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Słowo od doradcy
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Drogi Kliencie,
w bieżącym numerze opisane zostały najważniejsze z wprowadzanych zmian
prawnych, m.in. dotyczące programu „Rodzina 500+” czy zasad odliczania VAT
w przypadku działalności mieszanej. Przedstawione zostały też nowe projekty.
Nie znamy jednak jeszcze ostatecznego kształtu projektu wprowadzającego
podatek od sprzedaży detalicznej. Trwają w tym zakresie konsultacje z handlowcami. „Zależy nam, aby w tej sprawie wysłuchać wszystkich stron i budować
kompromis” – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki w sprawie podatku
od sprzedaży detalicznej.
Do końca marca trzeba rozliczyć się z podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT), a do końca kwietnia (do 2 maja) – z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) płaconego na zasadach wynikających z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. W tym roku również można przekazać swój
1% podatku o czym jest mowa na łamach miesięcznika. We wszystkich kwestiach dotyczących rozliczeń (np. dostępnych ulg podatkowych) zapraszamy
do naszego biura podatkowego.

– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za luty.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w lutym od należności
wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.
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– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za luty – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
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– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.
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– Wpłata I raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego oraz podatku rolnego –
osoby fizyczne.
–ZWpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za marzec oraz I raty podatku rolnego
– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za luty –
pozostali niepubliczni płatnicy składek.
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– Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za luty.
– 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

– 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 luty.

– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za luty.

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

15
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja,

21

o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
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– Wpłata na PFRON za luty.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
–Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
– Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
– Przekazanie urzędowi skarbowemu
zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) przez
podatników podatku dochodowego od osób
prawnych, których rok podatkowy pokrywa się
z rokiem kalendarzowym, i zapłata wynikającej
z zeznania kwoty do zapłaty.
– Sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego za 2015 r. w jednostce,
której rok obrotowy jest zgodny z rokiem
kalendarzowym.
– Zgłoszenie do ZUS danych o pracy
w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze (ZUS ZSWA).

– Przekazanie przez płatnika, którego
rok podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz
podatnikowi podatku dochodowego od osób
prawnych niemającemu siedziby lub zarządu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
informacji o wysokości uzyskanego przychodu
(dochodu) -– IFT-2R.

31

– Zapłata rocznej opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntu za 2016 r.

życzy Twój Doradca Podatkowy
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WZORY PISM

Aktualne formularze
VAT

W urzędach skarbowych dostępne są druki obowiązujących od
stycznia 2016 r. formularzy w zakresie podatku od towarów i usług.

5

Formularze dla podatku VAT mogą być także składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej poprzez system e-Deklaracje udostępniony na stronie Ministerstwa
Finansów, jak również można skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów dostępnych w formie do wydruku.
W 2016 r. obowiązują następujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług:
•
VAT-7(16), VAT-8(7), VAT-9M(5) – od rozliczenia za styczeń 2016 r. (dostępne na ww.
stronie internetowej w formie do wydruku),
•
VAT-7K(10) i VAT-7D(7) – od rozliczenia za I kwartał 2016 r. (dostępne na ww. stronie
internetowej w formie do wydruku),
•
VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6), VAT-8(6) i VAT-9M(4) – który może być również stosowany do rozliczeń dokonywanych za okresy od stycznia do czerwca 2016 r. (za
I i II kwartał 2016 r. (dostępne na ww. stronie internetowej w formie formularza
interaktywnego).
Natomiast w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie
ryczałtu powinien być stosowany formularz:
•
VAT-12(3) od rozliczenia za styczeń 2016 r. (dostępny na ww. stronie internetowej
w formie do wydruku),
•
VAT-12(2) – który może być też stosowany do rozliczeń dokonywanych za okresy
od stycznia do czerwca 2016 r. (dostępny na ww. stronie internetowej w formie
formularza interaktywnego).
W przypadku formularza VAT-R związanego z rejestracją podatników w zakresie
podatku od towarów i usług powinien być stosowany druk:
•
VAT-R(12) – obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. (dostępny na ww. stronie internetowej w formie do wydruku),
•
VAT-R(11) – który może być również stosowany do 30 czerwca 2016 r. (dostępny
na ww. stronie internetowej w formie formularza interaktywnego). ■
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PROJEKTY

Będzie ustawa o krajowej
administracji skarbowej?

Na obecnym etapie prac roboczych nad projektem ustawy
o krajowej administracji skarbowej (KAS) wstępnie analizowana
jest kwestia wprowadzenia jednoinstancyjnego postępowania
podatkowego – wyjaśnił resort finansów.
Rozwiązanie to jest rozważane w związku z postulatami podatników domagających
się sprawnego rozpoznania sprawy podatkowej. Podatnicy podnosili zarzuty wobec
obecnie obowiązującego modelu dwuinstancyjnego, zarzucając m.in. brak bezstronności organów odwoławczych, czego konsekwencją jest niejako iluzoryczność kontroli
odwoławczej. Każda zwłoka w rozpoznaniu sprawy podatkowej może prowadzić do
nieodwracalnych, szkodliwych konsekwencji dla podatnika, dla funkcjonowania jego
przedsiębiorstwa. Zatem analizowane rozwiązanie jest próbą wyważenia wartości
konstytucyjnych dotyczących zapewnienia skutecznej ochrony prawnej poprzez
zapewnienie sprawnej i rzetelnej procedury.
Prace nad projektem ustawy o KAS trwają. Na obecnym etapie nie można przesądzić, jakie rozwiązania zostaną zaproponowane przez resort finansów w ostatecznym
projekcie ustawy.
Jak deklaruje, priorytetem Ministerstwa Finansów są działania mające na
celu poprawę poboru danin publicznych, a także zwiększenie skuteczności
zwalczania przestępczości podatkowej.
Obecnie funkcje kontrolne przypisane są
poszczególnym służbom, posiadającym
różne uprawnienia, a ponadto realizowane jest w trzech różnych procedurach.
W obszarze działań kontrolnych ww. cel
zamierza ono osiągnąć poprzez połączenie w jedną procedurę kontroli podatko-
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wej realizowanej obecnie przez administrację podatkową, postępowania kontrolnego
prowadzonego przez kontrolę skarbową oraz kontroli wykonywanej przez Służbę
Celną. Ujednolicenie procedur ma zapewnić, że zwalczanie przestępczości skarbowej będzie obywało się w ramach odpowiednich zespołów kontrolnych, które
zakresem kontroli będą mogły objąć cały obszar występowania nieprawidłowości
podatkowych, korzystając przy tym z szerszych uprawnień niż dotychczas. Należy
zauważyć, iż skuteczne zwalczanie przestępczości skarbowej wymaga również zmian
w ustawie Kodeks karny skarbowy. W związku z tym, prowadzone są także prace
projektowe służące wzmocnieniu statusu urzędów celno-skarbowych w systemie
organów zwalczających przestępczość podatkową. ■

AKTUALNOŚCI

Jednolity Plik Kontrolny
– źródło pochodzenia

7

Wdrożenie Jednolitego Pliku
Kontrolnego (JPK) jest związane
z przyjętym wcześniej art.
193a Ordynacji podatkowej
– nakładającym obowiązek
wprowadzenia Jednolitego
Pliku Kontrolnego, który
został dodany ustawą z dnia
10 września 2015 r. o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw
i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.
Zgodnie z harmonogramem i decyzją
podjętą 4 listopada 2015 r. przez Zespół
ds. efektywności działania służb podatkowych pod przewodnictwem sekretarza stanu
Janusza Cichonia, wstępna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opublikowana przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2015 r. Zgodnie z harmonogramem
wersja ostateczna jest planowana do publikacji marcu br. ■
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INTERPRETACJE

Klasyfikacja
samochodów osobowych
podlegających
podatkowi akcyzowemu

W rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy
decyduje klasyfikacja taryfowa pojazdu do pozycji 8703
Nomenklatury Scalonej. Zatem dla celów poboru akcyzy od
samochodów istotna jest tylko i wyłącznie klasyfikacja dokonywana
w oparciu o Nomenklaturę Scaloną.
W związku z powyższym bez znaczenia są adnotacje dokonane w dowodzie rejestracyjnym, gdyż wpis taki wynika z klasyfikacji pojazdu dokonanej w oparciu
o inne przepisy w szczególności o przepisy ruchu drogowego – wyjaśniła Służba
Celna.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach o sygn. akt III SA 1233/91 oraz V SA
3437/01 stwierdził, że „(…) dla potrzeb klasyfikacji taryfowej wiążące są postanowienia dotyczące nomenklatury także wówczas, gdyby towary traktowane były
odmiennie w innych przepisach, publikacjach i opiniach rzeczoznawców." Oznacza
to, iż uzyskanie świadectwa homologacji, które określa rodzaj pojazdu jako ciężarowy, czy analogiczne zapisy w zagranicznych dowodach rejestracyjnych, bądź nawet
rejestracja w krajowym systemie komunikacyjnym jako ciężarowy, nie przesądza
o kwalifikacji taryfowej pojazdu do kodu CN 8704 jako pojazdu ciężarowego.
W zakresie przepisów akcyzowych obowiązek prawidłowej klasyfikacji wyrobu
według kodu CN ciąży na producencie, jak również na podmiocie dokonującym
nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz na importerze. Zatem to zainteresowany
podmiot sam klasyfikuje pojazd mechaniczny do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania
wyrobu (samochodu) do danego kodu CN.
Nomenklatura Scalona stosowana jest w obrocie towarowym nie tylko w Polsce,
lecz także we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nomenklatura
Scalona zawiera wyjaśnienia w zakresie towarów klasyfikowanych do kodu CN 8703.
Pozycja 8703 obejmuje „Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone
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zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi".
Zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób bądź towarów ustalane jest przy
tym na podstawie ogólnego wyglądu i ogółu cech samochodu. Nie chodzi przy tym
o subiektywne przekonanie czy nawet sposób faktycznego użytkowania konkretnego
pojazdu, które zwłaszcza w przypadku samochodów osobowo-towarowych może
być podwójne, lecz o obiektywne cechy samochodu pozwalające na stwierdzenie
jego zasadniczego przeznaczenia, a więc głównego, dominującego charakteru.
Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym funkcjonuje instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), której celem jest umożliwienie uzyskania od właściwego
organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji
według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub
określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Ponadto w obrocie wyrobami akcyzowymi
i samochodami osobowymi zastosowanie ma Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT),
która co do zasady wydawana jest w celu poprawnego stosowanie nomenklatury
towarowej dla potrzeb celnych. ■
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Mali podatnicy zapłacą
tylko 15% CIT

barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Wpisuje się to w strategię
Ministerstwa Finansów budowania warunków dla wzrostu firm. W perspektywie
długookresowej działanie to powinno wpłynąć na przyspieszenie tempa rozwoju
i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków,
w tym także przedsiębiorczości ludzi młodych.
W projekcie zaproponowano także zmiany doprecyzowujące obecne przepisy,
tak aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem
opodatkowania niektórych dochodów. Proponuje się m.in. zmianę zasad ustalania
przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny
w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W ten sposób
zostanie wyeliminowana możliwość sztucznego generowania straty.
Projekt został skierowany do konsultacji. Przewiduje on, że nowe przepisy wejdą
w życie 1 stycznia 2017 r. Zmiany będą neutralne dla sektora finansów publicznych,
gdyż ubytek spowodowany mniejszymi wpływami wynikającymi ze stosowania 15%
stawki podatku, w wys. ok 270 mln zł rocznie, będzie skompensowany dodatkowymi
dochodami wynikającymi z uszczelnienia systemu podatku dochodowego.
„Uproszczenie i uszczelnienie to zasady którymi będziemy się kierować tworząc
prawo podatkowe. Dlatego obniżamy stawki dla rozpoczynających działalność, jednocześnie zamykamy luki podatkowe, którymi wyciekały pieniądze" – argumentuje
Minister Finansów Paweł Szałamacha.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. ■

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obniżającej
obciążenia podatkowe małych przedsiębiorców (podatników CIT).
Z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób
prawnych będzie mogło skorzystać blisko 400 tys. (czyli ok. 90%)
podatników CIT.
Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami niższa stawka podatku CIT obejmie
podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego
podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym
równowartości 1.2 mln euro. Preferencja ta będzie dotyczyła także podatników
rozpoczynających działalność.
Zmiany mają być wsparciem podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną
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ORZECZENIA

Nagrody i premie dla
pracowników

W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art.
15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych wypłacane pracownikom nagrody i premie
z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tym
podatku w miesiącu ich wypłaty.
Tak uznał NSA w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów 1 lutego br. (sygn. II FPS
5/15). ■
11

Preproporcja w VAT
PORADY

Podatnicy nabywający towary i usługi nie wykorzystywane
wyłącznie do działalności gospodarczej są uprawnieni do odliczenia
jedynie części podatku VAT wynikającego z ich nabycia. Kwotę,
o którą można obniżyć należny VAT, oblicza się za pomocą proporcji.
Natomiast od początku 2016 r. ustawa o VAT wskazuje tzw. sposoby
wyliczania tzw. preproporcji (prewspółczynnika).
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziła bowiem przepisy regulujące określanie proporcji
odliczeń – art. 86 ust.2a-2h i ust. 22. Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzecznictwa TSUE1, poprzez wskazanie przykładowych metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych
do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT). Podatek
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naliczony od wydatków poniesionych przez podatnika nie może bowiem uprawniać
do odliczenia w zakresie, w jakim dotyczy działalności, która ze względu na brak jej
gospodarczego charakteru nie należy do zakresu stosowania systemu VAT.
Przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 7b ustawy o VAT nie narzuciły dotychczas żadnych sposobów i kryteriów służących ustaleniu proporcjonalnej części podatku naliczonego
do odliczenia w przypadku wykorzystywania przez podatników towarów i usług do
celów działalności mieszanej, gdy nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie
podatku do poszczególnych rodzajów działalności.
Nowelizacja zakłada zaś np. dodanie
w ustawie o VAT przepisów umożliwiających podatnikom uzgodnienie z organem
Ustawa o zmianie
podatkowym (drogą interpretacji indyustawy o podatku
widualnej) sposobu określenia proporod towarów i usług
oraz ustawy –
cji przy odliczaniu podatku od towarów
Prawo zamówień
i usług wykorzystywanych przez podatnipublicznych
ka zarówno do działalności podlegającej
wprowadziła bowiem
VAT, jak i działalności niepodlegającej VAT.
przepisy regulujące
W odniesieniu do sytuacji, gdy podatokreślanie proporcji
nik, oprócz wykonywania opodatkowanej
odliczeń - art. 86 ust.
działalności gospodarczej, wykonuje rów2a-2h i ust. 22.
nież działalność pozostającą poza zakresem VAT, nowelizacja przewiduje:
1. wskazanie w ustawie o VAT proponowanych sposobów (metod) określania
przez podatnika proporcji (wyliczania współczynnika) odliczania podatku
naliczonego w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych
dla celów mieszanych; wskazano też na wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika działalności
i dokonywanych przez niego nabyć;
2. wprowadzenie dla jednostek samorządu terytorialnego „urzędowego” sposobu ustalania proporcji odliczania podatku naliczonego opartego na kryterium
„przychodowym”, z możliwością zastosowania innej metody odpowiadającej
bardziej specyfice podmiotu,
3. doprecyzowanie zasad dokonywania korekt w przypadku zmiany zakresu
wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej
opodatkowaniu VAT.
Według nowych przepisów m.in. w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej,
jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych,
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do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa
w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych
towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe,
kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem
określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia
proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.
Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej
przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:
1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej
czynności opodatkowane oraz
2. obiektywnie odzwierciedla część
wydatków przypadającą odpowiedSposób określenia
nio na działalność gospodarczą oraz
proporcji powinien
na cele inne niż działalność gosponajbardziej
darcza, z wyjątkiem celów osobiodpowiadać
stych, do których ma zastosowanie
specyfice
art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz cewykonywanej
lów, o których mowa w art. 8 ust.
przez podatnika
5 – w przypadku, o którym mowa
działalności
w tym przepisie, gdy przypisanie
i dokonywanych
tych wydatków w całości do działalprzez niego nabyć.
ności gospodarczej nie jest możliwe.
Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:
1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością
gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach
działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane
z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych
przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą
działalnością;
3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności,
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w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej
niż gospodarcza;
4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej
w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności
gospodarczej i poza tą działalnością.
W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego, gdy podatnik, oprócz wykonywania
opodatkowanej działalności gospodarczej, wykonuje również działalność pozostającą
poza zakresem VAT, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Natomiast
podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty
podatku naliczonego w przypadku przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według
prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. To
samo dotyczy także sytuacji, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej
przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok
podatkowy byłyby niereprezentatywne.
Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla
się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje
się odpowiednio. Stąd np. do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy
towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane
przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli
są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby
jego działalności. Do obrotu nie wlicza się też obrotu z tytułu transakcji dotyczących:
1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
Przykład
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność statutową
(niepolegającą opodatkowaniu VAT). W ramach działalności gospodarczej organizuje
szkolenia opodatkowane stawką 23%. W celu zorganizowania szkolenia nabywa usługi
kateringowe.
Ponieważ stowarzyszenie jest w stanie przypisać dany wydatek wyłącznie do czynności opodatkowanych, jest uprawnione do odliczenia podatku bez stosowania preproporcji.
UWAGA! Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. r. przepisy ograniczające kwotę podatku odliczanego przez podmioty wykonujące także czynności niebędące działalno-
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ścią gospodarczą (wprowadzające tzw. preproporcję) mają zastosowanie do zakupów
dokonywanych od 1 stycznia 2016 r. oraz do towarów lub usług objętych korektą
pięcioletnią lub dziesięcioletnią, ale jedynie od 2016 r. obowiązują one niezależnie od
dawna stosowanej proporcji, o której mowa w art. 90–91 ustawy o VAT.
Przykład:
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą mieszaną (czyli opodatkowaną VAT
oraz zwolnioną), a także działalność statutową (niepodlegającą opodatkowaniu VAT).
W 2016 r. kupuje komputer, który będzie wykorzystywany zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność
gospodarcza.
Stowarzyszenie w celu odliczenia podatku od zakupu komputera powinno stosować
preproporcję na 2016 rok, a potem, po zastosowaniu preproporcji, powinno zastosować
proporcję z art. 90 ust. 3.

15

Przykład:
Środek trwały był wykorzystywany również na cele inne niż gospodarcze i z końcem
2015 r. minęły 4 lata pięcioletniego okresu korekty.
W takim przypadku preproporcja ma zastosowanie tylko do ostatniego roku, tzn.
dotyczy 20% VAT naliczonego.
Minister Finansów ma z mocy ustawy możliwość określania, w drodze rozporządzenia, w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za
najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności
i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników
i uwarunkowania obrotu gospodarczego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17
grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych
towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników1 dotyczy tylko pewnych jednostek publicznych. W przypadku gdy podatnik, dla
którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy takiego rozporządzenia, uzna,
że wskazany zgodnie z przepisami takiego rozporządzenia sposób określenia proporcji
nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności
i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny
sposób określenia proporcji.
Dodany z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 90c ustawy o VAT stanowi, że w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego
1. Dz.U. z 2015 r. poz. 2193.
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oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym
podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego.
Przepisy art. 91 ust. 2–9 stosuje się odpowiednio. Jeśli korekty podatku odliczonego
dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy rozporządzenia wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok
podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu
obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a.
Dokonując korekty, podatnik może przyjąć inny sposób określania proporcji, niż
został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.
Na mocy przepisów nowelizacji2 podatnicy stosujący preproporcję zobowiązani są
więc po zakończonym roku dodo konania korekty. Obowiązek ten dotyczy zakupów
dokonanych od 1stycznia 2016 r.
Artykuł 90c ustawy o VAT ma przy tym zastosowanie także do nieruchomości. Korekta dotyczyć będzie nakładów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na
nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie
nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika. ■

2. Zob. art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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PORADY

Zasady odliczania VAT
w przypadku działalności
mieszanej

Resort finansów przedstawił zasady odliczania podatku od towarów
i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze
mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia
2016 r.

17

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzanych
ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te polegają na doprecyzowaniu
zasad odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do
celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów poza systemem VAT), jeżeli
nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie tych towarów i usług w całości
do działalności gospodarczej podatnika.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku
niektórych podatników. To rozporządzenie w sprawie proporcji określa zakres
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej
uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć, w przypadku:
•
jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, tj. urzędu
obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej jednostki
budżetowej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
i samorządowego zakładu budżetowego utworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego,
•
samorządowych instytucji kultury,
•
państwowych instytucji kultury,
•
uczelni publicznych,
•
instytutów badawczych.
W poniższej broszurze zostały omó-
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wione zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. ww. ustawą nowelizującą do ustawy o podatku od
towarów i usług.
Zmiany wprowadzane ww. rozporządzeniem w sprawie proporcji zostały opisane
w załączniku do broszury.
Pliki do pobrania:
•
broszura informacyjna;
•
załącznik do broszury. ■

PORADY

Samochody
osobowe nabywane
wewnątrzwspólnotowo
a akcyza

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym nabycie
wewnątrzwspólnotowe (tj. przemieszczenie z terytorium państwa
członkowskiego UE na terytorium kraju – Polski) samochodu
osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym jest przedmiotem opodatkowania
akcyzą.
Jak wyjaśnił resort finansów, podstawą wypełnienia obowiązku podatkowego
w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
osobowego jest złożenie deklaracji (deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego – AKC-U) oraz zapłata należnego podatku.
I. Złożenie deklaracji
Deklaracja składana jest w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku
podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na
terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
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•
•
•

Deklaracja AKC-U może zostać złożona w formie:
papierowej
Osobiście w siedzibie urzędu lub w drodze wysyłki pocztowej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, albo każdemu naczelnikowi urzędu
celnego lub urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum
obsługi.
elektronicznej
Złożenie deklaracji w formie elektronicznej możliwe jest za pośrednictwem
Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej, dostępnej pod adresem
www.puesc.gov.pl. W tym celu należy:
utworzyć konto, jeśli nie zostało już założone (szczegóły patrz link FILM INSTRUKTAŻOWY – lub INSTRUKCJA);
zalogować się,
wypełnić oraz wysłać formularz ACKU-DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA
WEWNĄTRZWSPÓŁNOTOWEGO (wybrać odnośnik „Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu" dostępny na stronie głównej
lub zakładkę „Formularze", kategoria w eFormularzach – e-usługi: „eZefir";
szczegóły patrz INSTRUKCJA dot. WYPEŁNIANIA i WYSYŁKI FORMULARZA)
Przed wysyłką formularza ACK-U niezbędne jest jego podpisanie jednym
z dostępnych rodzajów podpisów:
kwalifikowanym, albo
kwotą przychodu PIT, albo
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu Służby
Celnej (jego wdrożenie uzależnione jest od prac technicznych). (Szczegóły patrz
odpowiednio INSTRUKCJA).
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II. Zapłata podatku akcyzowego
Zapłaty akcyzy, na rachunek Izby Celnej w Krakowie: nr 84 1010 1270 0008 2422
2400 0000 dokonuje się w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku
podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu, za pomocą bankowości tradycyjnej lub elektronicznej (przelew internetowy).
Aby usprawnić rozliczenie dokonywanych płatności, złożenie deklaracji
AKC-U powinno nastąpić z wyprzedzeniem w stosunku do dokonywanej wpłaty
akcyzy.
III. Uzyskanie potwierdzenia zapłaty akcyzy na potrzeby rejestracji samochodu osobowego
W przypadku samochodu osobowego, który został sprowadzony z terytoriumpaństwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy na terytorium Polski, konieczne jest przedstawienie organowi rejestrującemu dokumentu
potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju. Uzyskanie potwierdzenia
zapłaty akcyzy możliwe jest poprzez:
•
złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo;
•
skorzystanie z funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej www.puesc.
gov.pl – „Pobierz potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód", w tym należy:
•
zalogować się (w przypadku braku konta, niezbędnym będzie jego utworzenie),
•
wypełnić formularz PZASREQ-ZAPYTANIE O POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY
ZA SAMOCHÓD (wybrać odnośnik „Pobierz potwierdzenie zapłaty akcyzy za
samochód" dostępny na stronie głównej lub zakładkę „Formularze", kategoria
w eFormularzach – e-usługi: „eZefir"; szczegóły patrz INSTRUKCJA dot. WYPEŁNIANIA i WYSYŁKI FORMULARZA), podając w nim:
1. numer VIN samochodu osobowego, którego dotyczy zapytanie lub
2. numer UPO uzyskany dla deklaracji ACK-U składanej elektronicznie, oraz
•
wysłać formularz PZASREQ.
Przydatne strony:
•
link do FILMU INSTRUKTAŻOWEGO dot. zakładania konta na platformie PUESC;
•
link do formularza deklaracji AKC-U;
•
link do INSTRUKCJI dot. WYPEŁNIANIA i WYSYŁKI FORMULARZA deklaracji
ACK-U i zapytania dot. potwierdzenia zapłaty akcyzy – PZASREQ. ■
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Sprzedaż własnych
produktów przez
rolników z podatkiem
2 procent

Od 1 stycznia 2016 r. rolnicy i członkowie ich rodzin mogą
sprzedawać produkty żywnościowe wytworzone z własnych
surowców, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

2.

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa
się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów
o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3. sprzedaż następuje wyłącznie:
•
w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
•
na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do
prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub
w ich częściach;
4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
Chcąc skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, należy pamiętać,
by do 20 stycznia roku podatkowego złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego
oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Przychody z takiej działalności
rolnik, rozliczać będzie po zakończeniu danego roku, na formularzu PIT-28. ■
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Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Bydgoszczy, istota wprowadzanych zmian podlega na
zaliczeniu przychodów z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej
do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz na wprowadzeniu możliwości ich opodatkowania w formie
uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu
stawki w wysokości 2% przychodów, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy
uzyskali z tej działalności przychody nieprzekraczające 150.000 euro rocznie.
Zastosowanie powyższych uregulowań jest możliwe w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów
roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach
prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych
podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
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Towary i usługi, dla
których obniża się
stawkę VAT

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których
obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych wprowadzone zostały zmiany do
§ 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku
od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
(Dz.U. poz. 1719).
Zmiany wynikają ze związania Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zwolnień podatkowych dla celów
oficjalnych podpisanym w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
Zmiany weszły w życie z dniem 21 lutego 2016 r. ■

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

22

PODATKI ■

■ PODATKI

ZMIANY
PRAWNE

23

Uproszczona ewidencja
dla organizacji
pozarządowych
i stowarzyszeń j.s.t.

PORADY

VAT od świadczeń na
rzecz sił zbrojnych USA

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie, wydane na podstawie
art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre
organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym
od osób prawnych, przez organizacje pozarządowe (tj. m.in. fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego. Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów na podstawie rozporządzenia
Główne wymagania
zastępuje ewidencję rachunkową wynistawiane
kającą z ustawy z dnia 29 września 1994
podatnikom, którzy
r. o rachunkowości.
mogą prowadzić
Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów,
uproszczoną
główne wymagania stawiane podatniewidencję, określa
kom, którzy mogą prowadzić uproszart. 10a ust. 1 ustawy
czoną ewidencję, określa art. 10a ust. 1
o działalności
ustawy o działalności pożytku publicznepożytku publicznego
go i o wolontariacie. ■
i o wolontariacie.
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Resort finansów przedstawił zasady zastosowania stawki VAT
0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych
Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki o statusie sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej , zwana dalej „Umową SOFA”, w art. 18 ust. 2 przewiduje
zwolnienie od podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych zakupów towarów
i usług przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, zwanych dalej „siłami zbrojnymi
USA” lub na ich rzecz, przeznaczonych do wyłącznego użytku tych sił zbrojnych lub
też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej. Co do zasady
zwolnienie to stosuje się w chwili sprzedaży poprzez zastosowanie przy sprzedaży
stawki podatku VAT w wysokości 0%2 , jeżeli transakcja potwierdzona jest odpowiednim dokumentem wydanym przez siły zbrojne USA. Rozwiązanie to stosowane
jest zatem przez podatników podatku od towarów i usług zarejestrowanych jako
„podatnicy VAT czynni”. ■
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W tym roku również
można przekazać swój
1% podatku

PROJEKTY

Działania na rzecz
walki z oszustwami
podatkowymi

Podatnicy także w tym roku mogą zadecydować o przekazaniu
1% swojego podatku za 2015 rok na rzecz organizacji pożytku
publicznego.

Ministerstwo Finansów wydało oświadczenie odnośnie projektu
ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań
z zakresu informatyzacji.

Od 2004 r. wszyscy podatnicy podatku
dochodowego od osób fizycznych mogą
Słup firmuje
w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny
swoim nazwiskiem
podatek o kwotę przekazaną na rzecz
oszukańcze
dowolnie wybranej organizacji pożytku
działanie w celu
publicznego z wykazu, ale nie więcej niż
ukrycia faktycznego
do wysokości 1% należnego podatku.
inspiratora lub
Przekazanie 1% podatku jest bardzo
uczestnika.
proste. Należy w zeznaniu rocznym
w odpowiednich rubrykach wpisać
numer KRS wybranej organizacji
i przekazywaną kwotę, która nie może
wynosić więcej niż 1% podatku należnego. Również podatnicy, którzy otrzymują od
organu rentowego roczne obliczenie podatku (PIT-40 lub PIT-40A), mają możliwość
przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, że na
bazie otrzymanego rozliczenia samodzielnie złożą zeznanie podatkowe w urzędzie
skarbowym.
Pamiętajmy także, że składając PIT przez Internet przekazanie 1% jest jeszcze
łatwiejsze, ponieważ system pomaga w jego wyliczeniu.
Termin do przekazania 1% podatku uzależniony jest od tego, do kiedy należy
złożyć dane zeznanie podatkowe, np. podatnicy, którzy dokonują rozliczenia na
druku PIT-37 mają czas do końca kwietnia 2016 r., przy czym w 2016 r. 30 kwietnia
jest dniem wolnym od pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań
przypada na 2 maja.
Lista organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1%
podatku w 2016 r. dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. ■

Przedmiotem działalności spółki celowej nie będzie pozyskiwanie i administrowanie
danymi podatników, ale przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie
administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności
działań tych organów. Spółka nie będzie prowadziła działalności komercyjnej gdyż
stanowić będzie podmiot realizujący wyspecjalizowane i szczegółowo określone
usługi publiczne, jedynie na rzecz organu założycielskiego.
Projektowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa
wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.
Spółka będzie wyłącznie narzędziem analityczno-doradczym dla Ministra Finansów,
administracji podatkowej i kontroli skarbowej, realizującą także zadania związane
z wyposażeniem administracji podatkowej i kontroli skarbowej w urządzenia informatyczne i oprogramowanie projektowane na miarę istniejących potrzeb.
Bezspornym pozostaje fakt, że aby stworzyć algorytmy niezbędne dla obserwacji
zjawisk rynkowych w obszarze podatkowym, ustalenia ich prawidłowości a także
sposobów identyfikowania wszelkich anomalii w obrocie, niezbędne jest uzyskanie
pakietów rzeczywistych danych na podstawie których można ustalić czynniki ryzyka
i zjawiska naruszania obowiązków podatkowych. W przypadku konieczności przetwarzania tych danych, zawarta zostanie przewidziana treścią ustawy o ochronie danych
osobowych stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych zapewniająca ich
ochronę. Spółka nie będzie miała dostępu do tajemnic handlowych.
W 2016 r. za priorytetowe działania Ministerstwo Finansów uznaje uszczelnienie
system poboru należności podatkowych. Wdrożenie algorytmów analizujących dane
(pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

26

PODATKI ■

■ PODATKI

wspomoże wykrywanie bardziej wyrafinowanych oszustw, w szczególności tzw.
karuzel VAT-owskich. Powyższe rozwiązania są standardem w wielu krajach OECD
i stosowane w wielu państwach UE.
Posiedzenie Rady ECOFIN 12 lutego w Brukseli także było poświęcone pakietowi
dotyczącemu przeciwdziałania unikania opodatkowania, który Komisja Europejska
przedstawiła 28 stycznia br. Obejmuje on m.in. projekt dyrektywy ustanawiającej
środki przeciw praktykom unikania opodatkowania oraz nowelizację dyrektywy
w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w obszarze opodatkowania. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Stawki odsetek od
zaległości podatkowych
od 1 stycznia 2016 r.

Zaniechanie poboru PIT
ZMIANY
PRAWNE
27

28

Nowym rozporządzeniem z dnia z dnia 15 lutego 2016 r. Minister
Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

Przepisy te weszły w życie 18 lutego br. ■
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Minister Finansów dnia 4 stycznia 2016 r. wydał obwieszczenie
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych.
Zgodnie z nim:
1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi:
•
4% kwoty zaległości w stosunku rocznym,
•
6% kwoty zaległości w stosunku rocznym, w przypadku, o którym mowa w art.
19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, 2183 i 2184);
3. podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
wynosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym. ■
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Zmiany w doręczaniu
pism profesjonalnym
pełnomocnikom

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła istotne zmiany
w zakresie doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom.
Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

29

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę od 1 stycznia 2016 r. doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom, czyli adwokatom, radcom prawnym,
doradcom podatkowym, oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą
środków komunikacji elektronicznej lub
w siedzibie organu podatkowego.
Odstępstwem od przyjętych przepisów
są sytuacje, w których doręczenie pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest niemożliwe z powodów technicznych. W takich przypadkach dopuszczalne jest dostarczenie dokumentów za
pomocą operatora pocztowego lub przez
organy lub osoby do tego uprawnione.
Art. 138c ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że w sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny
czy doradca podatkowy, pełnomocnictwo powinno zawierać jego adres
Elektroniczny, tj. adres skrzynki na
platformie e-PUAP.
Obowiązek wskazania adresu elektronicznego odnosi się do pełnomocnictw
udzielonych po 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy upoważnienie zostało złożone
przed 1 stycznia 2016 r., a nie określono
w nim adresu elektronicznego, pisma
mogą być wysyłane pocztą tradycyjną. ■
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Nowy model rozwoju
gospodarczego

Rząd przyjął „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program
wskazuje nowe kierunki działań państwa i impulsy, które zapewnią
polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości. „Chcemy, żeby
każdy polski obywatel miał szansę korzystania z rozwoju” – mówiła
premier podczas prezentacji programu.
Przygotowanie dokumentu jest ściśle związane z exposé premier Beaty Szydło,
w którym mocno podkreślała, że najważniejszym zadaniem jej rządu jest rozwój
Polski i wyrwanie kraju z pułapki średniego rozwoju.
5 filarów rozwoju
30

Chcemy, żeby rozwój Polski przebiegał w sposób skoordynowany i równomierny –
stwierdziła premier Beata Szydło i dodała, że chce aby z tego rozwoju korzystali
wszyscy bez względu na to, gdzie kto mieszka. „Plan na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju” przedstawia nowe podejście do polityki gospodarczej, a w nim kluczowe
przedsięwzięcia, które stworzą podstawy do rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej
i zrównoważonej gospodarki. Odpowiedzialny rozwój ma się opierać na pięciu filarach:
•
reindustrializacji,
•
rozwoju innowacyjnych firm,
•
kapitału dla rozwoju,
•
ekspansji zagranicznej,
•
zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego.
Ponadto, projekty realizowane z wykorzystaniem środków europejskich mają
lepiej wspierać cele rozwojowe Polski. Plan zakłada też stworzenie systemu inteligentnych zamówień publicznych i włączenie go do polityki rozwojowej. Wdrożony
zostanie także program Start in Poland, który stworzy warunki rozwoju dla polskich
start-upów. Istotnym elementem planu jest także wspieranie oszczędności długoterminowych i budowanie kultury oszczędzania, a także popularyzacja oraz wspieranie
idei akcjonariatu pracowniczego.
W efekcie powinno powstać więcej miejsc pracy wysokiej jakości, a beneficjentami
wzrostu PKB w większym stopniu niż dotychczas powinni być wszyscy obywatele.
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Pakiet dla przedsiębiorców
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Nie boimy się mówić tego, że kapitał ma narodowość – zaznaczyła premier. Jednocześnie zaznaczyła, że chce by polska marka była silna i rozpoznawalna na świecie,
żeby polskie firmy miały szansę konkurowania z najlepszymi na świecie. Dodała, że
rząd ma zamiar odbudować polski przemysł.
Musimy dawać szanse polskim firmom, które z małych będą stawały się średnimi,
a ze średnich dużymi – powiedziała premier.
Z Planu wynika, że przygotowane zostaną nowe rozwiązania, w obszarach, które
są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.:
•
nowa Konstytucja Biznesu, czyli ustawa, która całościowo będzie regulować
zasady prowadzenia biznesu w Polsce (zastąpi ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej),
•
zasady sukcesji jednoosobowych firm,
•
rozwiązania ułatwiające założenie i prowadzenie własnego biznesu,
•
narzędzia ułatwiające firmom skuteczne dochodzenie wierzytelności,
•
likwidacja zbędnych koncesji i zezwoleń.
Wprowadzone zostaną również zmiany, które pozwolą lepiej realizować zamówienia publiczne tak, by przynosiły większe korzyści (także dla firm je realizujących).
Zakłada się odejście od kryterium najniższej ceny, punkty za innowacyjność i klauzule
społeczne promujące stabilne miejsca pracy.
Polski Fundusz Rozwoju
W miejsce kilku instytucji powstanie jeden fundusz rozwoju – mówił wicepremier
Mateusz Morawiecki. Fundusz powstanie w oparciu o istniejące instytucje rozwoju
(część funkcji dzisiejszego Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Polskich Inwestycji Rozwojowych, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencji Rozwoju
Przemysłu i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez
te instytucje oraz zaproponuje nowe.
W rezultacie ich efektywność wzrośnie.
Fundusz zwiększy także możliwość pozyskiwania kapitału na inwestycje, oferowanego na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje
finansowe. ■
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Bardziej przejrzyste
i łatwiejsze ponowne
wykorzystywanie
informacji sektora
publicznego

Wejście w życie nowych przepisów ma umożliwić przedsiębiorcom
wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia
nowych produktów i usług, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność
i innowacyjność gospodarki.
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wdraża dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej
znajdują się w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Przeniesienie ich do nowej ustawy sprawi, że będzie można łatwiej rozróżnić tryb
„dostępu do informacji” od „ponownego wykorzystywania”. W ustawie uwzględniono
kluczową zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych
lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej
osób trzecich. Zasada ta funkcjonuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Zgodnie z ustawą, „informacja sektora publicznego” to każda treść lub jej część
(utrwalona w formie papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które ją udostępniają lub przekazują do
ponownego wykorzystywania. Natomiast „ponowne wykorzystywanie” to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone.
W związku z wdrożeniem dyrektywy 2013/37/UE ustawa poszerza katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o zasoby bibliotek
(w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych.
Ustawa określa także m.in. tzw. podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazania informacji sektora publicznego do jej ponownego wykorzystywania – m.in.
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jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Informacje te będą udostępnione na stronie BIP
lub w centralnym repozytorium informacji publicznej albo przekazane na wniosek.
W ustawie zawarto naczelną zasadę, że każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jedynym ograniczeniem
jest m.in. ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych,
a także prywatność osoby fizycznej i tajemnica przedsiębiorcy. ■
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Część zadań ministra
właściwego do spraw
gospodarki przekazana
szefowi nowego resortu
energii

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej oraz
niektórych innych ustaw – w celu wykonywania sprawnego zarządu
nad przebiegiem procesów energetycznych – przewiduje, że od
1 kwietnia 2016 r. Minister Energii będzie sprawował 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.
Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”,
„Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także
ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. Nowelizacja przewiduje
również, że od 1 lipca 2016 r. nadzorem Ministra Energii będą objęte spółki paliwowe:
Grupa LOTOS, PKN Orlen, Naftoport oraz Siarkopol Gdańsk. Ponadto w nowelizacji
zapisano, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego
oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń.
Zmiany są konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej –
energia oraz urzędu Ministra Energii. ■

Kasa fiskalna
ODPOWIEDZI

Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie działalności
barów, data zgłoszonego rozpoczęcia jest wcześniejsza niż
faktyczne rozpoczęcie sprzedaży, ze względu na konieczność
przeprowadzenia remontu pomieszczeń. Czy koniecznie od początku
działalności należy mieć kasę fiskalną? Jaki termin instalacji kasy
jest prawidłowy – zgłoszonego rozpoczęcia działalności, czy od
pierwszej sprzedaży?
Ze względu na branżę działalności gospodarczej, czyli bar, kasa rejestrująca jest
wymagana bez względu na uzyskany obrót. Na postawie § 4 pkt 1 lit n. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz.
1544) podatnikowi nie przysługuje zwolnienie z posiadania kasy na zasadach ogólnych, a więc do osiągnięcia 20 tys. obrotu,
zatem instaluje ją od początku działalności. Ustawodawca w art. 111 ust 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr
177, poz. 1054) zobowiązał podatnika
do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot
podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących, ale nie do posiadania kasy, więc
prawidłowy termin na zainstalowanie
kasy jest przed datą rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu. ■
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Międzynarodowy ruch
turystyczny w 2015 r.

Z danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wynika,
że międzynarodowy ruch turystyczny w 2015 r. wzrósł o 4,4%
w porównaniu z rokiem 2014.
Granicę swego kraju przekroczyło ponad 1,184 mld turystów, tj. o 50 mln więcej niż
w roku poprzednim. Jest to już 6 rok z rzędu ze wzrostem liczby turystów międzynarodowych powyżej średniej. ■
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Ruszają gwarancje
kredytowe dla
innowacyjnych firm

Bank Gospodarstwa Krajowego
podpisał umowę z 10 bankami,
które będą udzielać kredytów
dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw z gwarancją
finansowaną ze środków
Funduszu Gwarancyjnego
Programu Innowacyjna
Gospodarka.
Pula dostępnych środków wynosi 250
mln zł, co pozwoli na objęcie gwarancjami
kredytów o wartości 416 mln zł. ■
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PROJEKTY

Gwarantowanie
depozytów

Rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji przewiduje nowe rozwiązania dotyczące
m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego.
Projekt wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą
ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
(BRRD). Projekt wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
systemów gwarancji depozytów (DGSD). Celem dyrektywy BRRD jest ustanowienie
systemu, w którym możliwość zaangażowania pieniędzy podatników w ratowanie
sektora bankowego zostanie znacznie ograniczona. W przypadku problemów tego
sektora w pierwszej kolejności straty mają ponosić wierzyciele i akcjonariusze
banków. Natomiast dyrektywa DGSD ma wzmocnić stabilność systemu bankowego
i zwiększyć ochronę deponentów m.in. przez wyeliminowanie niektórych różnic
w ustawodawstwach państw członkowskich w odniesieniu do przepisów dotyczących
zasad funkcjonowania systemów gwarancji depozytów.
Zgodnie z projektem, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Otrzyma on niezbędne uprawnienia oraz
instrumenty restrukturyzacyjne takie jak: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego,
instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów.
Projekt reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji,
w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), pozostałymi
instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (minister finansów i Narodowy Bank
Polski) oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania
wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostaną istotnie
rozszerzone. Będą one związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia
przymusowej restrukturyzacji.
Zgodnie z projektem, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa,
zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na
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fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków
zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na
finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne.
W myśl projektu minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów
banków i kas to 0,8% środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca
2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin
osiągnięcia docelowego poziomu – 2,8% środków gwarantowanych – określono
w odniesieniu do banków i kas na 3 lipca 2024 r.
Ponadto projekt zakłada, że minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji banków i firm inwestycyjnych oraz kas ma wynosić 1 proc.
środków gwarantowanych. Docelowy poziom – 1,4% środków gwarantowanych – ma
zostać osiągnięty do końca 2024 r. Nowe przepisy przewidują też możliwość wnoszenia składki ryczałtowej, co wpłynie na obniżenie obciążeń. Rozwiązanie to będzie
dotyczyć banków spółdzielczych oraz niektórych mniejszych banków komercyjnych. ■
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Zmiany w kontroli
niektórych inwestycji

Podstawowym celem zmian do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272) jest
rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zostać uznane za
podlegające ochronie.
Rozszerzenie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, której
przedmiotem jest produkcja renu lub wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Chodzi tu o podmioty, które
mogą zostać przez organ kontroli zakwalifikowane jako istotne z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa, jak również ich potencjalnych inwestorów, którzy będą
zobowiązani do złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego
uczestnictwa lub dominacji w podmiocie podlegającym ochronie.
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W związku z powyższym nastąpiło poszerzenie katalogu określonego w art. 4
ust. 1 ustawy o kontroli, tj. przedmiotów działalności gospodarczej, które muszą
wykonywać podmioty, aby mogły zostać uznane za podmiot objęty ochroną. Oczekiwanym efektem powinno być umożliwienie rozszerzenia wykazu podmiotów
podlegających ochronie, określanego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dotychczasowy art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli nie obejmuje takich przedmiotów działalności
jak produkcja renu oraz wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do
wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Brak ww. branż uniemożliwiał objecie
ochroną podmiotów, od których zależy bezpieczeństwo dostaw komponentów
w łańcuchu produkcyjnym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w szczególności
używanych do produkcji statków powietrznych, a także różnego rodzaju amunicji
i środków bojowych.
Ponadto nowelizacja poszerzyła kompetencje Komitetu Konsultacyjnego, które
zostały określone zbyt wąsko i odnoszą się jedynie do wydania rekomendacji
w zakresie zasadności zgłoszenia sprzeciwu. Rozszerzenie kompetencji Komitetu
Konsultacyjnego ma przede wszystkim na celu zapewnienie organowi kontroli
możliwości uzyskania doradztwa w zakresie objętym ustawą oraz rozszerzenie
katalogu spraw, w których Komitet Konsultacyjny ma wyrazić swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, o przypadki gdy organ kontroli ma
wydać inną decyzję niż sprzeciw określony w art. 11 ust. 1ustawy o kontroli (np.
stwierdzenie niedopuszczalności wykonywania praw z akcji). ■
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Warunki dla rynku
regulowanego
i platformy aukcyjnej

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać
rynek regulowany oraz platforma aukcyjna, określone zostały
szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany
i platforma aukcyjna.
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Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r.
poz. 94, z poźn. zm.).
Straciło zaś moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (Dz.U.
Nr 187, poz. 1447).
Nowe przepisy weszły w życie z dniem 18 lutego 2016 r. ■
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Kilka wskaźników
gospodarczych

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu
w styczniu 2016 r. była o 1,4% wyższa w porównaniu ze styczniem
2015 r.
MR spodziewał się szybszego tempa wzrostu produkcji w pierwszym miesiącu 2016 r.
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (czyli inflacja) w styczniu 2016 r. spadły o 0,4% w porównaniu z grudniem 2015 r. W porównaniu ze styczniem
2015 r. były zaś niższe o 0,7%. MR prognozowało wolniejszy spadek cen w styczniu.
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Rok 2015 przyniósł wyjątkowo korzystne wyniki handlu zagranicznego. Po raz
pierwszy – od kiedy rejestrujemy obroty w ujęciu euro – wartość eksportu (178,7
mld euro) przewyższyła poziom importu (175 mld euro). Przełożyło się to na pokaźną
nadwyżki handlowej, w wysokości 3,7 mld euro – wynika ze wstępnych szacunków.
W styczniu wystąpił wzrost liczby ofert pracy. Pracodawcy zgłosili w styczniu
do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. To o 8% więcej w porównaniu do
grudnia i o prawie 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika
z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jeśli chodzi o bilans płatniczy Polski, to z danych NBP wynika, że w grudniu 2015 r.
łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1,7 mld zł.
W styczniu 2016 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 4,2 mld zł. Spadek podaży
pieniądza w pierwszym miesiącu roku jest zjawiskiem typowym. ■
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Zmodernizowany
banknot 200 zł już
w obiegu

12 lutego Narodowy Bank Polski zaczął wprowadzać do obiegu
banknoty 200 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty
o niższych nominałach ze zmienionymi zabezpieczeniami pojawiają
się w naszych portfelach od kwietnia 2014 r.
Projekt graficzny banknotu o nominale
200 zł nie zmienił się, jednak zastosowanie nowych, bardziej zaawansowanych
technologicznie zabezpieczeń spowodowało, że różnice pomiędzy banknotami
są wyraźnie widoczne.
Na nowym banknocie umieszczono
m.in. nitkę okienkową z efektem zmienności optycznej. Fragmenty nitki płynnie
zmieniają kolor ze złotego na zielony,
a znajdujący się na niej wzór szachownicy

żródło: http://www.nbp.pl
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Bezpłatne leki dla osób
w wieku 75 plus

Wszyscy pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, otrzymają bezpłatnie leki,
znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Lista
leków będzie stopniowo rozszerzana. Bezpłatne leki będą mogli
przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej.

żródło: http://biznes.interia.pl
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porusza się w obu płaszczyznach. Na przedniej stronie banknotu znalazł się także
ozdobny element graficzny, płynnie zmieniający kolor ze złotego na zielony (tzw.
królewski symbol), a na tylnej – złoty opalizujący ornament.
Tak jak w przypadku niższych nominałów, wzbogacono znak wodny: podczas
oglądania pod światło oprócz wizerunku władcy widoczne jest także oznaczenie
nominału. Zmieniono również znak recto-verso i obecnie elementy nadrukowane po obu stronach banknotu składają się w wizerunek korony w owalu dopiero
oglądane pod światło. Lewa część banknotu, gdzie znajduje się znak wodny, jest
niezadrukowana, dzięki czemu banknot wydaje się nieco jaśniejszy, a znak wodny
jest lepiej widoczny.
Wprowadzono także dodatkowe ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Pierwsze z nich to 10 ukośnych pasków umieszczonych wzdłuż krótszych
krawędzi banknotu. Taką samą technologię zastosowano również w nowej serii
banknotów euro. Drugie ułatwienie to zmodyfikowany wzór geometryczny w lewym
dolnym rogu – trójkąt w przypadku 200 złotych – wykonany z drobnych kółek, bardzo
dobrze wyczuwalnych w dotyku.
Poziom fałszerstw znaków pieniężnych w Polsce pozostaje niski – na milion
banknotów znajdujących się w obiegu przypada około 6–7 fałszywych. Postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach, wymagał jednak przeprowadzania
modernizacji zabezpieczeń banknotów powszechnego obiegu. Dzięki temu NBP
zwiększa bezpieczeństwo obrotu gotówkowego w perspektywie kolejnych Lat. ■
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Nowa regulacja będzie szczególnie ważna dla chorych po 75 roku życia, którzy
z powodów ekonomicznych rezygnowali z wykupienia przepisanych leków. W rezultacie przerywali leczenie lub go nie podejmowali, co w wielu przypadkach skutkowało pogorszeniem ich stanu zdrowia, a w niektórych sytuacjach hospitalizacją.
Rozwiązanie przewidziane przez rząd realnie odciąży budżety seniorów od części
wydatków na leki i zwiększy dostępność do nich, a tym samym będzie sprzyjać
poprawie stanu zdrowia i jakości życia tych osób.
Rząd chce, aby pacjenci w wieku 75 plus zaczęli otrzymywać bezpłatne leki najpóźniej od 1 września 2016 r.
Przepisy o bezpłatnych lekach dla seniorów włączono do rządowego projektu
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. ■

WSKAŹNIKI
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Dodatki do emerytury
lub renty

Od dnia 1 marca 2016 r. kwota dodatku do emerytury lub renty za
tajne nauczanie wynosi 208,67 zł.
W tej samej wysokości określono od dnia 1 marca 2016 r. dodatek kombatancki do
emerytury lub renty.
Prezes ZUS podał też kwotę świadczenia pieniężnego przysługującego osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. ■
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Jednorazowy dodatek
dla świadczeniobiorców
w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie
realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego.
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Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
a. na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń, tj. do:
•
renty inwalidy wojennego/wojskowego lub renty rodzinnej po inwalidzie wojennym/wojskowym,
•
renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej, renty rodzinnej po
osobach pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem
w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej,
•
emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej przyznanej
w drodze wyjątku na podstawie ustawy o kombatantach,
•
emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej lub renty rodzinnej, określonych w ustawie emerytalnej,
•
renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (przy pracy,
w drodze do pracy lub z pracy) albo spowodowanej chorobą zawodową, w tym
renty szkoleniowej lub do renty rodzinnej wypadkowej,
•
renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wskutek choroby zawodowej lub renty rodzinnej po osobie,
która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek
choroby zawodowej,
•
renty socjalnej,
•
świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
•
świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom
działań wojennych,
•
okresowej emerytury kapitałowej,
•
emerytury pomostowej,

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

•
b.

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
wysokość świadczenia lub świadczeń, ustalonych na dzień 29
lutego 2016 r., nie przekracza kwoty 2.000 zł (brutto) miesięcznie.
Podstawa prawna wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne w 2016 r.
Jaka jest wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego?
Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego jest zróżnicowana, w zależności
od wysokości świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r.
Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:
1. 400 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900 zł,
1. 300 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900 zł, nie więcej jednak niż 1.100 zł,
1. 200 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.100 zł, nie więcej jednak niż 1.500 zł,
1. 50 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.500 zł, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia, uprawniającego do określonej kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego, uwzględnia się miesięczną kwotę świadczenia,
łącznie ze wszystkimi dodatkami, ekwiwalentami i innymi świadczeniami pieniężnymi,
przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów.
Prawo do jednorazowego dodatku pieniężnego lub jego wysokość może zostać
ponownie ustalone, jeżeli na dzień 29 lutego 2016 r. :
•
zmianie uległa wysokość wypłacanych świadczeń lub
•
prawo do świadczeń podlegało zawieszeniu, albo też
•
przysługiwała wypłata świadczenia.
Jeżeli osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie, przy ustalaniu kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego przyjmuje się sumę wszystkich wypłacanych
na dzień 29 lutego 2016 r. świadczeń.
Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także nie dokonuje się z niej potrąceń i egzekucji.
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Zasady wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego
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Jednorazowy dodatek pieniężny zostanie
wypłacony z urzędu, wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r. – co oznacza, że
świadczeniobiorcy nie muszą zgłaszać
w tej sprawie wniosku.
Osoby uprawnione do świadczenia
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego otrzymają wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego w kwietniu 2016 r. – wraz ze świadczeniem za
marzec 2016 r.
Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku
z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), jednorazowy
dodatek pieniężny zostanie wypłacony
z chwilą podjęcia wypłaty świadczenia.
W sprawie jednorazowego dodatku
pieniężnego zostanie wydana odrębna
decyzja i dodatek ten będzie wypłacony
przez terenową jednostkę organizacyjną
ZUS, która wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.
Na podstawie regulacji zawartych
w ustawie o jednorazowym dodatku
pieniężnym decyzja wydana przez organ rentowy będzie zamiast podpisu zawierała nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby
upoważnionej do jej wydania (podpis mechaniczny). Decyzja w sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego zostanie wysłana wraz z decyzją w sprawie waloryzacji
świadczeń.
Strona, która uzna, że decyzja w sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego
nie jest zgodna z przepisami lub ze stanem faktycznym, ma prawo złożyć odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Sądu Okręgowego – Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu rentowego, w terminie
miesiąca od dnia doręczenia decyzji. ■
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Leki tylko w aptekach?
AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że nie planuje zakazywać
sprzedaży leków w sklepach, kioskach i na stacjach benzynowych.
Niektóre leki, stosowane doraźnie, powinny być dostępne w innych miejscach niż
tylko apteki. Planowane jest natomiast ograniczenie listy medykamentów dostępnych
w obrocie pozaapteczym – ze względu na ryzyko nadmiernego spożywania ich przez
chorych bez konsultacji z lekarzem. Ograniczenie to dotyczyłoby przede wszystkim
leków, których nie wolno sprzedawać w warunkach niezgodnych ze standardami
(m.in. zbyt intensywne nasłonecznienie czy zbyt wysoka temperatura). Rozważana
jest także możliwość zmniejszenia opakowań leków (np. przeciwbólowych i przeciwbiegunkowych). ■

AKTUALNOŚCI

Lista leków
refundowanych

1 marca 2016 r. mają być
wprowadzone zmiany w wykazie
leków refundowanych, który
wejdzie w życie 1 marca 2016 r.
Minister Zdrowia przygotował obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 marca
2016 r. ■

Minister Zdrowia
przygotował
obwieszczenie
w sprawie wykazu
refundowanych
leków.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Minimalne emerytury
i renty

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał kwoty najniższej
emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot
zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub
renty.
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Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ogłosił,
że od dnia 1 marca 2016 r:
1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
•
882,56 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie
niezdolnych do pracy,
•
676,75 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
•
pielęgnacyjnego – 208,67 zł miesięcznie,
•
dla sierot zupełnych – 392,20 zł;
3. kwoty maksymalnych zmniejszeń
emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał
kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż
130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
•
563,05 zł – dla emerytury lub renty
z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy,
•
422,32 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
•
478,62 zł – dla renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna
osoba. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Ograniczenie umów
terminowych

22 lutego weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy.
Umowy o pracę na czas określony mogą teraz być zawierane z pracownikami co
do zasady na okres do 33 miesięcy (plus maksymalnie 3-miesiące zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na czas próbny). Po upływie tego czasu umowy między
tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas
nieokreślony. ■

ZMIANY
PRAWNE

Powstaną centra
urazowe dla dzieci

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie centrum
urazowego dla dzieci. Na mocy rozporządzenia, które wejdzie
w życie 1 czerwca 2016 r. (z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), powstaną centra urazowe dla
dzieci. Będą one udzielały pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi,
mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami.
Rozporządzenie ministra określa wymagania, jakie będą spełniały centra. Zostały
one sformułowane z uwzględnieniem specyfiki świadczeń, których potrzebują dzieci
i młodzież, oraz możliwości szpitali dziecięcych w zakresie leczenia najcięższych
obrażeń.
Centra urazowe dla dzieci będą kompleksowo diagnozowały i leczyły obrażenia
wielonarządowe u dzieci i młodzieży – bez potrzeby przewożenia ich do innych
ośrodków. Dzięki temu zmniejszy się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowane
dzieci będą miały znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.
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Nowe centra będą zorganizowane na tej samej zasadzie, na której działają centra
urazowe dla dorosłych – będą wydzielonymi funkcjonalnie częściami szpitali. Nie ma
więc konieczności rejestrowania ich jako nowe jednostki organizacyjne. ■

INTERPRETACJE

Składki za
zleceniobiorców

W związku z ukazującymi się publikacjami zawierającymi informacje
w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne zleceniobiorców1, które mogą wprowadzać w błąd
płatników składek, ZUS przedstawił swoje wyjaśnienia.
49

Od 1 stycznia 2016 r. nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie agencyjnej, umowie zlecenia albo w innej
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo,
w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie stanowi przychód
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy2. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się zasiłków z ubezpieczeń
społecznych. Ponadto odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 2 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(Dz.U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.), określające przychody wyłączone z podstawy
wymiaru składek.

1. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia innej
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, z wyłączeniem osób które umowę taką zawarły z własnym pracodawcą albo wykonują ją na rzecz własnego pracodawcy.
2. art. 18 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).
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Za tych zleceniobiorców w imiennym raporcie miesięcznym płatnik składek
uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat – od pierwszego
do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja rozliczeniowa
dotyczy – stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych3.
W świetle powołanych przepisów, jeśli, przykładowo, umowa zlecenia zostanie
zawarta na okres od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r. i w zleceniobiorca nie uzyska
w styczniu przychodu z tytułu wykonywania umowy, a w lutym uzyska przychód
stanowiący podstawę wymiaru składek w wysokości 3.000 zł, to podstawa wymiaru
składek za styczeń wyniesie 0 zł, a za luty 3.000 zł. Nieprawidłowe jest twierdzenie,
że w takim przypadku za luty składki powinny być opłacone tylko od kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.850 zł. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Ubezpieczenie
zdrowotne
przedsiębiorców

Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne w całym 2016 r. dla osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą lub osób z nimi współpracującymi stanowi
75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym
kwartale 2015 roku.
Podstawa składki zdrowotnej w 2016 r. wynosi zatem dla nich 3.210,60 zł. Składka
na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, więc najniższa kwota
składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń–grudzień 2016 r. dla przedsiębiorców to 288,95 zł. ■
3. § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465,
z późn. zm.)
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Ustawa 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia
wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego
świadczenia.
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Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie obywatelom Rzeczypospolitej
Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz
umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez
obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje
prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500 zł miesięcznie – na drugie
i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko, o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł.
Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
będzie przysługiwał tzw. „dodatek wychowawczy” w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde umieszczone w takiej placówce dziecko w wieku do ukończenia
18. roku życia.
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Ustawa umożliwia uzyskanie świadczenia wychowawczego także samotnym
rodzicom bez względu na to czy zostało ustalone na rzecz dziecka świadczenie
alimentacyjne, przy zachowaniu ogólnych kryteriów dochodowych.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów
faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się
temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka,
który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie
wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego
dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką
nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustali kto sprawuje opiekę i w tym celu
może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie
rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę
nad dzieckiem.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących
w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc
ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych
w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za
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które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą
za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli: dziecko pozostaje
w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, pełnoletnie dziecko ma ustalone
prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
Ustawa wprowadza mechanizm,
Ustalenie prawa
zgodnie z którym w przypadku, gdy osoba
do świadczenia
otrzymująca świadczenie na dziecko,
wychowawczego
marnotrawi wypłacane jej świadczenie
oraz jego wypłata
wychowawcze lub wydatkuje je niezgodbędzie następować
odpowiednio na
nie z celem, organ właściwy przekazuje
wniosek matki,
należne osobie świadczenie wychowawojca, opiekuna
cze, w całości lub w części, w formie rzefaktycznego dziecka
czowej lub w formie opłacania usług.
albo opiekuna
Postępowanie w sprawie świadczenia
prawnego dziecka.
wychowawczego prowadził będzie wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby przez niego upoważnione. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata
będzie następować odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego
dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, który składa się w urzędzie gminy
lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie wychowawcze. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra
właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
spełniających określone ustawą wymogi.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się
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dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, do dnia 30 września
roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny
okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący
świadczenie wychowawcze wezwie pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot
realizujący świadczenie wychowawcze przyjmie wniosek i wyznaczy termin, nie
krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, na uzupełnienie brakujących dokumentów.
Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie nie później niż ostatniego dnia
miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
Ustawa określa ponadto reguły postępowania w przypadku wystąpienia zmian
mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego lub pobrania nienależnie
świadczenia wychowawczego. W takim przypadku osoba otrzymująca świadczenie
wychowawcze zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym organu
właściwego wypłacającego świadczenie.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017
r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014).
Koszty obsługi, w przypadku organu właściwego, w roku 2016, zostały określone
przez ustawodawcę na poziomie 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.
Ustawa nakłada na Radę Ministrów obowiązek składania corocznie Sejmowi
i Senatowi, w terminie do dnia 30 września, sprawozdania z realizacji ustawy. Po
raz pierwszy za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r.,
w terminie do dnia 30 września 2018 r.
Ustawa obliguje ponadto ministra właściwego do spraw rodziny do utworzenia
centralnego rejestru obejmującego informacje, które będą mogły być przetwarzane
w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji
prawa do świadczenia wychowawczego.
Opisana ustawa zmienia 15 innych ustaw, celem dostosowania ich do wprowadzanych rozwiązań.
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie
miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu obligującego organy gminy i województwa do wyznaczenia lub utworzenia jednostek organizacyjnych właściwych
do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, który wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia. ■

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

54

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Waloryzacja emerytur
i rent od 1 marca 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r.
przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.
Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika
waloryzacji wynoszącego 100,24%.

Nowe kwoty świadczeń najniższych
Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty najniższych emerytur
i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą
lub rentą, albo samoistnie, a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur i rent
w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Ustalone w wyniku waloryzacji kwoty najniższych emerytur i rent oraz dodatków/
świadczeń znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu. ■

Zasady waloryzacji świadczeń

55

Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do
których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r.
W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku
z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru,
w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji
wynoszący 100,24%.
Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Waloryzacja podstawy
wymiaru zasiłku
chorobowego

Ukazało się obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wskaźnika
waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do
obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2016 r.
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2016 r. wynosi 105,5%. ■

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń w 2016 r. jest realizowana na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.) oraz innych ustaw, na podstawie
których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2016 r. kwota bazowa wynosi 3.408,62 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek
zgłoszony:
•
po dniu 29 lutego 2016 r.
lub
•
przed dniem 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 29
lutego 2016 r.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Wskaźnik kwartalnej
waloryzacji składek

Pojawił się komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków,
odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na
subkoncie za IV kwartał 2015 r.
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych ogłosił on, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r. wynosi 101,22%. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Zatrudnienie
cudzoziemców

Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy jest stosunkowo
niewielki, bo wynosi ok. 1%. Dla porównania w UE jest to 6,6%.
W ubiegłym roku odnotowano wzrost zainteresowania cudzoziemców pracą w Polsce.
W porównaniu z rokiem 2014 wydano o ponad 50% więcej zezwoleń na prace
i dwukrotnie więcej oświadczeń, pozwalających na pracę do 6 miesięcy. Ponad 97%
takich dokumentów dotyczyło obywateli Ukrainy. ■
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WZORY PISM

Wzór wniosku
o świadczenie
wychowawcze

Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w urzędzie gminy lub
elektronicznie przez Internet.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór
wniosku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie
podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze
dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część
wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających.
W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych
w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych. ■
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Zmniejszanie lub
zawieszanie świadczeń
przedemerytalnych

Pojawił się komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty
przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej
granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu
lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków
przedemerytalnych.
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Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych ogłosił on, że od dnia 1 marca 2016 r.:
1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 975,00 zł miesięcznie;
2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 2 729,90 zł miesięcznie;
3. roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi 11.700,00 zł;
4. roczna graniczna kwota przychodu wynosi 32.758,80 zł. ■

nicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie
procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
•
projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.
Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania
został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za
które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe).

•

Maksymalna kwota dofinansowania

Rodzaj

Liczba

przedsiębiorstwa

pracowników

PORADY

ZUS dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności
do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez
płatników składek.
Dofinansowanie obejmuje:
•
projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu
bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu tech-
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budżetu
projektu
podlegający
dofinansowaniu

Mikro
przedsiębiorstwo
Małe
przedsiębiorstwo

Program dofinansowania
dla przedsiębiorstw

dla projektów

Procent

Średnie
przedsiębiorstwo
Duże
przedsiębiorstwo

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjnodoradczych*
(w PLN)

1–9

90%

40.000

100.000

140.000

10–49

80%

60.000

150.000

210.000

50–249

60%

80.000

260.000

340.000

250 i więcej

20%

100.000

400.000

500.000

*W projektach inwestycyjno-doradczych kwota przeznaczona na:
•
dofinansowanie działań inwestycyjnych nie może przekroczyć maksymalnej
kwoty dofinansowania dla projektów inwestycyjnych;
•
dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć maksymalnej kwoty
dofinansowania dla projektów.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Wniosek płatnika składek o dofinansowanie
projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały
okres aktywności zawodowej".

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

60

SERWIS DOMOWY ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Przykładowy wniosek, wyjaśnienia oraz wzór umowy znajdują się na stronie www.
zus.pl/prewencja.
•
Ulotka "Program dofinasowania przedsiębiorstw"
•
Spot ZUS dla firm ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa budżetowa na
2016 r.

Limity przychodów
dorabiających

Od 1 marca 2016 r., przez 3 miesiące, obowiązują następujące limity:

Zgodnie z ustawą, szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł,
a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt
budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł.
61

62

2.846,90 zł

Przekroczenie limitu
powoduje zmniejszenie
wypłaty emerytury lub
renty (też renty socjalnej).

To kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za IV
kwartał 2015 r.

5.287,10 zł

Przekroczenie limitu
powoduje zawieszenie
wypłaty emerytury lub
renty.

To kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za IV
kwartał 2015 r.
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Założono, że wzrost gospodarczy wyniesie 3,8%. Średnioroczna inflacja ma być na
poziomie 1,7%, natomiast nominalny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6%. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8%.
W ustawie zapewniono np. środki na: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako
priorytetu rządu, zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010
r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów.
Uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2%
PKB. W ustawie zapisano też środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach
ubiegłych, takich jak np. ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz
modernizacja infrastruktury, w szczególności transportowej.
Wśród zaproponowanych przez Senat poprawek, które zyskały aprobatę posłów,
jest m.in. zwiększenie o 5 mln 477 tys. zł budżetu IPN. Środki będą pochodzić ze
zmniejszenia wydatków majątkowych Krajowej Rady Sądownictwa. Aprobatę posłów
zyskała także propozycja przesunięcia ok. 5,4 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej
Rady Ministrów na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęta została też propozycja Izby drugiej przesunięcia z budżetu MSZ 2 mln zł na dokształcanie nauczycieli
dla Polonii. Decyzją posłów w ustawie budżetowej zostanie też zapisana propozycja
Senatorów przeznaczenia 100 tys. zł na konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa
w Krakowie. Środki mają pochodzić z budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. ■
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WSKAŹNIKI
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Deficyt nie przekroczy
3% PKB

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy
Ministerstwem Finansów (MF) a Komisją Europejską 28 stycznia
2016 r. minister finansów Paweł Szałamacha wysłał list do
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa
oraz komisarza ds. gospodarczych i finansowych, podatków i cła
Pierra Moscoviciego, w którym przedstawił najnowsze informacje na
temat sytuacji gospodarczej i budżetowej Polski.
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•

obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami – z 15.000
EUR na 15 000 PLN,
•
reforma administracji podatkowej i celnej – połączenie obu służb umożliwi
ich lepszą współpracę,
•
wprowadzenie narzędzi informatycznych do wykrywania i zwalczania wyłudzeń VAT.
W liście zapowiedziano również, że szczegóły średniookresowego programu
działań fiskalnych zostaną przedstawione w kwietniowym „Programie konwergencji.
Aktualizacja 2016”. ■

Minister poinformował, że według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wzrost PKB wyniósł 3,6% PKB
(w IV kwartale ubiegłego roku według
Celem rządu jest
szacunków MF wyniósł 3,8%). W połąwspieranie wzrostu
czeniu z najnowszymi danymi o deficycie
gospodarczego
budżetu państwa w 2015 roku, który nie
sprzyjającego
przekroczy 47 mld zł i o wynikach sawłączeniu
morządów za 11 miesięcy, pozwala to
społecznemu przy
jednoczesnym
oczekiwać, że deficyt sektora instytucji
utrzymywaniu
rządowych i samorządowych nie przedeficytu sektora na
kroczy w 2015 r. 3% PKB.
poziomie poniżej 3%
Minister Szałamacha podkreślił, że
PKB.
celem rządu jest wspieranie wzrostu
gospodarczego sprzyjającego włączeniu
społecznemu (ang. inclusive growth) przy jednoczesnym utrzymywaniu deficytu
sektora na poziomie poniżej 3% PKB. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej
w 2016 r. deficyt sektora wyniesie 2,8% PKB. W kolejnych latach nowe rozwiązania
w zakresie polityki społeczno-gospodarczej będą implementowane w taki sposób,
aby nie naruszyć stabilności finansów publicznych.
W związku z tym priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje poprawa ściągalności podatków. W tym celu przyjęte zostaną przez rząd następujące rozwiązania:
•
wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule – GAAR),
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AKTUALNOŚCI

Jednorazowy dodatek
a inne świadczenia

Czy jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów wpłynie na
dodatek mieszkaniowy i prawo do pomocy społecznej.
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Jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów nie wpłynie na dodatek mieszkaniowy i prawo do pomocy społecznej. Zakłada to uchwalona przez Sejm nowelizacja
ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Zgodnie
z nowelizacją kwota jednorazowego dodatku dla emerytów i rencistów nie będzie
miała wpływu na kryteria dochodowe, od których uzależnione jest prawo do dodatku
mieszkaniowego oraz do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zmiany mają
wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 marca 2016 r.
Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie. ■

•
•

•

•

•

•

Zmiany w Policji
ZMIANY
PRAWNE

•

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw dostosowała system prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K
23/11).
Nowe przepisy porządkują i ograniczają kompetencje służb uprawnionych do kontroli operacyjnej poprzez szczegółowe określenie procedur działania, prowadzenia
rejestrów, nadzoru, oraz wprowadzenie kontroli sądów. Ustawa, dostosowując
podstawy działania Policji i innych służb do wyroku Trybunału:
•
doprecyzowuje zakres kontroli operacyjnej poprzez precyzyjne odesłanie do
rozdziałów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego;
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

•

•

wskazuje znacznie precyzyjniej niż dotychczas sposoby prowadzenia kontroli
operacyjnej;
doprecyzowuje, że kontrolę operacyjną można zarządzić tylko wobec przestępstw
ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej;
wprowadza przepisy określające procedurę postępowania pozyskiwania i niszczenia pozyskanych przez służby zakazów dowodowych, tj. tajemnicy obrończej
i tajemnicy spowiedzi, jeżeli takie
tajemnice zostały w trakcie pracy
operacyjnej pozyskane;
Nowe przepisy
wprowadza procedurę przekazywaporządkują
nia do sądów przez prokuratorów
i ograniczają
materiałów, które mogą stanokompetencje służb
wić zakaz dowodowy, objęte tzw.
uprawnionych do
względnym zakazem dowodowym
kontroli operacyjnej.
do sądu, który decyduje o możliwości wykorzystaniu tych danych
w postępowaniu;
doprecyzowuje przepisy dotyczące uzyskiwania oraz przetwarzania
danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych;
wprowadza obowiązek dla Policji i innych służb prowadzenia rejestrów pozyskiwanych danych, na które sąd nie musi wyrażać zgody np.: dane billingowe,
dane abonenckie i lokalizacyjne; rejestry te będą przekazywane raz na pół
roku do właściwego sądu, który może przeprowadzić kontrolę pozyskiwania
i wykorzystania tych danych przez służby;
przewiduje procedurę niszczenia danych nie wykorzystanych w postępowaniu
karnym, z wyjątkiem danych pozyskiwanych przez służby o uprawnieniach
kontrwywiadowczych tj. ABW i SKW; Ustawa pozwala na zachowanie jedynie
danych określonych jako "istotne dla bezpieczeństwa państwa" oraz "istotne
dla obronności Państwa";
nakłada na sądy obowiązek przekazywania informacji na temat przetwarzania
danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych oraz o wynikach
kontroli udostępniania tych danych służbom;
nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek przedstawiania corocznie zbiorczej informacji na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników prowadzonej kontroli Sejmowi i Senatowi.
Ustawa weszła w życie z dniem 7 lutego 2016 r. ■
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PROJEKTY

Ochrona dobrego
imienia Polski

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt zmian
w Konstytucji oraz w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, które
stworzą narzędzia do dochodzenia na drodze prawnej ochrony
dobrego imienia Polski.
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Projektowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionemu i błędnemu
obarczaniu Polski i narodu polskiego za zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę niemiecką, które to często jest powielane przede wszystkim
przez zagraniczne media.
Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości składa się z 3 filarów:
1. Dodanie do Konstytucji art. 28a, który dotyczy zapewnienia ochrony dobrego
imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego.
2. Wprowadzenie ochrony na drodze cywilnej. Powództwo o ochronę dobrego
imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w związku z jego naruszeniem może wytoczyć Instytut
Pamięci Narodowej lub organizacje pozarządowe w zakresie
swoich zadań statutowych.
3. Wprowadzenie ścieżki karnej
w stosunku do osób, które publicznie i wbrew faktom przypisują narodowi Polskiemu udział,
organizowanie, odpowiedzialność
lub współodpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę
niemiecką. W propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości osoby takie
podlegałyby karze pozbawienia
do lat 5, a osoby, które dokonały
takiego czynu nieumyślnie podlegałyby karze grzywny lub ograniczenia wolności. ■
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PROJEKTY

Plany operacyjnoratownicze

Opracowany przez szefa MSWiA projekt w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze, określa
wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne
plany operacyjno-ratownicze, w szczególności formę sporządzenia
planów, zakres zagadnień oraz zakres terytorialny planów.
Projekt rozporządzenia zostanie przyjęty w porozumieniu z ministrami – środowiska,
rozwoju i obrony narodowej. Plany operacyjno-ratownicze opracowuje się w celu
m.in. lepszego przygotowania się na wypadek wystąpienia awarii przemysłowych
i ograniczania ich skutków. Przepisy ochrony środowiska nakładają na prowadzącego zakład o dużym ryzyku dla środowiska i ludzi, obowiązek opracowania takich
planów. ■

PORADY

Poradniki z zakresu
bezpieczeństwa ludności

Na stronie internetowej Cyfrowego Urzędu Administracji Publicznej
udostępniono materiały edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Animacje i prezentacje multimedialne wykonano
na potrzeby systemu e-Bezpieczeństwo.
Zostały one przygotowane i opracowane pod kątem zagrożeń, jakie pojawiają się
cyklicznie lub istnieje ryzyko ich wystąpienia. Wskazują, w jaki sposób powinniśmy
reagować, przeciwdziałać, likwidować skutki oraz zapobiegać wystąpieniu niektórych
z zagrożeń w przyszłości. ■
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PROJEKTY

Powszechna opłata
audiowizualna?

Opracowywany przez rząd projekt ustawy medialnej będzie,
najprawdopodobniej, przewidywał pobieranie opłaty audiowizualnej
(ok. 10 zł miesięcznie) z rachunkiem za energię elektryczną.
Rozważana wcześniej możliwość jej rozliczania z PIT, CIT czy KRUS byłaby, zdaniem
Ministerstwa Finansów, zbyt skomplikowana.
Gotowy projekt ustawy medialnej ma zostać zaprezentowany w marcu. ■
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Zapłata mandatu
PORADY

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu
grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub
zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek
bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B,
45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.

2.

w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer
nałożonego mandatu karnego.
Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce
zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew
US". Zob. przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości on-line.
W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego
należy wpisać:
SWIFT (BIC): NBPL PLPW
IBAN: PL 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
UWAGA! Powyższa informacja nie odnosi się do mandatów nałożonych przez urzędy
skarbowe (na podstawie Kodeksu karnego skarbowego), straże miejskie i gminne.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze
mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu
karnego określony został zaś:
1. sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego
oraz przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów karnych generowanych
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;
2. podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie;
3. tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w art. 100 § 9 ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
4. tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa
w art. 100 § 10 i 11 ustawy.
Gotowy projekt ustawy medialnej ma zosta zaprezentowany w marcu. ■

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do
prowadzenia postępowań mandatowych.
Dokonując wpłat należności z tytułu grzywien z wykorzystaniem systemów
bankowości on-line (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających
dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki), należy:
1. w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY;
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Przygotowujemy zeznania
podatkowe za podatników
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W porównaniu z ubiegłym rokiem znów zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie i druki rozliczeń. Większość Polaków swoje zeznania
podatkowe, jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
musi złożyć do końca kwietnia (w 2016 r. ten termin przesuwa się do 2 maja).
Jak co roku, najpopularniejszym rozliczeniem wysyłanym fiskusowi jest PIT-37,
który wypełniają m.in. pracownicy najemni, którzy nie prowadzili w ubiegłym
roku działalności gospodarczej. Jednoosobowi przedsiębiorcy, jak i osoby uzyskujący przychody z najmu wypełnią PIT-36, zaś przedsiębiorcy, którzy korzystają
z opodatkowania stawką liniową w wysokości 19% - PIT-36L.
Dochody z tytułu inwestycji kapitałowych, np. sprzedaży akcji, należy wykazać
na formularzu PIT-38, a przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości na drukach
PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 (w zależności od daty nabycia nieruchomości).
Z fiskusem musi rozliczyć się każdy, kto w zeszłym roku uzyskał jakikolwiek
dochód, nawet jeśli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w wysokości 3.091 zł. Rozliczenia za podatnika może dokonać płatnik
(pracodawca), pod warunkiem, że do 10 stycznia pracownik przekazał mu
oświadczenie PIT-12, w którym zapewnił, iż nie uzyskiwał innych dochodów
podatkowych według skali podatkowej. Rozliczenie przez płatnika pozbawia
podatnika prawa do skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego rozliczenia
z małżonkiem.
Od dochodu można odliczyć m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne, wydatki na rehabilitację osoby niepełnosprawnej czy wpłaty na
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych generalnie
muszą się rozliczyć do końca marca, składając zeznanie CIT-8.
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Wszyscy nasi Klienci mogą spać spokojnie – po dostarczeniu potrzebnych
dokumentów, nasze biuro rozliczy Państwa w sposób najkorzystniejszy
i niepowodujący dodatkowych kłopotów ze strony organów podatkowych.
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