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Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w październiku 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 październiku od 

dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za październik.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za październik 

– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT 
za październik.  

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za listopad oraz IV raty podatku 

rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wpłata IV raty podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego – osoby 

fizyczne.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za 

październik – pozostali płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej 
(w wersji drukowanej) za październik.

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

kapitałowej.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz 
z umów najmu i dzierżawy.

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 październik.

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 ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za październik.

Wpłata na PFRON za październik.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).
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Słowo od doradcy

Drogi Kliencie,

1 stycznia 2015 r. wiele firm obudzi się w nowej rzeczywistości podatkowej. Na nowy 

rok znów zapowiedziano bowiem wiele zmian w przepisach podatkowych; kilka 

z nich wskazujemy w bieżącym numerze. Najwyższa pora szykować się już na zmiany.

Po informacje i porady dotyczące przygotowywanych zmian prawnych zapra-

szamy do Naszej Kancelarii. Podpowiemy Państwu, co warto zrobić jeszcze przed 

zakończeniem bieżącego roku, a co przełożyć już na przyszły rok, tak aby obciążenia 

finansowe były dla Państwa jak najmniejsze.

Małe i średnie firmy to 67% polskiego PKB! Polska posiada ograniczone zasoby 

naturalne – nie mamy ropy ani gazu – nasza gospodarka  oparta jest o działalność 

małych i średnich firm. Są one największym kapitałem naszego kraju. Tymczasem 

czują się one nie docenione. Stąd 7 listopada 2014 r. o godz. 13:00 przed Sejmem 

w Warszawie odbędzie się manifestacja przedsiębiorców. Niezadowoleni twierdzą, 

że rząd w Polsce przedsiębiorcom tylko rzuca kolejne kłody pod nogi. Postulują więc, 

słusznie, aby m.in. obowiązek podatkowy (w VAT, jak i w podatku dochodowym) 

powstawał w momencie, kiedy  nastąpiła płatność (proporcjonalnie do jej części, 

jeśli nie jest to płatność pełna), a także aby podniesiono kwotę wolną od podatku 

dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych  oraz innych 

dochodów osobistych do wysokości co najmniej 12 minimalnych pensji krajowych.

Twój Doradca Podatkowy
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Wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług  łączną wartość prezentów małej 
wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, 
należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), 
a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towa-
rów, określone w momencie przekazania towaru.

Wartość małych prezentów 
liczy się bez VATORZECZENIA

Łączna wartość przekazanych towarów w kwocie 100 zł, stanowiąca granicę wy-
łączenia z opodatkowania VAT przekazywanych jednej osobie towarów jest więc 
kwotą netto (tj. bez VAT). – Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku 1 lipca 
2014 r., sygn. akt. I FSK 1123/13.  ■

Podano w nim stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton), w art. 8 pkt 4 ustawy (tj. ciągników sio-
dłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

W opinii wicepremiera najistotniejsze są procedury kontroli i poboru podatków,  
a także wynikające z tego tytułu relacje z aparatem skarbowym. 

Przygotowany przez MG projekt wyróżnia co najmniej 8 obszarów regulacji w tym 
m.in.: przepisy określające ogólne zasady stosowania materialnego i procesowego 

■  PODATKI  PODATKI  ■

W dniu 10 października 2014 r. Minister Finansów podpisał  
obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2015 r.

Stawki minimalne 
podatku od środków 
transportowych

PROJEKTY

Rekomendacje zmian 
w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Gospodarki przygotowało i wstępnie skonsultowało 
rekomendacje dotyczące zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. 
– Głównym ich celem jest  rozpoczęcie dyskusji nad konkretnymi 
zagadnieniami oraz propozycjami zmian zasad funkcjonowania 
systemu podatkowego w Polsce – podkreślił wicepremier, 
Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

prawa podatkowego; zasady interpretacji 
prawa, definiujące elementy konstrukcji 
podatków i najważniejsze instytucje tego 
prawa; właściwość organów podatkowych; 
przepisy definiujące zasady powstawania 
i sukcesji obowiązku podatkowego.

Kluczowe zasady ogólne, którymi 
powinny kierować się organy skarbowe 
w postępowaniu w podatnikami, to:
 ▪ zasada zaufania do podatnika,
 ▪ zasada, że  ciężar dowodu w postę-

powaniu podatkowym i kontrolnym 
spoczywa na organie podatkowym,

 ▪ zasada, że organy skarbowe podej-
mują wszelkie działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 
załatwienia sprawy zgodnie z interesem publicznym i słusznym interesem podatnika,

 ▪ zasada pomocniczości organów podatkowych w postępowaniu podatkowym pole-
gająca na wyczerpującym informowaniu podatnika o okolicznościach faktycznych 
i prawnych mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,

 ▪ zasada ugodowego załatwiania spraw podatkowych, 
 ▪ zasada rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpreta-

cyjnych (in dubio pro tributario),
 ▪ zasada niepogarszania sytuacji podatnika w postępowaniu odwoławczym.  ■

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F26F522798
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000895
http://www.mg.gov.pl/files/upload/21878/NowaOP_2014.doc
http://www.mg.gov.pl/node/21878
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Odsetki podatkowe
W związku ze spadkiem stóp procentowych NBP obniżyła się 
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton) oraz 
dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy (tj. przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego).  ■

Stawka odsetek 
za zwłokę od 

zaległości 
podatkowych

Okres 
obowiązywania Podstawa

8,00%
od 

9 października 
2014 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 
2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych

10,00%
od 4 lipca 

2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. 
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatko-
wych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych

Obniżona 
stawka odsetek 

za zwłokę od 
zaległości 

podatkowych

Okres 
obowiązywania Podstawa

6,00%
od 

9 października 
2014 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 
2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych

7,50%
od 4 lipca 

2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. 
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatko-
wych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych

Jako jedyną nowelizacja przewiduje drogę elektroniczną w wypadku składania przez 
podatników PIT urzędowi skarbowemu informacji o przychodach z odsetek podmiotów 
z innych niż Polska państw Unii Europejskiej. Ustawa przewiduje także zróżnicowanie 
terminów składania informacji podatkowych oraz rocznego obliczania podatku dla 
płatników PIT w zależności od formy ich przekazywania. Przedmiotowe dokumenty 
przesyłane administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
mają być sporządzane i przekazywane do końca lutego roku następującego po roku 
podatkowym. Informacje i roczne obliczenie podatku składane w formie dokumentu 
pisemnego mają być sporządzane i przekazywane do końca stycznia roku następującego 
po roku podatkowym.

W założeniu wprowadzone zmiany mają poprawić wymianę informacji między płat-
nikami, podatnikami a administracją podatkową. Dzięki temu zostanie wprowadzona 
możliwość wstępnego wypełniania deklaracji podatkowej przez administrację podatkową. 
W efekcie egzekwowanie podatków powinno być łatwiejsze, a sprawy rozpatrywane 
szybciej. Celem zmian jest również stworzenie optymalnego systemu pozyskiwania 
oraz wymiany informacji między polską administracją podatkową i administracjami 
podatkowymi państw UE.

Według Ministerstwa Finansów wzrost 
liczby dokumentów podatkowych prze-
kazywanych administracji podatkowej za 
pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej pozwoli na natychmiastowe gromadze-
nie w systemie informatycznym danych nie-
zbędnych do uruchomienia usługi wstępnie 
wypełnionych zeznań podatkowych dla 
niektórych podatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych (pre-filed tax 

ZMIANY 
PRAWNE

Elektroniczna 
komunikacja z fiskusem

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę przekazywania 
administracji podatkowej informacji i deklaracji podatkowych oraz 
rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Zostanie wprowadzona 
możliwość wstępnego 
wypełniania deklaracji 
podatkowej przez 
administrację podatkową.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/parlament-uchwalil-ustawe-dotyczaca-informatyzacji-obowiazkow-podatkowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C7527786F990B21AC1257D1500485CDE
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Opłata paliwowa w górę

Regulacje CFC obowiązujące 
już w przyszłym roku

Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu-
szu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podat-
ku akcyzowym ma na celu zapewnienie dodatkowych wpływów do 
Funduszu Kolejowego (FK). 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku 
dochodowego od osób prawnych będą stosować przepisy dotyczące 
zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) począwszy od roku po-
datkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się po dniu 
31 grudnia 2014 r. 

return, PFR). Usługa w głównej mierze będzie adresowana do osób fizycznych. PFR 
ma zostać zamieszczony na koncie podatnika utworzonym na portalu podatkowym. 
Podatnik, chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto będzie 
musiał sprawdzić przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe 
i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, 
np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień. Po uzupełnieniu zeznania 
podatkowego podatnik będzie mógł przesłać elektronicznie zeznanie podatkowe 
i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru. Skorzystanie z usługi 
będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.

Termin wejścia w życie ustawy został określony na 1 stycznia 2015 r., a zmieniane 
przepisy mają znaleźć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.  ■

Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy fi-
nansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać 
o infrastrukturę kolejową. 

Ustawa przewiduje czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jedno-
czesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 
2015-2019 opłata paliwowa wzrośnie o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg, w zależności 
od rodzaju paliwa. O tyle samo zostanie 
obniżona akcyza, tak by zmiany nie wpły-
nęły na ceny paliw. 80% opłaty paliwowej 
trafia do Krajowego Funduszu Drogowego 
(KFD), a 20% – do Funduszu Kolejowego. 

Poza tym zgodnie z nowelizacją w latach 
2016-2019 z KFD do FK zostanie corocznie 
przekazane 400 mln zł, natomiast w 2015 r.  
FK ma zostać zasilony dodatkową kwotą 
500 mln zł ze środków KFD.  ■

Jeżeli podatnik nie może ustalić roku po-
datkowego zagranicznej spółki albo rok ten 
przekracza okres kolejnych następujących 
po sobie 12 miesięcy, przepisy dotyczą-
ce zagranicznych spółek kontrolowanych 
stosuje się począwszy od roku podatko-
wego podatnika rozpoczynającego się po 
dniu 31 grudnia 2014 r. 

Ustawa z dnia 21 października 2014 
r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw powoduje bowiem skrócenie okresu 
vacatio legis przyjętego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. W ocenie projektodawców 
oraz Ministerstwa Finansów zabieg taki jest jednak uzasadniony charakterem wprowa-
dzanych przepisów, których podstawowym celem jest przeciwdziałanie erozji bazy 
podatkowej poprzez wyprowadzanie dochodów polskich podatników do państw 
stosujących preferencyjne zasady ich opodatkowania.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje bowiem 
m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, 
z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-
-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu 
mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach 
o niskich podatkach. Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma 
minimum 25% udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co naj-

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3C33B3213948B38C1257CFA003A5B33
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4AE2A3F91DA2B89AC1257CC40023A5DB
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7456,zakonczylo-sie-63-posiedzenie-senatu.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BA10EEC1C4E1491DC1257D6A003FE8E2
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/51/1/zagraniczne_spolki_kontrolowane_cit_pit.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/50/1/informacja_w_sprawie_nowelizacji_pit_i_cit.rtf
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■  PODATKI  PODATKI  ■

mniej 50% finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów 
z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym 
warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatko-
wanie jest niższe o minimum 25% w porównaniu do stawki CIT w Polsce. 

Nowelizacja przewiduje też, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, 
tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opo-
datkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak 
dotychczas – według skali podatkowej. 

Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostaną nowe zwolnienia podatkowe, 
m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość 
postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Teraz 
nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.  ■

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej 
pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić 
ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć informację 
o tych pojazdach (VAT-26). W informacji tej należy wskazać datę 
poniesienia pierwszego wydatku. Czy przez „pierwszy wydatek” 
należy rozumieć wydatek potwierdzony fakturą, czy też np. opłatę 
uiszczaną w organie rejestrowym za rejestrację pojazdu?

ODPOWIEDZI

Pierwszy wydatek 
związany z pojazdami 
samochodowymi

Przez „pierwszy wydatek” należy rozumieć wydatek, o którym mowa w katalogu 
zawartym w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, czyli wydatek związany z czynnością opo-
datkowaną VAT. 

Wskazany w pytaniu wydatek (opłata za rejestrację pojazdu) dotyczy czynności 
stanowiących zadania realizowane przez organy władzy publicznej oraz urzędy ob-
sługujące te organy (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT), zatem tego rodzaju wydatek nie 
jest wydatkiem w rozumieniu ustawy o VAT.  ■

Zobacz więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  
odnośnie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych 

z pojazdami samochodowymi obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r.  

Na podstawie art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 752) i § 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. 
w sprawie informacji o liczbie papierosów 
poszczególnych marek i ilości tytoniu do 
palenia oznaczonych maksymalną ceną 
detaliczną (Dz. U. Nr 257, poz. 1734) pro-
ducent, importer, podmiot dokonujący 
nabycia wewnątrzwspólnotowego papie-
rosów lub tytoniu do palenia są obowiązani 
do sporządzania i przekazywania ministro-
wi właściwemu do spraw finansów publicz-
nych informacji o liczbie znajdujących się 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia akcyzy (nawet, gdy nie 
zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego 
informację, oraz – w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:
1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
2. wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie pierwszych 10 miesięcy 2014 roku 

złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub 
tytoniu do palenia;

3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia 
– jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu 
papierosów lub tytoniu do palenia;

Informacja o papierosach 
i tytoniu do palenia za 
10 miesięcy 2014 r.

Przypominamy o obowiązku przekazania informacji o papierosach 
i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia po-
boru akcyzy w okresie pierwszych 10 miesięcy 2014 roku, w terminie 
do dnia 8 listopada 2014 r.

PORADY

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=2E48C99F462640C0C1257D430039888D
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/ostateczny-ksztalt-przepisow-nowelizujacych-ustawy-o-podatkach-dochodowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-odnosnie-zasad-odliczania-podatku-vat-od-wydatkow-zwiazanych-z-pojazdami-samochodowymi-obowiazujacymi-od-dnia-1-kwietnia-2014-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
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5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, 
z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte  
w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informację należy przekazać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu 
przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów
Departament PA

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: 
sekretariat.pa@mofnet.gov.pl  ■

RPO skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie 
zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. W opinii Rzecznika przepis dotyczący ustalenia 
wysokości kwoty wolnej od podatku narusza zasadę sprawiedliwości 
społecznej, wynikającą z Konstytucji RP.

Wymianę informacji podatkowych oraz wprowadzenie skutecznych 
narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom 
podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim 
zakłada porozumienie Competent Authority Agreement (CAA), 
podpisane przez Ministra Finansów Mateusza Szczurka  
29 października br. w Berlinie.

Kwota wolna przed 
Trybunałem

Umowa ws. automatycznej 
wymiany informacji finansowych

AKTUALNOŚCI

Zdaniem Rzecznika należy zweryfiko-
wać założenie ustawodawcy, według 
którego przekroczenie kwoty wolnej od 
podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala 
obywatelom na jednoczesne zaspokaja-
nie podstawowych potrzeb życiowych 
oraz uiszczanie podatków. W opinii RPO 
obecne rozwiązanie krzywdzi podatni-
ków, bowiem wskazana kwota została 
określona w oderwaniu od przyjętych 
w obowiązującym prawie kryteriów 
ubóstwa. Wątpliwości Rzecznika budzi 
również brak stałego mechanizmu wa-
loryzacji kwoty wolnej od podatku.

Wątpliwości dotyczące wysokości 
kwoty wolnej od podatku już w maju 
br. były przedmiotem wystąpienia RPO 
do Ministra Finansów. Jednak Minister-
stwo nie podzieliło stanowiska Rzecz-
nika, argumentując, że wprowadzone 
zmiany byłyby niekorzystne dla budżetu 
państwa.

Zdaniem resortu finansów, pomimo 
stosunkowo niskiej „kwoty wolnej od podatku”, średnia efektywna stawka podatku 
dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wyniosła 8,24%, w tym 7,13% w pierw-
szym przedziale dochodu (do kwoty 85.528 zł) i 15,73% w drugim przedziale dochodu 
(powyżej 85.528 zł). Powyższe świadczy to o tym, że opodatkowanie podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych de facto nie jest w Polsce wysokie i efektywna 
stawka podatku w tym przypadku jest o wiele niższa od stawki nominalnej.  ■

Competent Authority Agreement (CAA) to wielostronne porozumienia właściwych 
władz odpowiedzialnych za wymianę informacji podatkowych i zobowiązanie do 
przeprowadzenia w krajowych systemach prawnych zmian, wdrażających procedu-
ry Common Reporting Standard (CRS). Działania te mają umożliwić pozyskiwanie 
informacji z instytucji finansowych w stosunku do rachunków zidentyfikowanych 
przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontro-
lowanych.

W opinii RPO obecne 
rozwiązanie krzywdzi 
podatników, bowiem kwota 
wolna 3.089 zł została
określona w oderwaniu od 
przyjętych w obowiązującym 
prawie kryteriów ubóstwa.

http://www.brpo.gov.pl/pl/content/wniosek-do-tk-ws-wysokosci-kwoty-wolnej-od-podatku
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/umowa-ws-automatycznej-wymiany-informacji-finansowych;jsessionid=7AAB624645D5F15330FA17F6C3DBCE4E?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Bjsessionid%3D7AAB624645D5F15330FA17F6C3DBCE4E%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/informacja-mf-ws-kwoty-zmniejszajacej-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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Od 1 października 2014 r. system e-Deklaracje został 
przystosowany do przyjmowania zgłoszeń rejestracyjnych 
w procedurze Mini One Stop Shop (mały punkt kompleksowej 
obsługi).

Nowa funkcjonalność 
w systemie e-Deklaracje

Przepisy regulujące tę procedurę wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r.
Podatnicy zainteresowani przystąpieniem do procedury, już od 1 października 

2014 r. mają możliwość złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na portalu e-Deklaracje. 
Formularze VIU-R i VIN-R są dostępne na stronie e-Deklaracji w sekcji VAT.  ■

Deklaracja 46 państw i terytoriów, w tym 
Polski (tzw. grupa Early Adopters), dotyczą-
ca priorytetowego wprowadzenia nowych 
standardów wymiany informacji, została 
podjęta podczas ubiegłorocznego Global 
Forum w Dżakarcie.

Poparcie przez G20 sfinalizowanego 
w ramach OECD standardu automatycz-
nej wymiany informacji finansowych dla 
celów podatkowych (Common Reporting 
Standard – CRS), przewidującego iden-
tyfikację i raportowanie przez krajowe 
instytucje finansowe informacji o ra-
chunkach nierezydentów innych państw, 
bazuje na rozwiązaniach przewidzianych 
w FATCA. Porozumienie ma na celu jak naj-
szersze rozpropagowanie tego standardu, 
również w krajach niebędących członkami 
OECD, uznawanych powszechnie za raje 
podatkowe, tak aby stał się on skutecz-
nym narzędziem zwalczania i eliminowania transgranicznych oszustw podatkowych 
i uchylania się od opodatkowania.  ■

 FIRMA  ■

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie można złożyć na formularzu według 
poniższego wzoru1 (jaki sprzedający czy usługodawca powinien dostarczyć prywatnemu 
klientowi):

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku 

chęci odstąpienia od umowy)

 Adresat:
(w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, 
o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy 
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następu-
jącej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów): 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) - Niepotrzebne skreślić.

WZORY PISM

Formularz odstąpienia 
od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość

Ustawa o prawach konsumenta wydłuża termin na odstąpienie od 
umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania 
przyczyn, do 14 dni.

1 Stanowi on załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/maly-punkt-kompleksowej-obslugi-moss/wyjasnienia-i-komunikaty
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827
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 FIRMA  ■■  FIRMA

i przede wszystkim utrzymać przedsiębiorstwo na rynku – dodał minister Kosiniak-
-Kamysz. 

Ministerstwo przekazało projekt ustawy do konsultacji społecznych. W ciągu 
2 tygodni powinien przyjąć go rząd. Następnie pracę nad nim rozpoczną posłowie. ■

Poprawa konkurencyjności polskich portów

Ustawa zawiera tzw. pakiet portowy, czyli rozwiązania przewidujące skrócenie 
czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin.

Wydłużony zostanie także termin na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważ-
nionych przedsiębiorców. Rozwiązania te mają służyć poprawie konkurencyjności 
polskich portów, które tracą klientów np. na rzecz Niemiec czy Holandii.

Ułatwienia w rozliczaniu samochodów służbowych

Obecny system rozliczania podatku dochodowego w związku z użytkowaniem 
pojazdu służbowego do celów prywatnych zostanie zastąpiony uproszczonym 
systemem ryczałtowym. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli szczegółowo 
rejestrować prywatnych wyjazdów, by później prawidłowo się rozliczyć.

Ważność orzeczenia lekarskiego

Ustawa przewiduje, że nowy pracodawca mógł zatrudnić pracownika na podstawie 
ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, 
jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku.

Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2015 r.  ■

PROJEKTY

500 mln zł pomocy 
dla firm dotkniętych 
embargiem rosyjskim

Ułatwienia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie 
składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy 
stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 
2015–2016 otrzymają w sumie 500 mln zł.

Sejm przyjął tzw. czwartą ustawę deregulacyjną, która przewiduje 
rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu.

– Firmy, które ucierpiały na skutek rosyjskiego embarga na polskie produkty będą 
mogły liczyć na nasze wsparcie w tym trudnym okresie. Kryzys uderza zazwyczaj 
w pracowników, którym grożą zwolnienia. Musimy temu zapobiec – powiedział 
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. 

Wśród firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, są te zajmujące się 
handlem, przetwórstwem lub transportem. O pomoc mogą starać się przedsię-
biorstwa, których sprzedaż spadła o co najmniej 15% w ciągu trzech miesięcy 
po 6 sierpnia br. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pomoże firmom wypłacić 
pracownikom część wynagrodzeń pracowników przy przestoju lub po skróceniu 
ich czasu pracy (do 1,1 tys. zł). Pieniądze będzie można też otrzymać na opłacenie 
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i dofinansowania szkoleń (do 
11,3 tys. zł). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyda na ten cel 250 mln zł 
w 2015 r. i kolejne 250 mln w 2016 r. 

Dzięki ustawie z października 2013 roku o ochronie miejsc pracy od listopada 
2013 r. do 30 czerwca br. z pomocy skorzystało już 139 firm. Uratowano dzięki temu 
2845 etatów. Z Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych przeka-
zano na ten cel 15,8 mln zł.

– Zasady ubiegania się o pomoc i kry-
teria przyznania dofinansowania będą 
takie same, jak te w ustawie z paździer-
nika 2013 r. o ochronie miejsc pracy. 
500 mln, które zaplanowaliśmy na ten 
cel pomogą zatrzymać pracowników na 
stanowiskach w czasie przestoju firmy 

O pomoc mogą starać się 
przedsiębiorstwa, których 
sprzedaż spadła o co najmniej 
15% w ciągu trzech miesięcy 
po 6 sierpnia br. w porównaniu 
z tym samym okresem 
ubiegłego roku.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6945,500-mln-zl-pomocy-dla-firm-dotknietych-embargiem-rosyjskim-.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=23A16230479C2D34C1257D7A002C0C66
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ulatwienia-w-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3111A078385D3A9EC1257D1500485CF9
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Służba Celna deklaruje, że konsekwentnie realizować będzie 
obowiązki, nałożone na nią przez ustawę o grach hazardowych 
z 19 listopada 2009 roku. Działania podejmowane przez 
funkcjonariuszy celnych są – jak twierdzi – legalne, zasadne, 
realizowane w ramach uprawnień udzielonych Służbie Celnej 
przez ustawodawcę.

Walka z hazardem
AKTUALNOŚCI

13 października br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PL/LM/835/77/
EOB/2014/RD-91893) w sprawie stosowania art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listo- 
pada 2006 r.  o opłacie skarbowej, na podstawie którego opłacie skarbowej podlega zło-
żenie dokumentu stwierdzającego udzie-
lenie pełnomocnictwa lub prokury albo 
jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie 
z zakresu administracji publicznej lub 
w postępowaniu sądowym. Interpreta-
cja ta potwierdza, że jeżeli z przepisów 
wynika obowiązek dołączenia do akt 
sprawy oryginału lub urzędowo po-
świadczonego odpisu pełnomocnictwa 
(prokury), to z chwilą złożenia takiego 
dokumentu powstaje obowiązek zapłaty 
opłaty skarbowej. ■

Art. 6 ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku stanowi, że począwszy od 
2010 r. organizacja gier  na automatach może być prowadzona wyłącznie na podstawie 
udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry, a w myśl art. 14 urządzanie gier na auto-
matach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry. Do końca grudnia 2015 r. możliwe 
jest organizowanie gier poza kasynami gry na podstawie zezwoleń wydanych do 
końca 2009 r. na okres 6 lat. Oznacza to, że wygaśnięcie ostatnich zezwoleń nastąpi 
z końcem grudnia 2015 r.

Im bliżej terminu, w którym organizowanie gier  poza kasynami gry nie będzie 
możliwe, tym intensywniej postanowienia ustawy o grach hazardowych, zwłaszcza 
w części dotyczącej organizowania gier na automatach, są przez branżę hazardową 
kontestowane. Formułowana jest sugestia, iż eliminując nielegalne z punktu widzenia 
prawa automaty do gier, celnicy narażają się na odpowiedzialność karną. Służba Celna 
traktuje to jako próbę zastraszenia funkcjonariuszy celnych i zapewni, że będzie takim 
próbom zdecydowanie przeciwdziałać.

Przypomina przy tym, że zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawa 
jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i jako akt prawny musi być stosowana 
przez wszystkie organy władzy publicznej. 
Potwierdzają to także postanowienia Sądu 
Najwyższego z 28 listopada 2013 r., które 
wskazują, że organom władzy publicznej 
nie wolno w sposób dowolny odmawiać 
stosowania prawa, zwłaszcza gdy przepisy 
nakładają obowiązek określonego dzia-
łania. Sąd Najwyższy wskazał, że jedyną 
instytucją uprawnioną do stwierdzenia nie-
ważności prawa krajowego jest Trybunał 

Opłata skarbowa 
a udzielenie 
pełnomocnictwa

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu 
administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – powoduje 
obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

INTERPRETACJE

Konstytucyjny. Do czasu podjęcia przez Trybunał rozstrzygnięcia w tej sprawie Służba 
Celna nie ma podstaw do odmowy stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych.

Część przedsiębiorców, kwestionujących legalność działań realizowanych 
przez Służbę Celną, kieruje zawiadomienia o popełnieniu przez funkcjonariuszy 
przestępstwa określonego w art. 231 Kodeksu Karnego. Służba Celna zapewnia, 
że są to zarzuty nieuprawnione oraz że udzieli funkcjonariuszom obciążanym takimi 
zarzutami wszelkiej możliwej pomocy prawnej i finansowej. Jak dotąd, tylko w jednym 
przypadku sąd podjął się rozpatrzenia subsydiarnego aktu oskarżenia.  ■

W zasadzie organizacja gier 
na automatach może być 
prowadzona wyłącznie na 
podstawie udzielonej koncesji 
na prowadzenie kasyna gry, 
a urządzanie gier na automatach 
dozwolone jest wyłącznie 
w kasynach gry.

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/walka-z-nielegalnym-hazardem?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/oplata-skarbowa-w-sprawach-dot-udzielenia-pelnomocnictwa;jsessionid=8F1C510F98B98CC6C15A12D9170BE60D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Bjsessionid%3D8F1C510F98B98CC6C15A12D9170BE60D%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php
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Nowe przepisy określają też wyraźnie zasady dotyczące wykonywania prawa odstą-
pienia od umowy, w tym dotyczące sposobu obliczania terminów oraz skutków jego 
wykonania, a także niezwykle istotne kwestie związane z kosztami, które powstają 
w przypadku zwrotu rzeczy, wskazując, kogo i w jakim zakresie obciążają te koszty. 
Przede wszystkim ustawa o prawach konsumenta wydłuża termin na odstąpienie 
od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do 
14 dni (dotąd było to 10 dni). Dzięki temu konsument zyskuje dodatkowy czas do 
namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji. 

Ustawa precyzyjnie reguluje również sposób obliczania tego terminu. Mianowicie, 
bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany 

do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumen-
ta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku 
umowy, która:
a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach 

– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia 

w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie od-
stąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu ww. 
terminu 14 dniowego. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformował 
konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia – prawo odstąpienia wygaśnie 
dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu (dotych-

Prawo odstąpienia od 
umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość

Nowa ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta1 ma służyć 
poprawie ochrony konsumentów, a dla sprzedawców oznacza spore 
kłopoty. Zaczyna ona obowiązywać od 25 grudnia br. Do tego czasu 
przedsiębiorcy, konsumenci oraz organizacje broniące słabszych 
uczestników rynku muszą dostosować się do nowych regulacji.

PORADY

czas: po upływie zaledwie 3 miesięcy od 
wydania rzeczy).

Jeśli natomiast konsument został 
poinformowany przez przedsiębiorcę 
o prawie odstąpienia od umowy przed 
upływem ww. terminu 12-miesięczne-
go, to termin do odstąpienia od umowy 
upływa po 14 dniach od udzielenia kon-
sumentowi informacji o tym prawie.

Wprowadzenie dokładnych unormo-
wań, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii, 
w których nie było do tej pory szczegóło-
wych regulacji, ma także ułatwić przedsię-
biorcom stosowanie tych przepisów.

Zgodnie z nowymi przepisami konsu-
ment, który zawarł umowę na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może 
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez 
podawania przyczyny i bez ponoszenia 
kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których 
mowa dalej2. 

Do zachowania terminu wystarczy wy-
słanie odpowiedniego oświadczenia przed 
jego upływem.

Jeżeli przedsiębiorca zapewnia moż-
liwość złożenia oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy drogą elektroniczną, 
to konsument może także odstąpić od umowy:
1. przy wykorzystaniu podanego wyżej wzoru formularza odstąpienia od umowy 

albo 
2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca wówczas ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na 
trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
złożonego w powyższy sposób.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim przed-
siębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić kon-

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827
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sumentowi wszystkie dokonane przez 
niego płatności, w tym koszty dostar-
czenia rzeczy.

Przedsiębiorca dokonuje zwrotu 
płatności przy użyciu takiego samego 
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, 
chyba że konsument wyraźnie zgodził się 
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 
dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, 
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili 
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma zaś obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją 
osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca 
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie 
rzeczy przed jego upływem.

Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono konsu-
mentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca 
jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy 
nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Ustawa wprowadza też zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez konsumenta 
w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy. Konsument ponosi odpo-
wiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej 
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjo-
nowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie od-
stąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca 
zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia 
tych kosztów. Ustawa o prawach konsumenta zwalnia więc konsumenta od obowiązku 
ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa 
odstąpienia, jeśli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obo-
wiązku poniesienia tych kosztów.

Ponadto jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobo-
wiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Konsument ma też obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili od-
stąpienia od umowy w przypadkach, kiedy wykonuje prawo odstąpienia od umowy 
po tym, jak zgłosił wyraźne żądanie:

 ▪ rozpoczęcia wykonywania – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za-
wartej poza lokalem przedsiębiorstwa – usługi albo dostarczania wody, gazu, energii 
elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej 
ilości, bądź energii cieplnej (zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta), 

 ▪ rozpoczęcia wykonywania – przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
– usługi albo dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostar-
czane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, bądź energii cieplnej (zgodnie 
z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).

Kwotę takiej zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadcze-
nia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena czy 
wynagrodzenie są nadmierne, to podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa 
spełnionego świadczenia.

Konsument nie ponosi kosztów:
1. świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, 

gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii 
cieplnej, w całości lub w części, za czas 
do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. przedsiębiorca nie poinformo-

wał konsumenta o prawie odstą-
pienia od umowy i skutkach jego 
wykonania3 lub

b. konsument  nie żądał spełnia-
nia świadczenia przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy4;

2. dostarczania treści cyfrowych, które 
nie są zapisane na nośniku material-
nym, jeżeli:
a. konsument nie wyraził zgody na 

spełnienie świadczenia przed 
upływem terminu do odstąpienia 
od umowy lub

b. konsument nie został poinformo-
wany o utracie przysługującego 
mu prawa odstąpienia od umowy 
w chwili udzielania takiej zgody, lub

c. przedsiębiorca nie dostarczył 
potwierdzenia zawarcia umowy 
na odległość bądź poza lokalem 
przedsiębiorstwa na trwałym 
nośniku5. 

Konsument, który zawarł 
umowę na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa, może 
w terminie 14 dni odstąpić od 
niej bez podawania przyczyny.
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W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte 
przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsię-
biorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie 
ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów, o których 
była mowa wyżej6.

Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje 
tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadcze-
nia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia 
od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowa-
nych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 
mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 

1 Dz.U. z 2014 r., poz.  827.
2 Określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
3 Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.
4 Zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
5 Zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
6 Określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

ochronę zdrowia lub ze względów hi-
gienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia 
są rzeczy, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rze-
czami;

7. w której przedmiotem świadczenia 
są napoje alkoholowe, których cena 
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może 
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, 
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodat-
kowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy 
inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo 
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych 
usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy 
o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczyn-
kiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przed-
siębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  ■

Konsument ponosi bezpośrednie 
koszty zwrotu rzeczy, chyba że 
przedsiębiorca zgodził się je 
ponieść lub nie poinformował 
konsumenta o konieczności 
poniesienia tych kosztów.
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– To zmiana cywilizacyjna. Korzystamy przecież z bankowości elektronicznej, przez Internet 
opłacamy rachunki, robimy zakupy. ZUS też musi się zmieniać i lepiej odpowiadać na potrze-
by swoich klientów – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki 
Społecznej.

Od przyszłego roku lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków 
i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno ZUS, jaki praco-
dawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.

Choć z e-zwolnień będzie można korzystać od 2015 r., to ministerstwo na wniosek 
środowiska lekarskiego zapisało w projekcie ustawy okres przejściowy. Przez 3 lata, obok 
elektronicznych zwolnień, nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 
2018 r. obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach 
– np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do Internetu – możliwe będzie 
wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie.

Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku 
krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim 
zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często 
kończył się okres, na który zostało wysta-
wione. Teraz ZUS będzie mógł je natych-
miast zweryfikować.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
szacuje, że dzięki e-zwolnieniom ZUS za-
oszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł. 
Oszczędności będą możliwe m.in. dzięki 
eliminacji nadużyć, zmniejszeniu zatrudnie-
nia osób obsługujących papierowe druki, 
a także dzięki oszczędnościom na druku 
bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosz-
towało 1,3 mln zł.  ■

Zgodnie z ustawą zastosowanie w przy-
szłym roku waloryzacji procentowo-
-kwotowej, czyli waloryzacji procentowej 
z gwarantowaną minimalną podwyżką na 
poziomie 36 zł spowoduje, że wszystkie 
świadczenia poniżej 3.333,33 zł miesięcznie 
będą podwyższone w większym stopniu, niż 
gdyby przeprowadzono waloryzację według 
obecnie obowiązujących zasad. W efekcie 
proponowanych zmian osoby pobierają-
ce minimalne emerytury i renty dostaną 
880,45 zł. Gdyby zastosować wyłącznie wa-
loryzację procentową, byłoby to 853,57 zł.

Największe wsparcie otrzymają osoby 
z najniższymi emeryturami. Ich świadczenia 
wzrosną o 4,26%.

W przypadku rent z powodu częściowej 
niezdolności do pracy oraz rent inwalidz-
kich III grupy, minimalna podwyżka wyniesie 
27 zł, czyli 75% gwarantowanej minimalnej 
kwoty. Waloryzacja emerytury częściowej 
nie będzie niższa niż 18 zł.

Zmiany sposobu waloryzacji będą kosztować ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację 
emerytur i rent zostanie przeznaczone w przyszłym roku ok. 3,7 mld zł.  ■

KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

E-zwolnienia od 
2015 roku

Wyższe emerytury i renty  
w 2015 r.

Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od przyszłego 
roku zastąpią je e-zwolnienia – tak zakłada rządowy projekt ustawy, 
przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wskutek przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS w 2015 r. kwota podwyżki wynikająca z procentowej 
waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 36 zł. MPiPS zapropono-
wało takie rozwiązanie z uwagi na przewidywaną inflację, od któ-
rej zależy wzrost świadczeń. – Bez tej zmiany najniższa emerytura 
wzrosłaby zaledwie o 9 zł. Dotknęłoby to głównie osoby z najniższymi 
świadczeniami – argumentował Władysław Kosiniak-Kamysz, Mini-
ster Pracy i Polityki Społecznej.

PROJEKTY

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,6903,e-zwolnienia-od-2015-roku.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-oswiadczeniach-pienieznych-z.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=23A16230479C2D34C1257D7A002C0C66
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,6939,wyzsze-emerytury-i-renty-w-2015-r-.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6CA0D87385E1F714C1257D780046A203
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5825F5D0BC4CB197C1257D660035E641
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INTERPRETACJE

KADRY I UBEZPIECZENIA  ■

Nowy cennik opłat 
sanatoryjnych

Bez opłaty 
uzdrowiskowej…

Promocja równości 
kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowe-
go. Zmiany dotyczą poziomu finansowania przez pacjenta kosztów 
wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za 
jeden dzień pobytu.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie 
pobiera się opłaty uzdrowiskowej.

Pierwsze pilotaże „Przewodnika dla firm” odbyły się w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej 7, 9 i 14 października 2014 r.

Lp. Poziom

I sezon rozliczeniowy 
(w złotych) od dnia 
1 października do 
dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy 
(w złotych) od dni 

 1 maja do dnia 
30 września

1 I

A
pokój jednoosobowy z pełnym 
węzłem higieniczno-sanitarnym

28,8 36,1

B
pokój jednoosobowy w studiu

23,0 33,0

2 II
pokój jednoosobowy bez pełnego 
węzła higieniczno-sanitarnego

22,0
29,3

3 III

A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem 
higieniczno-sanitarnym

17,3 24,1

B
pokój dwuosobowy w studiu

14,6 22,0

4 IV
pokój dwuosobowy bez pełnego 
węzła higieniczno-sanitarnego

12,5 17,3

5 V

A
pokój wieloosobowy z pełnym 
węzłem higieniczno-sanitarnym

11,0 13,1

B
pokój wieloosobowy w studiu

10,5 12,0

6 VI
pokój wieloosobowy bez pełnego 
węzła higieniczno-sanitarnego

9,4 10,5

W przypadku rozpoczęcia leczenia w sanatorium uzdrowiskowym przed dniem 1 paździer-
nika br. i jego kontynuacji po tym dniu, stosuje się przepisy dotychczasowe.  ■

– Wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 3 października br. (nr 
PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286).  ■

Były realizowane w ramach projektu 
„Równość w biznesie” – narzędzia składa-
jącego się m.in. z programu szkoleniowego, 
służącego do upowszechniania równości 
kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. 
Pilotaże, czyli 6-godzinne szkolenia dla 
osób pracujących m.in. w działach HR, CSR 
i w działach szkoleniowych firm zatrudniających powyżej 250 osób, pozwolą na dosto-
sowanie narzędzia do rzeczywistych potrzeb pracodawców.

Jak wynika z raportu, „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce”, opracowanego 
w ramach projektu, udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce 
jest niski i zasadniczo nie zmienia się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Największe polskie 
spółki, w tym spółki giełdowe oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa, mają w swoich 
zarządach i radach nadzorczych poniżej 15% kobiet, zaś kobiet prezesek jest ok. 7%.  ■

Największe polskie spółki 
mają w swoich zarządach 
i radach nadzorczych poniżej 
15% kobiet, zaś kobiet 
prezesek jest ok. 7%.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1245/1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=404479&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=2&i_smpp_s_stron=7
http://rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl/aktualnosci/36-szkolenia-pilotazowe-juz-za-nami.html
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Zwrot kosztów leczenia 
za granicą

Ustawa  z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw zapewni zwrot od NFZ poniesionych 
kosztów leczenia w innym państwie Unii Europejskiej.

Przedmiotowa nowelizacja ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku praw-
nego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.Urz. 
UE L 88 z 04.04.2011, str. 45). Dotyczy ona zapewnienia realizacji swobody przepływu 
usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium UE poprzez stworzenie możliwości 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE oraz 
możliwości uzyskania przez pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń od publicznego 
systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu on podlega. 

Prawo zwrotu od NFZ poniesionych kosztów świadczenia opieki zdrowotnej 
– świadczenia gwarantowanego, uzyskanego w innym państwie Unii Europejskiej 
będzie przysługiwało za świadczenia, co do którego uprzednio było wydane skie-
rowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub wykonującego zawód w innym 
niż Polska państwie członkowskim UE). Według nowych przepisów podstawę zwrotu 
stanowi rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot, który udzielił świadcze-
nia. Zwrot kosztów jest dokonywany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania 
stosowanego w rozliczeniach NFZ w ramach umów ze świadczeniodawcami (zwrot 
obejmuje także koszty leków, wyrobów medycznych zakupionych w innym kraju UE 
na podstawie polskiej recepty wystawionej przez uprawnioną osobę albo lekarza 
wykonującego zawód w innym państwie 
członkowskim UE, również koszty leków 
nabytych w polskiej aptece na podstawie 
recepty lekarza z innych państw Unii). 
Wnioski o zwrot kosztów rozpatruje dy-
rektor właściwego miejscowo oddziału 
wojewódzkiego NFZ (dla zamieszkałych 
Polsce). Od jego decyzji przysługuje od-
wołanie do Prezesa NFZ .  ■

Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu 
osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji 
o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też 
zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Nowy wzór dowodu 
osobistegoWZORY PISM

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast 
fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak 
ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu 
osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 
okres 5 lat.

Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu 
terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 
w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy 
musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik 
gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. 
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub 
profilem zaufanym ePUAP.

Sprawdź projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów 
osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku 
o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku skła-
danego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe  wymiary 35x45 mm. 
Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach  co 
najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku 
fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed dniem złożenia  wniosku.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się 
pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2546A9C2ACE37FD9C1257CBA00279B41
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/51/1/nowelizacja_ustawy_o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej___.rtf
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/prezydent-podpisal-ustawe-o-leczeniu-za-granica
http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2014/23032,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-w-sprawie-wzoru-dowodu-osobis.html
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przyjmie od nas ten formularz w miejscu 
naszego pobytu, a dowód osobisty będzie 
mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Po-
dobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposia-
dającej zdolności do czynności prawnych lub 
posiadającej ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych ubiegającej się o wydanie 
dowodu osobistego wniosek składa rodzic, 
opiekun prawny  lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na 
wakacjach, dokument ten unieważni już 
z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego 
zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak do-
tychczas jego wystawca. Otrzymamy też 
zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie 
utraty dokumentu.

W przypadku unieważnienia dowodu 
osobistego odpowiednia adnotacja zostanie 
wprowadzona do Rejestru Dowodów Oso-
bistych. Znajdą się w niej informacje o dacie 
i przyczynie unieważnienia dokumentu.

Unieważniony dowód osobisty, przed-
łożony w gminie, zostanie przecięty lub 
przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem 
holograficznym. Nieważny dowód zostanie zwrócony jego posiadaczowi bądź członkowi 
najbliższej rodziny zmarłego posiadacza dowodu osobistego, jeśli rodzina będzie chciała 
zachować unieważniony dokument.

Nowy wzór dowodu osobistego oraz wzory formularzy związane z wydawaniem 
i unieważnieniem dowodów osobistych zostały określone w projekcie rozporządzenia 
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Z projektu rozporządzenia wynika również sposób postępowania przy wydaniu 
dowodu osobistego (w tym warunki jakie ma spełniać fotografia do dowodu osobistego) 
oraz jego utraty i unieważnienia.

Projekt tego rozporządzenia 30 lipca br. został skierowany do uzgodnień międzyre-
sortowych i konsultacji społecznych. Zatem ostateczny kształt projektowanych rozwiązań 
jeszcze może ulec zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień.

Rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. 
o dowodach osobistych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, stąd konieczność 
wydania rozporządzenia zgodnego z jej treścią.  ■ 

ZMIANY 
PRAWNE

Odwrócony kredyt 
hipoteczny

Regulacja ma jak najpełniej zabezpieczyć interesy osób starszych, będących głównymi 
adresatami nowych rozwiązań. Obecnie funkcjonujący w Polsce model sprzedażo-
wy oparty na przepisach Kodeksu cywilnego oferuje rentę lub umowę dożywocia, 
w których beneficjent usługi przekazuje własność nieruchomości wraz z zawarciem 
umowy. Nowe rozwiązania przyjęte przez parlament oznaczają natomiast, że osoba 
zaciągająca odwrócony kredyt hipoteczny pozostaje właścicielem nieruchomości 
i może mieszkać w niej do śmierci. 

Odwrócony kredyt hipoteczny jest specyficznym rodzajem kredytu, zabezpieczo-
nym hipoteką na nieruchomości, do którego oferowania uprawnione będą wyłącznie 
banki, a zatem instytucje podlegające publicznemu nadzorowi sprawowanemu przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Specyfika tego kredytu polega na tym, że bank zo-
bowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych 
w ratach lub jednorazowo, natomiast kredytobiorca nie dokonuje spłaty kredytu. 
Oznacza to, że osoba zaciągająca odwrócony kredyt hipoteczny nie musi martwić się, 
że wkrótce będzie musiała ten kredyt spłacić. Spłata kredytu następuje po śmierci 
kredytobiorcy. Ważne jest, że spadkobiercy nie tracą prawa do nieruchomości, gdyż 
mają możliwość dokonania spłaty zadłużenia. Natomiast jeśli nie wyrażą takiej woli 
będą zobowiązani do przeniesienia własności nieruchomości na bank. W takiej sytuacji 
bank będzie musiał zwrócić im różnicę, 
o jaką wartość nieruchomości przewyższa 
jego należność z tytułu umowy odwró-
conego kredytu hipotecznego, jeśli taka 
nadwyżka powstanie.

Każda osoba zainteresowana zawar-
ciem umowy odwróconego kredytu hi-
potecznego otrzyma od banku formularz 
informacyjny, w którym znajdą się wszyst-

Ustawę wprowadzającą nową usługę na polskim rynku 
finansowym, która pozwoli osobom posiadającym nieruchomości 
uzyskiwać dodatkowe środki pieniężne i przeznaczyć je na 
dowolny cel, przyjął już parlament.

Odwrócony kredyt hipoteczny 
jest specyficznym rodzajem 
kredytu, zabezpieczonym 
hipoteką na nieruchomości, do 
którego oferowania uprawnione 
będą wyłącznie banki.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671131
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7437,zakonczylo-sie-62-posiedzenie-senatu.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=34E3B5BE1DAC79BCC1257CDE003CC468
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=23A16230479C2D34C1257D7A002C0C66
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kie istotne informacje na temat przewidy-
wanej kwoty kredytu, terminu i sposobu 
jej wypłaty, kosztów które w związku z tym 
kredytem będzie zobowiązany ponieść, 
sposobu zapłaty tych kosztów, jak również 
jego praw i obowiązków wynikających 
z umowy. Ustawa precyzyjnie wskazuje 
wszystkie najważniejsze elementy, które 
bank będzie musiał wskazać w umowie. 
Jeżeli po zawarciu umowy kredytobiorca 
zdecyduje, że jednak nie jest ona dla niego 
korzystna lub z innych względów będzie 
chciał z niej zrezygnować, ma prawo od 
umowy odstąpić, bez ponoszenia jakich-
kolwiek dodatkowych kosztów.

Niezależnie od możliwości odstąpienia 
od umowy, w każdym czasie będzie można 
spłacić kredyt bez ponoszenia dodatko-
wych opłat.

Seniorzy nie powinni również obawiać 
się sytuacji, w której kwota wypłaconego 
kredytu przewyższy wartość nieruchomo-
ści, ponieważ projekt ustawy przewiduje 
ograniczenie odpowiedzialności kredy-
tobiorcy i jego spadkobierców wyłącznie 
do nieruchomości stanowiącej zabezpie-
czenie odwróconego kredytu hipoteczne-
go. Nawet jeżeli bank wypłacił więcej niż 
będzie mógł odzyskać ze sprzedaży nieruchomości, nie będzie mógł sięgnąć po inne 
składniki majątku seniora ani jego spadkobierców.

Ustawa przewiduje również mechanizmy dyscyplinujące banki do rzetelnego in-
formowania seniorów o oferowanych odwróconych kredytach hipotecznych oraz do 
sporządzania umów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie. Brak dopełnienia 
obowiązków informacyjnych przez bank lub sporządzenie umowy niezgodnie z wymo-
gami daje seniorowi prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 10% odsetek 
i innych kosztów należnych od wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego.

Odwrócony kredyt hipoteczny zapewnia elastyczność w zakresie wyboru sposobu 
jego wypłaty (jednorazowo, w ratach, linia kredytowa). Gwarantuje ponadto seniorom 
swobodę dysponowania środkami oraz poczucie bezpieczeństwa wynikające z prawa 
własności nieruchomości, którego nie zostają pozbawieni.  ■ 

Ustawa modyfikuje przepisy dotyczące 
udostępniania informacji o sprawach 
toczących się przed sądami. Treść pro-
tokołów i pism będzie mogła być także 
udostępniana w postaci elektronicznej. 
Ponadto strony będą mogły otrzymać z akt 
sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku. 
W przypadku odmówienia wydania zapisu 
obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy 
z uwagi na ważny interes publiczny lub 
prywatny, strony będą mieć prawo do 
otrzymania zapisu dźwiękowego.

Ustawa rozszerza także zakres danych 
możliwych do umieszczenia w tzw. protokole skróconym, sporządzanym w przypad-
ku nagrywanych rozpraw. Będzie mogło być w nim umieszczone m.in. streszczenie 
wyników postępowania dowodowego oraz innych okoliczności istotnych dla przebiegu 
posiedzenia.

W przypadku nagrywanych posiedzeń ustawa dopuszcza możliwość wygłoszenia 
ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnie-
niem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Na przygotowanie 
transkrypcji wygłoszonego uzasadnienia wyroku sąd będzie miał dwa tygodnie. 
W sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu 
na czas nie dłuższy niż 30 dni.

Ustawa określa też wysokość opłaty za wydanie zapisu dźwięku i obrazu z prze-
biegu posiedzenia – będzie to 15 zł za zapis.  ■ 

Usprawnienie funkcjonowania 
protokołu elektronicznego 
w sprawach cywilnych
27 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, której celem jest usprawnienie 
funkcjonowania, wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu 
elektronicznego, czyli nagranego obrazu i dźwięku z sali sądowej.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/senat-przyjal-ustawe-o-odwroconym-kredycie-hipotecznym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_M1vU_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_M1vU_keywords%3D%26_101_INSTANCE_M1vU_delta%3D8%26_101_INSTANCE_M1vU_cur%3D2%26_101_INSTANCE_M1vU_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/09/18/kpc_-druk_2131_-_skrot.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001296
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Nowe regulacje przewidują od 2015 r.:
1. rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu pro-

wadzonego przez Ministra Finansów na kolejne jednostki sektora finansów 
publicznych:
 ▪ instytucje gospodarki budżetowej,
 ▪ państwowe instytucje kultury,
 ▪ Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 ▪ samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmio-

tem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda 
lub uczelnia medyczna,

 ▪ wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW);
2. przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego (JST) możliwości przyjmowa-

nia depozytów od SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest JST, samorządo-
wych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 
9 pkt 14, z wyjątkiem WFOŚiGW;

3. gromadzenie środków pieniężnych składanych do depozytu sądowego na 
rachunkach depozytowych Ministra 
Finansów otwartych w BGK;

4. przyznanie Ministrowi Finansów 
prawa do zarządzania (czasowego 
wykorzystywania) środkami złożo-
nymi do depozytu sądowego. Mini-
ster Finansów będzie wypłacał opro-
centowanie w zamian za możliwość 
dysponowania środkami złożonymi 

■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Zmiany w ustawie o finansach 
publicznych

Zwiększenie efektywności zarządzania płynnością sektora 
finansów publicznych i obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu 
państwa oraz długu publicznego zakłada nowelizacja ustawy 
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi m.in. 
o wolne środki zgromadzone w sektorze publicznym oraz środki 
przyjęte do depozytu sądowego.

do depozytu sądowego. Depozyty tak 
jak obecnie będą zwracane na każde 
żądanie sądu, bez żadnego uszczerbku 
dla osób je składających.

Nowe przepisy przewidują zwiększenie 
efektywności wykorzystywania wolnych 
środków zgromadzonych w sektorze pu-
blicznym oraz środków przyjętych do de-
pozytu sądowego, dzięki czemu możliwe 
będzie obniżenie potrzeb pożyczkowych 
budżetu państwa, a przez to zmniejszenie 
poziomu długu publicznego oraz kosztów 
jego obsługi. Minister Finansów, korzysta-
jąc przejściowo z wolnych środków jed-
nostek sektora finansów publicznych oraz środków zgromadzonych na rachunkach 
depozytowych Ministra Finansów, będzie mniej pożyczał na rynku finansowym.

Przyjęte obecnie rozwiązania stanowią kontynuację działań z 2011 r. wprowadzo-
nych ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Polegały one na nałożeniu na dużą część jednostek sektora finansów publicznych 
(np. Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze oraz państwowe osoby prawne, 
o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) obowiązku lokowania 
wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów. Jednocześnie na państwowe 
fundusze celowe nałożono obowiązek oddawania w zarządzanie wolnych środków sta-
nowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa. Pozytywne doświadczenia z pierwszego 
etapu konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora publicznego stanowiły 
podstawę do przygotowania wprowadzanego obecnie drugiego etapu konsolidacji.

W zakresie depozytów sądowych obecnie za ich zwrot osobom składającym depozyty 
jest odpowiedzialny Skarb Państwa, który jest stroną umowy rachunku bankowego 
z bankiem. Dysponentem tych środków jest sąd, będący z punktu widzenia ustawy 
o finansach publicznych państwową jednostką budżetową, i dokonuje ich zwrotu poprzez 
złożenie stosownych dyspozycji. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych nie zmienia 
nic w tym zakresie. Zmianie ma ulec jedynie miejsce składania tych środków – nie na 
rachunku w banku wybranym przez sąd, ale na rachunku Ministra Finansów w BGK. Już 
obecnie ok. 3/4 sądów składa depozyty w BGK i NBP.

Ostrożny szacunek wpływu nowych rozwiązań na poziom państwowego długu 
publicznego w 2015 r. wskazuje na możliwość obniżenia długu o ok. 0,2% w relacji do 
PKB, a także nieznacznej poprawy wyniku sektora finansów publicznych. W wyniku 
wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa powinny w 2015 r. 
obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.  ■ 

Nowe regulacje przewidują 
od 2015 r. rozszerzenie 
obowiązku lokowania wolnych 
środków w formie depozytu 
prowadzonego przez 
Ministra Finansów na kolejne 
jednostki sektora finansów 
publicznych.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/zmiany-w-ustawie-o-finansach-publicznych-1;jsessionid=7AAB624645D5F15330FA17F6C3DBCE4E?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Bjsessionid%3D7AAB624645D5F15330FA17F6C3DBCE4E%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8E7E7EFEB9E3254DC1257D0100386B66
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7456,zakonczylo-sie-63-posiedzenie-senatu.html
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Wynagrodzenie doradcy 
– do negocjacji

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustalane 
jest na podstawie umowy z Klientem. Ceny świadczonych przez 
kancelarię usług określane są więc indywidualnie w drodze 
negocjacji z Klientem.

Przed nawiązaniem współpracy można zażądać od Doradcy przedstawienia jego własnego 

cennika usług. Inaczej niż w przypadku notariuszy czy adwokatów albo radców prawnych, 

brak jest jakichkolwiek uregulowań (prawa powszechnego czy korporacyjnego), które 

zakreślałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności doradcy po-

datkowego. Doradcy sami opracowują zatem cenniki, stosownie do rozmiaru prowadzonej 

działalności, zakresu usług i własnej odpowiedzialności oraz specyfiki ekonomicznej danego 

regionu kraju. Np. wysokość wynagrodzenia za usługi księgowe uzależniona jest m.in. od 

rodzaju działalności, formy prawnej Klienta, formy opodatkowania, liczby dokumentów 

księgowych oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Takie rozwiązanie umożliwia elastyczne kształtowanie honorariów doradcy za poszczegól-

ne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb każdego Klienta. Zwyczajowo doradcy 

stosują godzinowe rozliczanie pracy i na tle stosowanych przez adwokatów, radców czy 

biegłych rewidentów godzinowe stawki doradców są znacząco niższe. 

Zazwyczaj wysokość wynagrodzenia określana jest w drodze negocjacji między doradcą 

a Klientem. Dlatego też przypominamy, że zawsze jest możliwość renegocjowania stawek 

za obsługę, nie trzeba od razu rezygnować z usług doradcy, np. gdy firma akurat nienaj-

lepiej prosperuje i musi zdecydować się na oszczędności.

Jedynie cennik zastępstwa procesowego określony został w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie w sprawie wynagrodzenia za 

czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 

szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę 

podatkowego z urzędu (Dz.U. z dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 212, poz. 2075) i obowiązuje 

od 1 stycznia 2004 r. Stawki te jednak stanowią tylko podstawę do zasądzenia przez sąd 

kosztów zastępstwa prawnego od strony przegranej. 

Z „Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych” wynika, że doradca podatkowy winien 

określić zasady ustalania wynagrodzenia przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz 

przyszłego Klienta, chyba że określenie tych zasad wymaga czynności dodatkowych, pole-

gających m.in. na zapoznaniu się z aktami sprawy czy uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień.

Doradca podatkowy nie powinien zawierać z Klientem umowy, na mocy której Klient 

zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za jej prowadzenie tylko proporcjonalnie do 

osiągniętego wyniku (pactum de quota litis). Dopuszczalna jest zaś taka umowa, która 

przewiduje dodatkową premię za pomyślny wynik sprawy. Doradca podatkowy nie jest 

zobowiązany do ponoszenia w prowadzonej sprawie wydatków, jeżeli wezwany należycie 

Klient nie wpłacił wymaganej kwoty w terminie. 

Doradca nie może żądać wynagrodzenia za skierowanie Klienta do innego doradcy 

podatkowego ani przekazywać innemu doradcy podatkowemu wynagrodzenia z tytułu 

skierowania Klienta. ■
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