o wsparcie na pierwsze dziecko.
9. Czy zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wystarczy przy składaniu wniosku o „Rodzina 500 plus”?
Aby uzyskać szczegółowe, wiążące informacje dotyczące sposobu ustalania
dochodu w indywidualnej sprawie należy się zwrócić do organu właściwego, tj.
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego/ośrodka pomocy społecznej
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który ustali w indywidualnej
sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie czy świadczenie wychowawcze
przysługuje.
10. Czy jeśli rodzina mieszka za granicą, to otrzyma świadczenie wychowawcze?
Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć
przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za
granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać,
jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze,
za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem
Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia
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są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do
tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic
przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne,
tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce.
Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.
11. Jestem mamą 6 dzieci 1/ 23 lata mężatka 2/21 lat pracuje 3/18 lat matura
4/ 15 lat 5/ 13 lat 6/ 10 lat. Na które dzieci mogę złożyć wniosek?
W tym wypadku świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na trójkę najmłodszych dzieci, jeśli spełnione będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1.200
zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jeśli kryterium nie jest spełnione
wówczas przysługiwać będzie świadczenie na dwójkę dzieci. Trzeba pamiętać,
ze dorosłe dzieci do ukończenia 25 lat, które są utrzymywane przez rodziców
nadal wliczane są przy ustalaniu dochodu rodziny.
12. Czy dochód rodziny liczymy za
2015 r.? I czy to będzie dochód
netto czy brutto?
Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub
jedynaka rodzina musi spełnić kryterium dochodowe 800 zł netto lub
1.200 zł netto (gdy w rodzinie jest
niepełnosprawne dziecko). Pierwszy
okres, na który ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r.
i kończy się dnia 30 września 2017
r. W przypadku ustalania prawa do
świadczenia wychowawczego na
pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego, jest
rok kalendarzowy 2014. Prawo do
świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.. ■
Źródło: http://www.mpips.gov.pl
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AKTUALNOŚCI

Ograniczymy
marnowanie żywności
w Polsce

Pracujemy nad ustawą, która umożliwi producentom i sprzedawcom
przekazywanie niepotrzebnej żywności na rzecz organizacji
pomagającym osobom ubogim i w potrzebie – oświadczyła premier
Beata Szydło.
Jak wyjaśniła premier, przygotowywane rozwiązanie umożliwi producentom i sprzedawcom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pozarządowym,
instytucjom pomocy społecznej czy samorządom. Obecnie taka żywność jest często
marnowana i utylizowana – zaznaczyła Beata Szydło. Stosowne rozwiązanie ustawowe wprowadzimy w najbliższym czasie – dodała. ■

ZMIANY
PRAWNE

Pożyczki konsumenckie –
nowe regulacj

konsumenckim. Dla konsumentów, którzy zawrą umowę po tej dacie, maksymalna
wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu będzie równała się sumie 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięta zostanie pożyczka. Ponadto, wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą
przekroczyć 100% całkowitej kwoty kredytu. Nowe przepisy nakładają także na
przedsiębiorców obowiązek zwrotu konsumentowi wszelkich opłat w przypadku niewypłacenia kredytu – również w przypadku, gdy umowa kredytu nie została zawarta.
Wiele z wprowadzonych zmian wynika z doświadczenia UOKiK, który stale monitoruje ten rynek. ■

ZMIANY
PRAWNE

Prawne unormowanie
opieki Senatu nad
Polonią i Polakami za
granicą

Maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu i odsetek
naliczanych za nieterminową spłatę – to niektóre z nowych
regulacji chroniących konsumentów, którzy korzystają z usług firm
pożyczkowych.
Na całkowity koszt kredytu konsumenckiego składają się odsetki, których maksymalna wielkość wynosi dwukrotność stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5%
(obecnie jest to 10%), oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. Dla dotychczas zawieranych pożyczek ich wartość nie była ograniczona, mogły więc wielokrotnie
przewyższać naliczane odsetki.
11 marca br. weszły w życie przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,
które wprowadzają istotne regulacje w tym zakresie, m.in. do ustawy o kredycie
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Zakłada to nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, która weszła w życie 25 marca br.
Celem tej ustawy jest wprowadzenie normatywnych podstaw podejmowania przez
Senat aktywności w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza
granicami kraju.
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PROJEKTY

Projekt ustawy
o efektywności
energetycznej

Proponowana przez rząd nowa ustawa o efektywności
energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która
zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego
poziomu oszczędności energii w terminie do końca 2020 r.
Zastąpi ona dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej
obowiązujące w Polsce od 2011 roku.
Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało Poradnik
w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. ■

PORADY

wniosku na podany przez nas adres mailowy przyjdzie oficjalne potwierdzenie, tzw.
Urzędowe Potwierdzenie Przekazania.
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w każdym urzędzie
wojewódzkim działają infolinie dotyczące programu.
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze
500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko (jeśli spełniają
kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę
w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne).
Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 kwietnia do 1 lipca br. włącznie, wówczas
świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli złożymy
wniosek po 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze będzie przyznane tylko
od miesiąca złożenia wniosku. ■

Ruszył program "Rodzina
500 plus"

Od 1 kwietnia rodzice mogą składać wnioski o świadczenie
wychowawcze.
Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny. Składany jest w odpowiedniej
jednostce gminy. Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na
kilka sposobów: osobiście w gminie, wysłać go pocztą lub internetowo. E-wniosek
o „Rodzina 500 plus” to duże ułatwienie i oszczędność czasu. Wniosek elektroniczny
można złożyć przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
Pamiętajmy, że za udostępnienie i złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty.
Nie musimy niczego potwierdzać telefonicznie, mailowo lub SMS-owo. Po złożeniu
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ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w zawodowej
służbie wojskowej

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych dotyczy zniesienia obowiązującego ograniczenia
w zakresie 12-letniego okresu pełnienia kontraktowanej zawodowej
służby wojskowej.

ZMIANY
PRAWNE

Szczególne rozwiązania
na wielkie wydarzenia

Prezydent podpisał 2 ustawy dotyczące szczególnych rozwiązań
związanych z organizacją wielkich wydarzeń, jakie będą miały
miejsce w lipcu br. w Polsce.

Ponadto ustawa przewiduje możliwość wyznaczania przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, żołnierza zawodowego na
stanowisko służbowe wyższe o dwa i więcej stopni wojskowych, bez mianowania
na wyższy stopień wojskowy. ■

ZMIANY
PRAWNE

Weszła w życie reforma
prokuratury

Nowa ustawa w kompleksowy sposób reguluje zasady
funkcjonowania prokuratury.
Zastąpiła przepisy obowiązujące od 1985 r., które nie spełniały potrzeb nowoczesnego
państwa prawa oraz wyzwań związanych z rozwojem technologii i przestępczości,
w szczególności o charakterze terrorystycznym i zorganizowanej przestępczości
finansowo-gospodarczej.
Od 4 marca 2016 r. Minister Sprawiedliwości jest Prokuratorem Generalnym.
Nastąpiło bowiem połączenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora
Generalnego.
Weszła też w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o prokuraturze. ■
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Są to:
1. ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie w 2016 roku – która dotyczy wyłączenia ze stosowania
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania tych zamówień, w związku z organizacją tego
Szczytu NATO, oraz
2. ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 – która dotyczy zasad
współpracy organów administracji publicznej, organizatora Światowych Dni
Młodzieży i innych podmiotów przy realizacji zadań związanych z wizytą Papieża
Franciszka w Polsce oraz związanych z organizacją ŚDM. ■
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Załatwiamy sprawy
podatników
Nasz upoważniony doradca dopilnuje terminów i zapewni respektowanie
Twoich praw w postępowaniu podatkowym i administracyjnym.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez organy regulują w szczególności następujące przepisy:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.
z 2015 r. poz. 613);
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Zgodnie z art. 125 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe powinny działać
w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami
prowadzącymi do jej załatwienia. W związku z tą zasadą, ustawa określa w art.
139 terminy załatwiania spraw przez organy podatkowe. Załatwienie sprawy
wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Niezwłocznie (jednak nie później niż
w ciągu miesiąca) powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów
znanych z urzędu organowi prowadzącemu.
Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, zaś sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek
o przeprowadzenie rozprawy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy.
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się:
• terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania
określonych czynności,
• okresów zawieszenia postępowania,
• okresów opóźnień spowodowanych z winy strony,
• okresów opóźnień wynikłych z przyczyn niezależnych od organu.
Wskazane terminy mają charakter instrukcyjny, co oznacza, że organ podatkowy
po przekroczeniu terminu do załatwienia sprawy nie traci prawa do rozpatrzenia
sprawy i wydania rozstrzygnięcia. Jednak w razie przekroczenia terminu do za-
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łatwienia sprawy, organ podatkowy obowiązany jest, zgodnie art. 140 Ordynacji
podatkowej, zawiadomić stronę o przyczynach niedotrzymania terminu i zarazem
wskazać nowy termin jej załatwienia.
Zgodnie z art. 141 Ordynacji podatkowej na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie dodatkowym (ustalonym w trybie art. 140), stronie
służy ponaglenie. Co do zasady ponaglenie wnosi się do organu podatkowego
wyższego stopnia, a jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby
skarbowej, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Analogiczne zapisy wynikają z: art. 12, art. 35–37 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
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