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Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w kwietniu od 

należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej 
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy 
o p.d.o.p.

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w kwietniu od 

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

Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za kwiecień.

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

– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecien. 

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego 

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

Wpłata II raty podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego oraz podatku rolnego 

– osoby fizyczne. 

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

kwiecień – pozostali płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za kwiecień.

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

kapitałowej.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

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

Wpłata kwot pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 
z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych 
w poprzednim miesiącu.

Wpłata przez płatników, o których mowa 
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek 

na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku 
dochodowego za kwiecień.

 Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za kwiecień 

Wpłata na PFRON za kwiecień.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

Złożenie deklaracji VAT-13 przez 
przedstawiciela podatkowego.

Wpłata co najmniej 75% równowartości 
odpisów podstawowych na wyodrębniony 

rachunek bankowy ZFŚS.
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Terminy – maj

Słowo od doradcy

Drogi Kliencie,

Wreszcie długi weekend. Czas odpocząć na świeżym powietrzu, spotkać się 

z przyjaciółmi i ostatecznie przełamać wiosenne przesilenie. 

1 maja obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Instytucje zajmujące się wdrażaniem funduszy europejskich z całej Polski 

planują liczne działania reklamujące skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki 

obecności w UE i wykorzystaniu funduszy europejskich (zob. www.10latwue.pl).

Nasuwa się tu refleksja: czy każdemu akcesja do UE przyniosła korzyści? 

– Każdy z nas może wskazać jakieś plusy i minusy przystąpienia – różne w za-

leżności od jego indywidualnej sytuacji. Zauważalna jest np. ciągła emigracja 

młodych, wykształconych osób.

25 maja odbędą się zaś wybory do Parlamentu Europejskiego. Będziemy 

mogli zadecydować, kto pokieruje Europą.

Wspomnieć jeszcze warto, że 11 maja, po raz 13, obchodzimy Dzień Doradcy 

Podatkowego.

Twój Doradca Podatkowy

Monika Kawalec
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http://www.10latwue.pl
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■  podatki  podatki  ■

rozliczanie VAt od 
wydatków związanych 
z pojazdami 
samochodowymi

ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych dla 
przedsiębiorców

porady

od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania 
i rozliczania VAt od wydatków dotyczących samochodów 
osobowych oraz innych pojazdów samochodowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych 
może się zwrócić podmiot prowadzący działalność gospodarczą. 
Jednak aby mógł uzyskać ulgę – musi spełnić wiele warunków 
dodatkowych, które nie ciążą na podmiocie nieprowadzącym 
działalności gospodarczej. 

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony 
wykorzystywane są nie tylko biznesowo, lecz także prywatnie. Podatnikowi przysługuje 
ograniczone do wysokości 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich 
wydatków związanych z tymi pojazdami. 

Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100%) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydat-
ków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowa-
ny w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.

Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę, w której omówiono wprowa-
dzone zmiany. 

Wynikają one z:
 ▪ ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw, 
 ▪ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów 

samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności go-
spodarczej podatnika, 

 ▪ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie zwolnień od 
podatku od towarów i usług oraz 
warunków stosowania tych zwolnień,

 ▪ rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie 
wzoru informacji o pojazdach samocho-
dowych wykorzystywanych wyłącznie 
do działalności gospodarczej.  ■

Bardziej rygorystyczne podejście w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą podyktowane jest tym, że okoliczność przyznania ulgi skutkuje polepsze-
niem sytuacji beneficjenta pomocy względem konkurujących z nim (lub zamierzających 
konkurować) przedsiębiorców. Organ podatkowy na wniosek przedsiębiorcy może 
udzielić ulgi w spłacie należności podatkowych, które:
1. nie stanowią pomocy publicznej, 
2. stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 

obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach 
zasady de minimis, 

3. które stanowią pomoc publiczną:
a. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub 

inne nadzwyczajne zdarzenia,
b. udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce 

o charakterze ponadsektorowym,
c. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach 

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d. udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, 

nauki i oświaty,
e. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f. na szkolenia,
g. na zatrudnienie,
h. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i. na restrukturyzację,
j. na ochronę środowiska,

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura_samochody_2014.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000312
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000407
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000369
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000371
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k. na prace badawczo-rozwojowe,
l. regionalną,
m. udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie art. 67b § 6 Ordynacji 

podatkowej przez Radę Ministrów.
Zagadnienie, czy w danej sprawie wnioskowana przez przedsiębiorcę ulga w spłacie 

stanowi pomoc publiczną, jest przedmiotem wstępnego badania przez organ podatkowy 
rozpatrujący podanie o ulgę. 

Zagadnienie tzw. pomocy publicznej regulowane jest przez przepisy Unii Europejskiej, 
oraz przepisy krajowe. Przepis art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 864/2 uwzględniający zmiany wprowadzo-
ne Traktatem z Lizbony, dnia 13 grudnia 2007 r. – Dz.Urz. UE C 306 z dnia 17 grudnia 
2007 r.) określa, czym jest pomoc publiczna, wprowadzając generalny zakaz jej udzie-
lania. Zgodnie z definicją zawartą w art. 107 ust. 1 TfUE, wszelka pomoc przyzna-
wana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiej-
kolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna 
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi. W celu rozstrzygnięcia, czy wnioskowane wsparcie 
stanowi pomoc publiczną, należy ocenić, czy zostały spełnione w konkretnym 
przypadku wszystkie określone w ww. przepisie przesłanki. Pomocą publiczną 
jest wsparcie udzielone beneficjentowi, podmiotowi prowadzącemu działalność 
gospodarczą, o ile spełnione są następujące warunki: 
 ▪ jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych,
 ▪ udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 ▪ ma charakter selektywny (uprzywilejowanie określonego przedsiębiorstwa albo 

produkcji określonych towarów), 
 ▪ grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową 

między państwami członkowskimi UE. 
Brak którejkolwiek z ww. przesłanek wyklucza istnienie pomocy publicznej. 
W Unii Europejskiej organem właści-

wym w zakresie pomocy publicznej jest 
Komisja Europejska. Przedsiębiorca może 
uzyskać pomoc publiczną, ale wyłącznie 
po jej zaakceptowaniu przez Komisję 
Europejską (tzw. notyfikacja). Powyższa 
reguła zawiera jednak wyjątki, zgodnie 
z którymi organy podatkowe mogą orzec 
o udzieleniu pomocy publicznej na rzecz 
danego przedsiębiorcy bez konieczności 
zgłaszania planowanej pomocy publicznej 

Komisji Europejskiej. Do ww. wyjątków za-
liczyć należy: 
 ▪ pomoc udzielaną w ramach zasady 

de minimis – w praktyce jest najczę-
ściej spotykanym przeznaczeniem 
pomocy publicznej. Jest to pomoc, 
której udzielenie – z uwagi na jej 
znikomą wartość – nie powoduje 
zakłócenia konkurencji w stopniu 
skutkującym koniecznością noty-
fikacji udzielonej pomocy przed 
Komisją Europejską. Warunkiem jej 
udzielenia jest wysokość kwoty, do 
jakiej może być ona przyznana – od 
1 stycznia 2007 r. jest to 200.000 euro 
(z wyjątkiem podmiotów działają-
cych w sektorze transportu drogo-
wego, które mogą starać się o pomoc 
do kwoty 100.000 euro). Organ po-
datkowy, przed przyznaniem pomocy 
de minimis, ma obowiązek uzyskać od 
wnioskodawcy wszystkie zaświad-
czenia o pomocy de minimis, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega 
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także informacje niezbędne 
do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i prze-
znaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis; 

 ▪ pomoc w ramach programów pomocowych – pomoc udzielana na podstawie 
aktu prawnego określającego warunki udzielenia pomocy bez konieczności jej 
notyfikowania; 

 ▪ pomoc regionalna – to pomoc, która jest udzielana w zakresie wynikającym z mapy 
pomocy regionalnej;

 ▪ pomoc w zakresie zatrudnienia, 
 ▪ pomoc szkoleniowa; 
 ▪ pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zagadnienie, czy w danej 
sprawie wnioskowana 
przez przedsiębiorcę ulga 
w spłacie stanowi pomoc 
publiczną, jest przedmiotem 
wstępnego badania 
przez organ podatkowy 
rozpatrujący podanie o ulgę. 
taka pomoc podlega bowiem 
obostrzeniom.
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Przepis art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje, że przedsiębiorca może zwrócić 
się z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej w celu: 
a. naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne 

zdarzenia,
b. zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze 

ponadsektorowym,
c. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach 

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d. promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie go-

spodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f. na ochronę środowiska,
g. na prace badawczo-rozwojowe,

Zgodnie z art. 67b § 2 ww. ustawy, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczaj-
ne zdarzenia mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów 
pomocowych określonych w odrębnych przepisach. Natomiast stosownie do art. 
67b § 3 ww. ustawy, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, 
w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako 
pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzie-
lana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach. Przed-
siębiorca, zwracając się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem 
o udzielenie pomocy publicznej, powinien – obok wskazania formy ulgi, tzn. raty, odro-
czenie, umorzenie – złożyć oświadczenie w zakresie tzw. przeznaczenia wnioskowanej 

pomocy publicznej, np. czy wnioskowana pomoc ma być udzielona w ramach zasady 
de minimis, na szkolenia, na zatrudnienie, czy też jako pomoc dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wskazanie przez przedsiębiorcę przeznaczenia wnioskowanej 
pomocy publicznej ma podstawowe znaczenie dla organu podatkowego, ponieważ 
na podstawie tej informacji organ ten będzie mógł podjąć dalsze działania mające 
na celu załatwienie wniosku o ulgę. W zależności od wskazanego przeznaczenia 
pomocy wnioskodawca winien przedstawić dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 
które są wymagane i konieczne do udzielenia pomocy publicznej na podstawie 
przepisów szczegółowych odnoszących się do danego przeznaczenia pomocy.  

Dla przedsiębiorcy składającego wniosek o udzielenie pomocy publicznej 
podstawowe znaczenie ma pojęcie „wielkość pomocy publicznej”, które oznacza 
wartość pomocy publicznej wyrażoną jako dotację otrzymaną w kwocie pienięż-
nej bądź jako tzw. intensywność pomocy publicznej wyrażona jako stosunek 
wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 
publiczną. Dla podmiotu gospodarczego składającego wniosek o udzielenie ulgi 
w zakresie spłaty należności podatkowych kwestia dotychczas już uzyskanej 
pomocy publicznej ma podstawowe znaczenie, ponieważ możliwość udzielenia 
pomocy publicznej w ramach niektórych przeznaczeń jest uzależniona od nie-
przekroczenia konkretnego limitu (pułapu). Przykładowo pomoc de minimis może 
być udzielona przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy wraz z pomocą wnioskowaną oraz 
pomocą de minimis udzieloną w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz 2 latach 
wcześniejszych, nie zostanie przekroczony próg 200.000 euro. Równowartość 
pomocy w euro ustalana jest na podstawie kursu średniego walut obcych, ogła-
szanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

Pomoc udzielona danemu podmiotowi musi być przez niego wykorzystana 
zgodnie z jej przeznaczeniem. Z przepisów rozporządzenia Rady WE z dnia 
22 marca 1999 r. nr 659/1999 wynika, że pomoc świadczona niezgodnie z prze-
znaczeniem może mieć skutki w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego 
podobne do skutków pomocy przyznanej bezprawnie (czyli udzielono pomocy 
bez obligatoryjnej notyfikacji). Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca otrzymał 
pomoc publiczną na zatrudnienie, jednak nie nastąpił wzrost liczby pracowników 
do średniego zatrudnienia w okresie wskazanym w przepisach regulujących to 
zagadnienie albo nowe miejsca pracy nie zostały utrzymane przez konkretny 
okres, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu udzielonej pomocy pu-
blicznej. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami oraz stopą liczoną w Unii 
Europejskiej. Kontrola u przedsiębiorcy będzie dokonywana przez urzędników 
Komisji Europejskiej. ■

Na podst.: www.is.wroc.pl  

http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/kpus/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=
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projekty

rekomendacje zmian 
w ordynacji podatkowej

poprawa relacji oraz wzrost zaufania między podatnikiem 
a organami skarbowymi – to główne założenia przygotowywanych 
przez Ministerstwo Gospodarki rekomendacji do zmiany ordynacji 
podatkowej. Jej regulacje, jako aktu ogólnego całego prawa 
podatkowego, powinny stanowić punkt wyjścia dla interpretacji 
i ewentualnego przygotowania także materialnych przepisów 
szczegółowych. 

System podatkowy, w tym procedura kontroli i poboru, to obszary, których zmiana 
może przynieść istotną poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej 

Spółka winna złożyć m.in.: 
• informację w jakim działa sektorze, 
• jakie szkolenia mają być objęte 

wsparciem (ogólne, specjalistycz-
ne), 

• przejrzystą i szczegółową dokumen-
tację kosztów szkolenia kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą.

Każdorazowo o obowiązku złożenia 
odpowiednich dokumentów, wyjaśnień 
przedsiębiorca w trakcie prowadzone-
go postępowania będzie informowany 
przez właściwy w sprawie organ podat-
kowy. 

Niezłożenie przez wnioskodawcę 
wszystkich dokumentów niesie dla niego 
negatywne konsekwencje w postaci nie 
udzielenia pomocy publicznej. Przed-
siębiorca winien zatem dołożyć maksy-
malnych starań, aby organ podatkowy 
otrzymał wszelkie wymagane dokumen-
ty oraz wyjaśnienia.  ■

Spółka B złożyła wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku 
z przeznaczeniem na pomoc na szkolenia w ramach rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych sta-
nowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz.U. Nr 179, poz. 1388). 
Jakie dodatkowe informacje trzeba przedstawić z wnioskiem tę 
o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Spółka X złożyła wniosek o rozłożenie na raty zobowiązania 
w podatku z przeznaczeniem na pomoc de minimis. Jakie dodatkowe 
informacje trzeba przedstawić z wnioskiem tę o ulgę w spłacie zobo-
wiązań podatkowych?

odpowiedzi

odroczenie podatku 
jako na pomoc na 
szkolenia

dodatkowe dane do wniosku 
o rozłożenie podatku na raty 
jako pomoc de minimis

W związku z tym winna złożyć dodatkowo np. informacje: 
• w jakim działa sektorze, 
• czy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych 

w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw, 

• o otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedza-
jących go lat pomocy de minimis.  ■

http://www.mg.gov.pl/files/upload/20547/Nowa%20Ordynacja%20podatkowa_Wst<0119>pny%20projekt%20rekomendacji_20140416.pdf
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oraz spowodować jeszcze większy rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce. Przygoto-
wywane przez Ministerstwo Gospodar-
ki rekomendacje są ściśle powiązane 
z prowadzonymi równolegle pracami nad 
zmianą ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej – fundamentem prawnym 
dla osób prowadzących działalność go-
spodarczą. Nowa Ordynacja podatkowa 
powinna natomiast ściśle z nią współgrać.

Propozycje MG dotyczą przede wszystkim poprawy relacji pomiędzy podatni-
kiem a organem podatkowym. W szczególny sposób odnosi się to przedsiębiorców, 
których traktowanie w sferze podatkowej powinno być adekwatne do funkcji 
pełnionej przez nich w gospodarce. Szczególna rola powinna przypadać podatni-
kom rzetelnie wywiązującym się ze swoich obowiązków. Temu służyć powinno np. 
wprowadzenie instytucji „karty rzetelnego podatnika” oraz przeformułowanie roli 
urzędów skarbowych w kierunku bieżącej obsługi podatników. 

Zaufanie państwa do podatnika powinien też odzwierciedlać nowy katalog zasad 
ogólnych, w tym wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika 
w razie wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt rekomendacji powstał we współpracy z organizacjami przedsiębiorców. 
Pozytywnie zaopiniowała go też działająca przy Ministrze Gospodarki Krajowa Rada 
Przedsiębiorczości. Projekt ma być wstępem do dyskusji najpierw z przedsiębior-
cami, a następnie stanowić wkład we współpracę z Ministrem Finansów, który jest 
odpowiedzialny za regulowanie sfery podatkowej. Resort gospodarki liczy także na 
uwagi i opinie przedsiębiorców, na których opinię czeka do 15 maja 2014 r. (prosi 
o przesyłanie korespondencji na adres mailowy: regulacje@mg.gov.pl).  ■

Zwalniając z akcyzy prywatną produkcję wódki w małych ilościach, 
węgry naruszyły prawo unii.

Jak wódka, to tylko 
z akcyzą…orzeczenia

W przypadku wódki wyprodukowanej przez gorzelnię z owoców dostarczonych przez 
producentów owoców, przeznaczonej do osobistego spożycia przez tych ostatnich, 

interpretacje

VAt od szaf do 
zabudowy

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie 
opodatkowania właściwą stawką VAt świadczenia polegającego na 
wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym.

w celu ustalenia prawidłowej stawki 
VAt do czynności polegających na wy-
konaniu trwałej zabudowy meblowej 
należy przede wszystkim zbadać, czy 
czynności te można zakwalifikować 
jako usługę modernizacji obiektu bu-
dowlanego bądź jego części (lokalu) 
objętego społecznym programem 
mieszkaniowym, czy też w istocie czyn-
ności te sprowadzają się do dokonania 
dostawy towaru w rozumieniu art. 7 
ust. 1 ustawy o VAT. w zależności od 
dokonanej kwalifikacji, zastosowanie 
będzie miała albo preferencyjna, albo podstawowa stawka podatku.

Określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może 
mieć zastosowanie obniżona stawka VAT, należy przede wszystkim badać stopień 
konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu 
budowlanego/lokalu.

Mając na uwadze bogactwo możliwych gospodarczo sytuacji, MF wskazał, że 
rozstrzygnięcie podejmowane co do wysokości opodatkowania trwałej za-
budowy meblowej w świetle przepisów ustawy o VAt wymaga każdorazowo 
szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy.  ■

określając, czy do zabudowy 
meblowej montowanej 
w budynku/lokalu może 
mieć zastosowanie obniżona 
stawka VAt, należy przede 
wszystkim badać stopień 
konstrukcyjnego połączenia 
komponentów meblowych 
i elementów obiektu 
budowlanego/lokalu.

Węgry zobowiązane są stosować minimalną stawkę akcyzy przewidzianą w przepisach 
europejskich – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (ETS).  ■

Wyrok ETS z 10.04.2014 r. w sprawie C-115/13 - Komisja przeciwko Węgrom

http://www.mg.gov.pl/node/20547
mailto:regulacje@mg.gov.pl
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-w-sprawie-opodatkowania-wlasciwa-stawka-vat-swiadczenia-polegajacego-na-wykonaniu-trwalej-zabudowy-meblowej-w-obiektach-budownictwa-objetego-spolecznym-programem-mieszkaniowym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140062pl.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-115/13
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opodatkowanie rent 
i emerytur dla pracowników ue

Alkohol do czyszczenia linii 
produkcyjnych

resort finansów wyjaśnił zasady opodatkowania świadczeń 
wypłacanych pracownikom unii europejskiej w ramach systemu 
emerytalno-rentowego ue.

Na stronie resortu finansów dostępna jest interpretacja ogólna 
Ministra Finansów w sprawie akcyzy.

Dotyczy to „urzędników Unii”, tj. osób, 
które zostały powołane zgodnie z przepisa-
mi Regulaminu pracowniczego urzędników 
Unii Europejskiej na stanowisko urzędni-
czew jednej z instytucji Unii na podstawie 
aktu wydanego przez organ powołujący tej 
instytucji, jak również do osób powołanych 
przez organy unijne, do których ma zasto-
sowanie Regulamin na podstawie aktów 
unijnych ustanawiających te organy.

świadczenia wypłacane w ramach 
systemu emerytalno-rentowego unii europejskiej są w polsce zwolnione z opodat-
kowania i w konsekwencji nie wykazuje się tych dochodów w zeznaniu rocznym.  ■

Dotyczy ona możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu 
etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego 
w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.  ■

FirMA  ■

projekty

ułatwienia dla 
sprowadzających 
towary do polski

przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar znajdujący 
się w już obrocie w unii europejskiej nie będzie musiał zamieszczać 
na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. – takie rozwiązanie 
wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej przyjęty przez radę Ministrów.

Rozwiązanie takie ma przynieść oszczędności przedsiębiorcom, którzy nie będą musieli 
zmieniać oznakowania towaru (lub jego opakowania) – w wysokości ok. 70 mln zł rocznie. 
Dzięki niższym kosztom sprowadzania towarów do Polski wzbogaci się ich oferta na 
krajowym rynku. Nowa regulacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej, przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu w Polsce jest obecnie zobowią-
zany do umieszczania na nim pisemnych informacji w języku polskim określających: 
firmę przedsiębiorcy i jego adres oraz danych umożliwiających identyfikację towaru. 
Zgodnie z interpretacją tego artykułu, obowiązkowe jest umieszczanie na produktach 
adresu dystrybutora, który ma siedzibę w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to 
koszty, wynikające z konieczności zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania 
na potrzeby wprowadzenia go na polski rynek. Po zmianach nie będzie obowiązku 

podawania polskiego adresu dystrybuto-
ra, przewidziano natomiast odesłanie do 
oznaczenia producenta lub dystrybutora 
w którymkolwiek z państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (na podstawie 
przepisów o ogólnym bezpieczeństwie pro-
duktów). Przedsiębiorca z Unii Europejskiej 
(lub innego państwa EOG – Islandii, Norwe-
gii, Liechtensteinu) będzie mógł oznaczyć 
produkt adresem jego firmy znajdującej 
się w UE/EOG.

Rozwiązanie to wpisuje się w realizo-
wane przez rząd działania deregulacyjne, 
ułatwiające prowadzenie działalności go-

po zmianach nie 
będzie obowiązku 
podawania polskiego 
adresu dystrybutora, 
przewidziano natomiast 
odesłanie do 
oznaczenia producenta 
lub dystrybutora 
w którymkolwiek 
z państw europejskiego 
obszaru Gospodarczego.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/zasady-opodatkowania-swiadczen-wyplacanych-pracownikom-unii-europejskiej-w-ramach-systemu-emerytalno-rentowego-unii-europejskiej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacja-ogolna-ministra-finansow-nr-ag3-033-26-2013-fll-6-z-dnia-8-kwietnia-2014-r-w-sprawie-mozliwosci-stosowania-w-stosunku-do-czesciowo-skazonego-alkoholu-etylowego-zuzywanego-do-czyszczenia-linii-produkcyjnych-zwolnienia-okreslonego-w-art-32-ust-4-pkt-2-ustawy-o-podatku-akcyzowym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fakcyza%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:PL:PDF
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://www.mg.gov.pl/node/20530
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp
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spodarczej. Proponowana zmiana oznacza ograniczenie obciążeń dla przedsiębiorców 
przez redukcję obowiązków informacyjnych oraz zapewnienie realizacji wspólnotowej 
zasady swobody przepływu towarów.

Zaproponowano także rezygnację z obowiązku oznaczania towaru informacją 
umożliwiającą jego identyfikację, gdy przeznaczenie towaru w sposób oczywisty będzie 
wynikało z jego istoty, zapewniającej nabywcy świadomy wybór.

W przypadku sprzedaży z udziałem konsumentów nadal będą obowiązywały prze-
pisy dotyczące oznaczania towarów określone w ustawie o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.  ■

parlament kończy już prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach 
administracyjnych. 

parlament kończy już prace nad nowelizacją ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego. 

Standardowe pisma urzędowe

reforma w ochronie 
konkurencji i konsumentów

Ustawa wprowadzi jednolite wzory wniosków (przygotowanych w formie doku-
mentów elektronicznych) w niektórych procedurach administracyjnych związa-
nych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Celem zmian jest przyspieszenie 
i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

Standaryzacja wniosków ma stanowić  pierwszy etap porządkowania procedur 
administracyjnych związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności go-
spodarczej w Polsce. Rząd chce wprowadzić kilkadziesiąt wzorów wniosków, które 
będą wykorzystywane przy załatwianiu spraw urzędowych opisanych w ponad 
20 ustawach. Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych 
danych i zawierać wskazania, jakie dokumenty (załączniki) należy dołączyć. Ma to 
ograniczyć liczbę urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, co powinno znaczą-
co przyspieszyć załatwianie spraw administracyjnych. Za udostępnienie wniosków 
będą odpowiedzialni właściwi ministrowie. 

Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie 
elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą 
zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. 
Repozytorium znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji pu-
blicznej (ePUAP). Wzory wniosków będą dostępne też m.in. w Biuletynie Informacji 
Publicznej danego urzędu.   ■

Ustawa wydłuża – z roku do 5 lat – okres, 
po upływie którego nie będzie możliwe 
wszczęcie postępowania w sprawie sto-
sowania praktyk ograniczających kon-
kurencję. 

Nowelizacja zawiera ponadto szereg 
rozwiązań, których celem jest wzmocnie-
nie polskiego systemu ochrony konkuren-
cji i konsumentów; m.in. odformalizowuje 
stosowane procedury i przyspiesza ich 
działanie. 

W przepisach dotyczących kontroli koncentracji ustawa wprowadza w niektórych 
przypadkach dwuetapowe rozpatrywanie wniosków. Chodzi m.in. o sprawy szczególnie 
skomplikowane, takie w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego 
ograniczenia konkurencji na rynku oraz te, które  wymagają przeprowadzenia badań 
rynkowych. W tych przypadkach termin zakończenia jest przedłużany o 4 miesiące. 
Postanowienie w tej sprawie ma wydawać prezes UOKiK. Ponadto w sprawach, 
w których występuje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia 
konkurencji, UOKiK będzie miał obowiązek przedstawić przedsiębiorcy zastrzeżenia 
wobec planowanej koncentracji wraz z ich uzasadnieniem. Umożliwi to przedsię-
biorcom ustosunkowanie się do zarzutów. W przypadku tzw. prostych koncentracji, 
a więc spraw niebudzących wątpliwości, ustawa przewiduje jednomiesięczny termin 
na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas UOKiK na rozpatrzenie wniosku we wszyst-
kich postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji miał 2 miesiące. 

Zgodnie z ustawą koncentracje polegające na połączeniu przedsiębiorców osią-
gających na terytorium Polski obroty do 10 mln euro lub na tworzeniu przez nich 
wspólnych przedsiębiorstw nie będą podlegały zgłoszeniu. 

Nowelizacja uprawnia ponadto prezesa UOKiK do publicznego ostrzegania 
o przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów, mogących ich 

Nowelizacja m.in. uprawnia 
prezesa uoKiK do publicznego 
ostrzegania o przypadkach 
naruszania zbiorowych interesów 
konsumentów, mogących ich 
narazić na poważne straty 
finansowe. dotyczyć to ma m.in. 
wprowadzających w błąd reklam.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=33FF470572C9E727C1257C77003528A7
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=18D00ABB425C3C21C1257BE3003A2CDD
http://www.mg.gov.pl/node/20613
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=16C4F72CC6BB07F0C1257CC4002B708C
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10980
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narazić na poważne straty finansowe. Dotyczyć to ma m.in. wprowadzających 
w błąd reklam. Będą one upubliczniane na podstawie postanowienia prezesa UOKiK, 
na które ma przysługiwać zażalenie. 

Ponadto ustawa doprecyzowuje i porządkuje przepisy dotyczące kontroli 
i przeszukania. Zawiera także przepisy dotyczące tzw. środków zaradczych, czyli 
takich, których celem jest zakończenie naruszania zakazu praktyk ograniczających 
konkurencję lub usunięcia jego skutków. 

Nowelizacja wprowadza do ustawy procedurę dobrowolnego poddania się karze. 
Ma to przyspieszyć czas uprawomacniania się wydawanych decyzji. 
Zgodnie z przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami maksymalna kara pieniężna dla osób 
fizycznych, pełniących w przedsiębiorstwach funkcje kierownicze lub zasiadających 
w ich organach zarządzających będzie mogła wynieść 2 mln zł. Chodzi o kary za 
naruszenie zakazu porozumień antykonkurencyjnych.   ■

trzy sposoby na to, by to na bankach, a nie podatnikach, spoczywał 
ciężar ratowania instytucji kredytowych w kłopotach, zostały 
przegłosowane przez parlament europejski. dwa z nich dotyczą 
restrukturyzacji i likwidacji niewypłacalnych banków, trzeci realnych 
gwarancji przez banki depozytów do 100 tysięcy euro. środki te, obok 
jednolitego mechanizmu nadzoru instytucji kredytowych, to kolejny 
element niezbędny do budowy unii bankowej.

to nie podatnicy poniosą koszty 
upadających banków…

Parlament uzyskał znaczące ustępstwa od ministrów finansów UE, zwłaszcza 
w sprawie ustanowienia mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków oraz powiązanego z nim funduszu o wartości 55 miliardów euro – czyli 
jednego z filarów tzw. unii bankowej. Dzięki temu decyzje dotyczące upadających 
banków nie będą przedmiotem gry politycznej, a fundusz gwarancyjny zostanie 
ustanowiony szybciej i będzie wykorzystywany w bardziej sprawiedliwy sposób.

Zmiany, które posłowie wprowadzili do dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków, sprawią, że użytkowanie publicznych pieniędzy 
będzie ściśle kontrolowane. 

Dzięki nowelizacji prawa dotyczącego 
gwarancji depozytów klienci upadających 
banków będą mogli szybciej odzyskać 
swoje pieniądze. Ponadto fundusz za-
silany będzie realnymi pieniędzmi, więc 
gwarancja depozytów nie będzie tylko 
czczą obietnicą. 

Banki odpowiedzialne za straty 
i fundusze ratunkowe

Podczas kryzysu w wielu przypadkach 
stratami spowodowanymi przez upa-
dające banki obciążani byli podatnicy, 
dzięki czemu wartość banków pozo-
stawała prawie nienaruszona. W prze-
ciwieństwie do tego, zasada udziału 
właścicieli banku, ustanowiona na mocy 
nowego prawa oznacza, że pierwszymi 
w kolejce, aby pokryć straty banku, 
przed podatnikami, będą jego właściciele (udziałowcy) oraz wierzyciele (wła-
ściciele obligacji).

Nowe przepisy nałożą na banki obowiązek utrzymywania funduszu rezer-
wowego, który będzie wykorzystywany wtedy, gdy niewystarczający okaże się 
wkład właścicieli i wierzycieli banku. w ciągu najbliższych ośmiu lat, kraje nale-
żące do unii bankowej (pozostałe kraje ue, które będą chciały do niej dołączyć) 
będą musiały sfinansować powstanie Jednolitego Funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej Likwidacji o wartości 55 miliardów euro. pozostałe kraje 
będą musiały w ciągu 10 lat ustanowić własne fundusze o wartości 1 procenta 
wszystkich ubezpieczonych depozytów.

Mniejszy udział polityki pozwoli obniżyć koszty banków w zapaści

Parlamentarzyści od dawna argumentowali, że decyzje dotyczące postępowania 
wobec banków w kłopotach, powinny być podejmowane na podstawie twardych 
danych i obiektywnej wiedzy. Niektóre z krajów członkowskich natomiast doma-
gały się, by pozostawić je ministrom finansów. Ostateczny kompromis ogranicza 
wpływ polityków oraz polityczną presję na procesy restrukturyzacji i likwidacji, 
dzięki czemu mogą one być przeprowadzane w bardziej sprawiedliwy, szybszy 
i efektywny kosztowo sposób. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=16C4F72CC6BB07F0C1257CC4002B708C
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43458/html/Parlament-To-nie-podatnicy-ponios%C4%85-koszty-upadaj%C4%85cych-bank%C3%B3w
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140410STO43248/html/Unia-bankowa-z-czym-to-si%C4%99-je
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140416STO44766/html/Ostatnia-sesja-7.-kadencji-w-skr%C3%B3cie-unia-bankowa-i-pracownicy-delegowani
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Lepsza ochrona deponentów

Aktualizacja systemu gwarancji depozytów zobowiązuje wszystkie kraje UE do 
ustanowienia własnych, finansowanych przez banki, systemów zwracania pienię-
dzy z gwarantowanych depozytów (do 100 tysięcy euro) w sytuacji, gdy upadający 
bank nie jest w stanie tego zrobić, w celu ochrony podatników przed ponoszeniem 
tych kosztów.

Parlamentarzyści zagwarantowali także, że deponenci szybciej odzyskają swoje 
pieniądze. Cała kwota zdeponowanych przez nich środków będzie do odebrania 
w ciągu 7 dni roboczych, zaś pieniądze niezbędne do przeżycia (do ustalenia przez 
kraje członkowskie) będą dostępne w ciągu 5 dni. Posłowie wprowadzili także 
klauzule dotyczące tymczasowej ochrony dużych depozytów. Jeśli na konto wpła-
cona zostanie jednorazowo duża kwota – ponad 100 tysięcy euro (na przykład ze 
sprzedaży domu), kwota ta jest gwarantowana przez 3 miesiące.   ■

posłowie parlamentu europejskiego chcą zakazu jednorazowych 
toreb plastikowych, aby zredukować produkcję odpadów. 

ograniczenie zużycia 
plastikowych toreb?

Kraje ue musiałyby zredukować zużycie najpopularniejszych i najbardziej zanie-
czyszczających środowisko toreb plastikowych aż o 80% do 2019 roku, zgodnie 
z projektem przepisów, który został przyjęty przez parlament europejski. parla-
mentarzyści proponują, aby wykorzystać podatki, opłaty, zakazy oraz ograniczenia 
sprzedaży jako środki do celu. plastikowe torby to jeden z najpoważniejszych 
problemów środowiskowych, przyczyniają się one do zanieczyszczania zbiorników 
oraz ekosystemów wodnych. 

„Dzisiejsze głosowanie znacząco wzmacnia projekt przepisów unijnych skiero-
wanych na zredukowanie niepotrzebnego użycia plastikowych toreb, wprowadzając 
obowiązkowe europejskie cele redukcji i warunek, aby plastikowe torebki nie były za 
darmo. Jak pokazały państwa, które już pracują nad tym ograniczeniem, nie jest to 
trudne zadanie, przy zastosowaniu spójnej polityki. Szybkie wycofanie plastikowych 
toreb jest rozwiązaniem problemu ogromnej ilości plastikowych odpadów, zanieczysz-
czających środowisko naturalne” – powiedziała Margarete Auken (Greens/EFA, DK.

cele redukcji: 50% do 2017 oraz 80% do 2019

Posłowie twierdzą, że najczęściej używane w UE lekkie, plastikowe torby na zakupy 
(cieńsze niż 50 mikronów), w przeciwieństwie do tych grubszych i mocniejszych, 
rzadko są używane powtórnie, co sprawia, że kończą jako odpady, przyczyniając się 
do zanieczyszczenia środowiska

Kraje członkowskie musiałyby zredukować zużycie tego typu toreb o co naj-
mniej 50% do 2017 roku oraz o 80% w ciągu kolejnych dwóch lat. cel ten osiągnąć 
mogą, nakładając podatki i dodatkowe opłaty, zakazy oraz ograniczenia sprze-
daży, które sprawią, że sklepy nie będą rozdawać plastikowych toreb za darmo. 
wyjątkiem mają być opakowania służące do pakowania żywności sprzedawanej 
luzem, takiej jak mięso, ryby czy nabiał.

Do 2019 roku plastikowe torebki służące do pakowania owoców, warzyw oraz 
wyrobów cukierniczych powinny zostać zastąpione przez opakowania z surowców 
wtórnych, biodegradowalnych oraz nadających się do kompostowania. Wymogi 
dotyczące tych opakowań powinny zostać zmienione, uważają posłowie.

obecnie

W 2010 roku każdy obywatel UE zużył około 198 plastikowych toreb, z czego około 
90% stanowiły torby cienkie. To właśnie one rzadko bywają używane powtórnie 

i dlatego znacznie przyczyniają się do 
zanieczyszczenia środowiska. Jeśli nic się 
nie zmieni, zużycie plastikowych toreb 
będzie wciąż rosnąć. Jak wynika z danych 
Komisji Europejskiej, tylko w 2010 roku na 
śmietniku wylądowało ponad 8 miliardów 
plastikowych toreb.

Kolejne kroki

Parlament Europejski przegłosował 
projekt przepisów w pierwszym czyta-
niu, aby zapewnić, że praca wykonana 
podczas obecnej kadencji będzie mogła 
zostać przekazana nowemu Parlamento-
wi, który będzie mógł wykorzystać przy-
jęty projekt jako podstawę do negocjacji 
z państwami członkowskimi.  ■

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43461/html/Pos%C5%82owie-chc%C4%85-ograniczy%C4%87-zu%C5%BCycie-plastikowych-toreb
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140423STO44901/html/Idziesz-na-zakupy-We%C5%BA-eko-torb%C4%99!
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140416STO44766/html/Ostatnia-sesja-7.-kadencji-w-skr%C3%B3cie-unia-bankowa-i-pracownicy-delegowani
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Zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł będą 
zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane 
z obiegu. wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo 
pozostaną prawnym środkiem płatniczym. 

Nowe banknoty
AktuAlności

Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastoso-
wanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej 
i dotychczasowej emisji są widoczne. Najważniejsze zmiany to odkryte pole znaku 
wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszone zabezpieczenie recto-verso. 
Jedynie banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony. 

Narodowy Bank Polski udostępnia NBP Safe, oficjalną aplikację poświęconą 
polskim pieniądzom. Pozwala ona nauczyć się, jak rozpoznawać fałszywe banknoty.    ■

rada Ministrów przyjęła Strategię „Bezpieczeństwo energetyczne 
i środowisko – perspektywa do 2020 r.”

rada Ministrów przyjęła czwartą aktualizację Krajowego programu 
reform (Kpr). 

System wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora MSp oraz kompleksowy 
katalog instrumentów pomocy na każdym etapie rozwoju firmy – to 
główne elementy programu rozwoju przedsiębiorstw do 2020 roku 
(prp), przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki. 

rozwój z poszanowaniem 
środowiska

Krajowy program reform na 
lata 2014-2015

program rozwoju 
przedsiębiorstw 

Głównym celem strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych 
i przyszłych pokoleń, z uwzględnieniem ochrony środowiska, oraz stworzenie 
warunków do rozwoju nowoczesnego, niskoemisyjnego sektora energetycznego. 
Dokument określa m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny 
zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku w obszarze energii i środowiska. 
Wdrożenie Strategii ma się przyczynić do rozwoju nowoczesnego, przyjaznego 
środowisku sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo 
energetyczne.   ■

Rada Ministrów przyjęła dokument 8 kwietnia 2014 r. Realizacja PRP pozwoli 
ograniczyć wyzwania dla stabilnego rozwoju gospodarczego wynikające m.in. 
ze stopniowego wyhamowania inwestycji infrastrukturalnych, starzejącego się 
społeczeństwa, trudności w osiągnięciu równowagi finansów publicznych oraz 
niedostatecznego wykorzystywania w praktyce potencjału badawczo-rozwojowego. 
Działania ujęte w Programie będą wspierać przedsiębiorstwa w podejmowaniu 
działalności w obszarze B+R, zwiększać ich możliwości do podejmowania współpracy 
ze środowiskiem naukowym oraz zapewniać instrumenty służące powstawaniu 
wspólnych potencjałów, m.in. w ramach klastrów czy platform technologicznych. 
Ich efektem będzie wytwarzanie produktów i usług rynkowych lepszej jakości 
i lepiej dopasowanych do potrzeb konsumentów.   ■

Przygotowany w MG dokument określa, w jaki sposób Polska w latach 2014-2015 
będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów 
na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.   ■

http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/IS0401/NBP_Ulotka.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/ministerstwo-finansow-partnerem-bezpiecznych-pieniedzy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fwszystkie-aktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/nbpsafe/pl.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/krajowy-program-reform-na-rzecz-realizacji-strategii-europa-2020-2.html
http://www.mg.gov.pl/node/20481
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22547_rozwoj_z_poszanowaniem_srodowiska_beis_przyjety_przez_rm.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-strategii-bezpieczenstwo-energetyczne-i.html
http://www.mg.gov.pl/node/20531
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-rozwoju-przedsiebiorstw-do-2020-roku.html
http://www.mg.gov.pl/node/20572
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rząd przyjął wieloletni plan Finansowy państwa na lata 2014-2017.

wieloletni plan Finansowy 
państwa

Pierwszy raz zasadniczym elementem 
Wieloletniego Planu Finansowego 
Państwa jest Program Konwergen-
cji. Aktualizacja 2014. Przedstawiono 
w nim podjęte i planowane działania, 
które umożliwią Polsce wyjście z unijnej 
procedury nadmiernego deficytu już 
w 2016 r. Plan obejmuje też określenie 
celów głównych funkcji państwa wraz 
z miernikami stopnia ich realizacji.

Zdaniem rządu, konsekwentna reali-
zacja działań strukturalnie zwiększających 
dochody i ukierunkowanych na obniżenie 
wydatków w relacji do PKB powinna po-
zwolić na uchylenie procedury nadmier-
nego deficytu wobec Polski. Terminowe-
mu zlikwidowaniu nadmiernego deficytu 
służyć ma także wdrażanie pakietu działań ułatwiających podatnikom wypełnianie 
ich zobowiązań wobec państwa i podnoszących wydajność administracji podatkowej. 
Ograniczenie deficytu będzie głównie wynikiem zmniejszenia wydatków o 3,5 pkt. 
proc. do PKB.

Rząd jest też zdeterminowany, aby nadal konsekwentnie ograniczać nierównowagę 
finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów do 
rozwoju kraju. Wraz z oczekiwaną wyraźną poprawą kondycji ekonomicznej głównego 
partnera handlowego Polski, jakim jest UE, również w naszym kraju można oczekiwać 
korzystnych perspektyw wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że wzrost PKB w Polsce 
w 2014 r. wyniesie 3,3%, czyli dwa razy więcej niż w 2013 r. W 2015 r. realne tempo 
wzrostu PKB ma osiągnąć 3,8%, a w latach 2015–16 ustabilizuje się na poziomie 4,3%. 
Z prognoz wynika także, że po wyraźnym spadku presji inflacyjnej w końcu 2012 r. 
i utrzymaniu się jej na niskim poziomie w 2013 r., również w roku bieżącym inflacja 
średnioroczna pozostanie niska i wyniesie 1,2%.  ■

wskAźniki 
i stawki

według wstępnych danych GuS produkcja sprzedana przemysłu 
w marcu 2014 r. była o 5,4% wyższa w porównaniu z analogicznym 
miesiącem 2013 r.

Kilka wskaźników 
gospodarczych

Ze wstępnych danych GUS wynika też, 
że po 2 miesiącach 2014 r. eksport 
towarów wyniósł ok. 25,3 mld euro 
i był wyższy o 3,5% w porównaniu 
z poziomem sprzed roku. Import nato-
miast zwiększył się o 1,8%, do poziomu 
prawie 25,3 mld euro. Wpłynęło to na 
poprawę salda wymiany towarowej. 
Notowany w okresie I-II 2013 r. deficyt 
na poziomie 362 mln euro został prze-
kształcony w nadwyżkę w wysokości 
31 mln euro.

Z kolei raport NBP wskazuje, że sy-
tuacja w sektorze przedsiębiorstw powoli poprawia się. Jednak optymizm przed-
siębiorców może nieco hamować kryzys ukraińsko-rosyjski, którego konsekwencje 
i zakres są nieprzewidywalne.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6% i w porównaniu 
do lutego spadła o 0,3 pkt. proc.

Jeśli chodzi o inflację w marcu, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług 
konsumpcyjnych w marcu 2014 r. wzrosły o 0,1% względem lutego b.r. W porów-
naniu z marcem 2013 r. były zaś wyższe o 0,7%. 

Z danych NBP wynika, że podaż pieniądza M3 w marcu zwiększyła się nominal-
nie o 1,1%. Zwiększyły się depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
– wzrosło także ich zadłużenie w bankach. 

Przedsiębiorstwa finansują się też same. W marcu zwiększyły się depozy-
ty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – wzrosło także ich zadłużenie 
w bankach – podał NBP.  ■

raport NBp wskazuje 
na dalszą poprawę 
koniunktury w marcu 
br. Jednak optymizm 
przedsiębiorców może 
nieco hamować kryzys 
ukraińsko-rosyjski, którego 
konsekwencje i zakres są 
nieprzewidywalne.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-wieloletniego-planu-finansowego-panstwa-na-lata-2014-17.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/rzad-przyjal-wieloletni-plan-finansowy-panstwa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-wieloletni-plan-finansowy-panstwa-na-lata-2014-2017.html
http://www.mg.gov.pl/node/20563
http://www.mg.gov.pl/node/20496
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2014/koniunktura_ii_2014.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2014/koniunktura_ii_2014.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6657,spadek-bezrobocia-w-marcu.html
http://www.mg.gov.pl/node/20535
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2014/bazowaiii2014.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2014/m3-03-14.html
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/przedsiebiorstwa_finansuja_sie_same
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Na przyjęty pakiet legislacyjny składają się:
 ▪ dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych 

sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz
 ▪ rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.
Postanowienia dyrektywy będą wymagać transpozycji do prawa krajowego (czyli uchwa-

lenia nowych lub zmiany istniejących  przepisów) – termin na skuteczne wprowadzenie 
przepisów dyrektywy to 2 lata od ich wejścia w życie. Podobnie w przypadku rozporzą-
dzenia  – obowiązek jego stosowania  również nastąpi po upływie 2 lat od wejścia w życie.

Reforma dotychczasowych przepisy unijne o audycie nastąpiła w reakcji na 
globalny kryzys finansowy w latach 
2008-2009, aby przywrócić zaufanie do 
rynków i instytucji finansowych oraz po-
prawić stabilność systemu finansowego. 
Nowe przepisy o audycie mają m.in. wzmoc-
nić niezależność biegłych rewidentów 
i firm audytorskich, poprawić jakość badań 
sprawozdań finansowych przeprowadza-
nych w UE oraz nadzór publiczny nad 
wykonywaniem zawodu biegłego rewi-
denta i działalnością firm audytorskich. 
W szczególności przyjęty pakiet wpro-
wadza bardziej zaostrzone regulacje dla 
biegłych rewidentów i firm audytorskich 
badających jednostki zainteresowania pu-
blicznego (JZP).

■  FirMA FirMA  ■

Przedmiotowe rozporządzenie określa 
wykaz instalacji wytwarzających energię 
elektryczną, objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS) 
w okresie rozliczeniowym 2013-2020 wraz 
z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 
na każdy rok okresu rozliczeniowego. 
W przypadku energetyki uprawnienia do 
emisji są wydawane podmiotom zgodnie 
z zasadą ex-post, a więc dopiero po udo-
kumentowaniu poniesionych kosztów inwestycyjnych na zadania uwzględnione 
w krajowym planie inwestycyjnym. Udokumentowaniu tych kosztów posłużyły sprawoz-
dania z realizacji zadań inwestycyjnych, złożone przez podmioty realizujące te zadania.

Wcześniej Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji 
innych niż wytwarzające energię elektryczną, objęte systemem handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 
1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. Na podstawie 

przedmiotowego rozporządzenia zostaną 
przekazane uprawnienia do emisji dla 
przemysłu i na produkcję ciepła na lata 
2013 i 2014. Wykaz instalacji objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji 
w okresie rozliczeniowym 2013-2020, 
wraz z przydziałem uprawnień do emisji 
na poszczególne lata okresu rozliczenio-
wego, określono w tabeli nr 1 załącznika 
do rozporządzenia dotyczącego bezpłat-
nych uprawnień do emisji dla przemysłu 
i ciepłownictwa.   ■

rozporządzenie dotyczące bezpłatnych uprawnień do emisji dla 
energetyki zostało 8 kwietnia przyjęte przez radę Ministrów.

rada ue zaakceptowała znowelizowane przepisy unijne dotyczące 
rewizji finansowej, przyjęte przez parlament europejski. 

zmiany 
prawne

Bezpłatne uprawnienia 
do emisji

Zmiana przepisów ue 
regulujących działalność 
biegłych rewidentów i firm 
audytorskich

Na podstawie 
przedmiotowych 
rozporządzeń zostaną 
przekazane bezpłatne 
uprawnienia do emisji dla 
określonych instalacji.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/nowelizacja-przepisow-ue-regulujacych-dzialalnosc-bieglych-rewidentow-i-firm-audytorskich?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22520_rozporzadzenie_dot_bezplatnych_uprawnien_do_emisji_dla_energetyki_przyjete_przez_rade_ministrow.html
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_04/24126bfd738faadce8b592d5b01626af.pdf
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22454_rozporzadzenie_dot_bezplatnych_uprawnien_do_emisji_dla_przemyslu_i_cieplownictwa_przyjete.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000439
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_04/d80b5201d33f9f52f49a2b174154fc79.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000472
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■  FirMA FirMA  ■

Wśród zmian wynikających z nowych przepisów można wskazać np.:
 ▪ obowiązkową rotację firmy audytorskiej badającej JZP (obok obowiązującego 

w tej chwili wymogu zmiany kluczowego biegłego rewidenta),
 ▪ zakaz świadczenia określonych usług na rzecz badanej JZP (czyli tzw. „czarna lista”),
 ▪ limit na wynagrodzenie za świadczenie dozwolonych usług innych niż badanie 

na rzecz badanej JZP,
 ▪ wzmocnienie roli komitetu audytu w JZP poprzez zwiększenie jego udziału 

w procesie wyboru firmy audytorskiej mającej przeprowadzić badanie, jak również 
w samym procesie badania sprawozdania finansowego JZP,

 ▪ rozszerzenie zakresu informacji przedstawianych w opinii z badania (zarówno 
w przypadku badania JZP, jak też pozostałych jednostek),

 ▪ wprowadzenie obowiązku sporządzania dodatkowego raportu z badania prze-
znaczonego dla komitetu audytu w badanej JZP,

 ▪ określenie minimalnych wymogów w zakresie zasad wewnętrznej organizacji 
firmy audytorskiej,

 ▪ zakaz udziału osób wykonujących zawód biegłego rewidenta (tzw. praktyków) 
w zarządzaniu organem nadzoru publicznego,

 ▪ istotne zawężenie zakresu zadań organu nadzoru publicznego jakie będzie można 
delegować na samorząd zawodowy biegłych rewidentów.   ■

23 kwietnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie parlamentu 
europejskiego i rady unii europejskiej w sprawie obniżenia lub 
zniesienia ceł na towary pochodzące z ukrainy. Z unijnego cła 
zwolnione zostały towary przemysłowe importowane do ue 
z ukrainy, obejmujące ponad 94 procent linii taryfowych.

obniżenie lub zniesienie 
ceł na towary pochodzące 
z ukrainy

Rozporządzenie znosi 83% taryf celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy 
produktów rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych, takich 

jak zboża, mięsa – wołowina, wieprzowina i drób, obowiązują unijne bezcłowe 
kontyngenty na import, służące zabezpieczeniu interesów producentów na 
terenie UE. Wobec towarów ukraińskich objętych kontyngentami taryfowymi 
na produkty rolno-spożywcze będą wciąż stosowane unijne wymogi sanitarne, 
fitosanitarne i weterynaryjne.

Rozporządzenie nie uchyla obowiązujących w UE i Polsce wymogów tech-
nicznych nałożonych w odniesieniu do stali i wyrobów stalowych. Niezależnie 
od obowiązującego na podstawie Rozporządzenia cła w imporcie z Ukrainy do 
UE tych towarów, obowiązują także unijne cła antydumpingowe, które są i będą 
pobierane jako cła dodatkowe (zwiększają poziom unijnego cła pobieranego 
w oparciu o wyżej wymienione Rozporządzenie).

Informacje o wysokości stawek na poszczególne towary, obejmujące konkret-
ne linie taryfowe, dostępne są na stronie Komisji Europejskiej w bazie TARIC. 

Opłaty celne będą mogły zostać przywrócone w sytuacji napływu towarów 
importowanych z Ukrainy grożącym poważnymi trudnościami dla unijnych pro-
ducentów. Udzielone preferencje handlowe mają charakter tymczasowy. Rozpo-
rządzenie jest stosowane do czasu wejścia w życie lub tymczasowego stosowania 
Tytułu IV Umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina (DCFTA), co ma nastąpić po 
wyborach prezydenckich na Ukrainie 25 maja br. Ostatecznie Rozporządzenie 
ma obowiązywać nie później niż do 1 listopada 2014 roku.   ■

http://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/4277/
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/obnizenie-lub-zniesienie-cel-na-towary-pochodzace-z-ukrainy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.118.01.0001.01.POL
http://www.mg.gov.pl/node/20591
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
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■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

AktuAlności

uwaga na fałszywe 
e-maile

równość płci 

w internecie rozsyłane są obecnie fałszywe wiadomości e-mail, któ-
rych nadawca podszywa się pod Zakład ubezpieczeń Społecznych 
(przykład tutaj). 

Z opublikowanego unijnego sprawozdania wynika, że różnice pod 
względem traktowania kobiet i mężczyzn w europie powoli się 
zmniejszają.

Zakład nie rozsyła pocztą elektroniczną informacji dotyczących rozliczeń świadczeń. ZUS 
ostrzega też, że takie e-maile zawierają załączniki, których otwarcie może spowodować 
zawirusowanie komputera. 

e-maile, których nadawcą jest ZuS, wysyłane są zawsze z domeny zus.pl (adres 
nadawcy kończy się na @zus.pl).   ■

Ze sprawozdania wynika, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem 
zatrudnienia, płac i reprezentacji nadal istnieją, a przemoc wobec kobiet jest wciąż 
poważnym problemem. 
• Kobiety nadal zarabiają przeciętnie o 16,4% mniej niż mężczyźni.
• W całej Europie zaledwie 27% posłów do parlamentów to kobiety.
• Co trzecia kobieta w Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od 

czasu ukończenia 15. roku życia.
Starania UE na rzecz poprawy sytuacji kobiet dały pozytywne efekty:

• Zwiększone nakłady na placówki opieki nad dziećmi spowodowały, że wskaźnik 
zatrudnienia kobiet wzrósł z 58% w 2002 r. do 63% obecnie.

• Od kiedy w 2010 r. zapowiedziano możliwość zastosowania metod „pozytywnej 
dyskryminacji”, udział kobiet w zarządach firm wzrósł z 11 do 17,8%.

• W 2013 r. wprowadzono w życie przepisy dotyczące przemocy uwarunkowanej 
płcią i praktyczne metody jej zwalczania. Na związane z tym kampanie przezna-
czono 15,1 mln euro.

W raporcie stwierdzono jednak, że przy obecnym tempie zmian na równe płace 
będziemy musieli zaczekać 70 lat, a na osiągnięcie przez kobiety 40-procentowego 
udziału w parlamentach krajowych – 20 lat.  ■

decyduj o swoich 
składkach

od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy 
emerytalnych (oFe) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część 
ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne obecnie wynosi 19,52% pod-
stawy jej wymiaru, z czego od 1 lutego 2014 r.:
• 2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez OFE,
• 4,38% podstawy wymiaru jest zapisywane na subkoncie w ZUS.

Jeżeli składki nie będą przekazywane do OFE, to część składki emerytalnej wyno-
sząca 7,3% będzie zapisywane na subkoncie w ZUS.

Osoby decydujące się na przekazywanie składki emerytalnej w całości do ZUS nie 
muszą składać żadnych oświadczeń.

Ubezpieczeni chcący, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, 
powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: „Oświadczenie członka otwartego 
funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego 
oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego 
oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”.

Oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE powinny złożyć również osoby, które 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r. zawrą umowę z OFE na zasadzie dobrowolności, 
jeżeli chcą, aby składka do OFE była przekazywana także od 1 lipca 2014 r.
Oświadczenie w formie papierowej będzie dostępne w placówkach ZUS, a w formie 
elektronicznej na www.pue.zus.pl .

Począwszy od 2016 r. co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, otwierane będzie „okienko 
transferowe”. W tym okresie będzie można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu 
bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.

porady

http://e-inspektorat.zus.pl/files/falszywy%20mail.pdf
http://ec.europa.eu/news/justice/140414_pl.htm
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2272
http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/zmiany-w-powszechnym-systemie-emerytalnym/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,6650,ofe-otwarcie-okienka-transferowego.html
http://pue.zus.pl/
http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=5056
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■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

Zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, ubezpieczony, pod-
pisując oświadczenie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z informacją 
o systemie emerytalnym oraz informacją o funduszach emerytalnych. 
Pobierz:
• Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki 

do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczą-
cą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych 
funduszy emerytalnych;

• Informacja na temat powszechnego systemu emerytalnego;
• Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych.

Informacje o systemie emerytalnym można znaleźć również na stronie: 
emerytura.gov.pl  ■

w obronie praw 
pracowników 
delegowanych za granicę

pracownicy tymczasowo delegowani zagranicę będą lepiej chronieni 
zgodnie z przepisami nieformalnie uzgodnionymi z radą oraz przyję-
tymi przez parlament europejski. posłowie wzmocnili projekt, usta-
nawiając jasne przepisy, dzięki którym delegowanie pracowników od-
różnione zostanie od prób omijania prawa i da państwom możliwość 
dostosowania przeprowadzanych inspekcji. w sektorze budowlanym, 
kontrahenci oraz podwykonawcy będą wspólnie i indywidualnie od-
powiedzialni za nadużycia prawa pracy.

projekty

Celem nowych zasad jest skuteczniejsze egzekwowanie dyrektywy z 1996 roku, do-
tyczącej warunków pracy osób delegowanych z jednego kraju do drugiego, w celu 
świadczenia usług przez ograniczony okres czasu, aby ograniczyć nadużycia.

„Ostateczna wersja przepisów osiągnęła równowagę pomiędzy swobodą dostarczania 
usług a ochroną  delegowanych pracowników. Przepisy prawne zapewnią większą przej-
rzystość i pewność, przyczyniając się do poprawy sytuacji delegowanych pracowników, 
których liczba przekracza milion osób, w UE” – powiedziała Danuta Jazłowiecka (EPP, 
PL), odpowiedzialna za sprawozdanie.

identyfikacja rzeczywistych delegacji i ograniczanie nadużyć

Żeby zapewnić jednolite odczytywanie przepisów i jasność prawną, Parlament sformu-
łował otwartą listę kryteriów, które mają pomóc państwom członkowskim w identy-
fikacji, czy delegacja jest prawdziwa, czy jest tylko próbą obejścia przepisów, poprzez 
na przykład zakładanie fikcyjnych firm w państwach wymagających ochrony pracy oraz 
osłon socjalnych na niższym poziomie.

Parlament wprowadził też jednoznaczną definicję „fałszywego samozatrudnienia”, 
które polega na omijaniu prawa poprzez wykorzystanie faktu, że wiele przepisów 
dotyczących warunków pracy, zagwarantowanych przez dyrektywę, nie dotyczy osób 
samozatrudnionych. 

wzmocnienie kontroli 

W celu zapewnienia właściwego egzekwowania przepisów dyrektywy z 1996 roku umowa 
zawiera ograniczoną listę środków kontroli krajowej, która może zostać poszerzona 
przez państwa członkowskie. Zgodnie z propozycją Parlamentu, kraje członkowskie 
będą musiały informować Komisję Europejską o nowych środkach kontroli, ale nie 
oznacza to, że będą musiały zdobywać zezwolenie na ich zastosowanie. To zapewnia 
im możliwość dostosowania standardów kontroli do własnych potrzeb.

odpowiedzialność solidarna i indywidualna

W sytuacjach, kiedy główny kontrahent zleca pracę podwykonawcy, zarówno główny 
kontrahent, jak i bezpośredni podwykonawca będą odpowiedzialni zarówno solidar-
nie, jak i indywidualnie za nie zapłacenie pracownikom lub naruszenie ich praw w inny 
sposób. W branży budowlanej ta zasada będzie obowiązkowa. Kraje członkowskie mają 
także prawo wprowadzić surowsze przepisy i objąć nimi inne branże. 

Lepszy dostęp do informacji

Nowe przepisy zapewnią także lepszy dostęp do informacji, zarówno firmom, jak 
i delegowanym pracownikom. Parlament zawarł w przepisach klauzule zapewniające 
przejrzystą informację, wolną od opłat i łatwo dostępną na oficjalnej stronie w różnych 
językach, w zależności od zapotrzebowania na rynku kraju przyjmującego pracowników. 
Na stronie znajdą się informacje na temat warunków pracy i warunków socjalnych do-
tyczących delegowanych pracowników oraz procedur składania zażaleń. 

Kolejne kroki

Porozumienie musi teraz zostać formalnie potwierdzone przez państwa członkowskie.  ■

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/8283239/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/8283239/INFORMACJA_MPIPS_MF.pdf
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/8283239/INFORMACJE_OFE.pdf
http://emerytura.gov.pl/
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43465/html/W-obronie-praw-pracownik%C3%B3w-delegowanych-za-granic%C4%99
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5542,6669,parlament-europejski-na-sesji-plenarnej-zaakceptowal-porozumienie-osiagniete-w-ramach-trilogow.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5542,6665,dyrektywa-pe-i-rady-w-sprawie-srodkow-ulatwiajacych-korzystanie-z-praw-w-kontekscie-swobodnego-przeplywu-pracownikow.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140414STO44302/html/Pracownicy-delegowani-%E2%80%9CMamy-prawo-teraz-musimy-zapewni%C4%87-jego-dzia%C5%82anie%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140408BKG42818/html/QA-on-Posting-of-Workers
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43444/html/EU-workers-to-enjoy-fully-portable-pension-rights-when-moving-abroad
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140416STO44766/html/Ostatnia-sesja-7.-kadencji-w-skr%C3%B3cie-unia-bankowa-i-pracownicy-delegowani
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
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■  kadry i ubezpieczenia kadry i ubezpieczenia  ■

ii transza deregulacji 
– łatwiejszy dostęp do 
91 zawodów
przyjęta przez Sejm, a potem – z poparwkami – przez Senat, ustawa 
dereguluje 91 zawodów, nowelizuje 21 ustaw, liczy 267 stron uza-
sadnienia i oceny Skutków regulacji,  obejmuje grupy zawodowe 
liczące ponad 200 tysięcy osób. Jej celem jest deregulacja bądź 
całkowita dereglamentacja 9 zawodów rynku finansowego, podle-
gających Ministerstwu Finansów, oraz 82 zawodów technicznych, 
pozostających w gestii Ministerstwa infrastruktury i rozwoju. 

Ustawa stanowi drugi etap prowadzo-
nego przez rząd procesu deregulacji 
dostępu do zawodów i obejmuje m.in.: 
usługowe prowadzenie ksiąg rachunko-
wych, doradców podatkowych, agentów 
i brokerów ubezpieczeniowych, aktu-
ariuszy, biegłych rewidentów, agentów 
celnych, architektów, urbanistów, inży-
nierów budowlanych, rzeczoznawców 
samochodowych, nurków, dróżników ob-
chodowych, zawody związane z obsługą 
metra, jak też zawody związane z żeglugą 
morską i śródlądową.

Przyjęte przepisy zmienią m.in.: 
ustawę o rachunkowości, ustawę o do-
radztwie podatkowym, ustawę o po-
średnictwie ubezpieczeniowym, Prawo 
celne, ustawę o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie, ustawę o grach ha-
zardowych, Prawo budowlane,  Prawo 
o ruchu drogowym, Prawo lotnicze, 
ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawę o transporcie kolejowym, ustawę o bezpieczeństwie morskim  ■

zmiany 
prawne

promocja zatrudnienia

ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zmierza 
do poprawy skuteczności publicznych służb zatrudnienia w kontekście 
łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na 
rynku pracy.  

Zmiany mają w założeniu dostosować działania urzędów pracy do indywidualnego bezro-
botnego i pracodawcy, a w szczególności objąć pomocą osoby długotrwale bezrobotne, 
ułatwiać łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem 
dzieci oraz pomagać w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym 
(do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia). 

Rozwiązania, które mają przyczynić się do zrealizowania założonych celów ustawy, 
polegają w szczególności na: zmianie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu 
Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań 
aktywizacyjnych urzędów pracy, uzależnieniu środków na wynagrodzenia pracowników 
urzędów pracy od efektów i standardów działania urzędów, zwiększeniu roli partnerów 
społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy (rady rynku pracy) oraz 
zwiększeniu roli samorządu województwa w polityce rynku pracy, profilowaniu pomocy 
udzielanej bezrobotnym, ułatwieniom w kwestiach związanych z podnoszeniem kwalifi-
kacji zawodowych oraz reformie sieci EURES.

Nowe instytucje wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnie-
nia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej 
z wychowaniem dziecka to: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne, pożyczka 
z Funduszu pracy na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej 
oraz programy regionalne.

Pracodawcy zatrudniający młodych pracowników będą się mogli ubiegać o nowe 
instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy – bony szkoleniowe, 
bony stażowe, bony zatrudnieniowe oraz bony na zasiedlenie.

Wprowadzono ponadto mechanizm mający ułatwić zdobycie stażu zawodowego 
bezrobotnym podejmującym pierwszą pracę poprzez refundację pracodawcy składek 
na ich ubezpieczenia społeczne. Wsparcie pracodawców zatrudniających bezrobotnych 
w wieku ponad 50 lat polegać ma na przyznaniu przedsiębiorcy dofinansowania do wy-
nagrodzenia takiego bezrobotnego.  ■

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1185F0283E175A37C1257BAC004EED8F
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5936,sejm-przyjal-tzw-ii-transze-deregulacji-oraz.html
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/deregulacja-zawodu-agenta-celnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/deregulacja-zawodu-agenta-celnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,6334,24-kwietnia-2014-r-.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=22328D215C8850EDC1257C3000508A35
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6676,prezydent-podpisal-reforme-urzedow-pracy.html
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/apel_lewiatana_do_prezydenta_rp
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/45/1/promocja_zatrudnienia.rtf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6678,reforma-publicznych-sluzb-zatrudnienia-mity-i-realia.html
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Nowelizacja prawa o ruchu drogowym dotyczy przepisów 
o centralnej ewidencji pojazdów i polega na stworzeniu możliwości 
rozwoju e-usług, świadczonych drogą elektroniczną, dla obywateli 
i przedsiębiorców. 

dostosowanie regulaminów, cenników i telefonów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, lepsze wyposażenie biur obsługi i likwidacja 
barier architektonicznych – już za pół roku wejdą w życie pierwsze 
udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 

Obecnie dane dotyczące pojazdu mogą 
być udostępniane jedynie uprawnionym 
do tego instytucjom oraz jego posiada-
czowi. Wprowadzane zmiany umożliwią 
dostęp do informacji o pojeździe wszyst-
kim, bez konieczności wykazywania uza-
sadnionego interesu.

Wprowadzone zmiany ułatwią wszyst-
kim zainteresowanym dostęp on-line do 
danych i informacji o pojazdach zgroma-
dzonych w centralnej ewidencji pojazdów, 
bez potrzeby składania wniosków i czeka-
nia na rozpatrzenie.

Dla uzyskania danych i informacji 
o pojeździe niezbędnym będzie podanie  
numeru nadwozia VIN, daty pierwszej 
rejestracji oraz numeru rejestracyjnego 
pojazdu. Udostępniane będą jedynie dane o pojeździe, a nie o właścicielu lub posia-
daczu auta. Usługa ta będzie bezpłatna.

Dzięki wprowadzonym zmianom w przepisach o centralnej ewidencji pojazdów 
będzie możliwe sprawdzenie m.in. marki, modelu, roku produkcji, daty pierwszej 
rejestracji, terminu badania technicznego i odczytu licznika przebiegu pojazdu w mo-
mencie jego badania oraz danych o miejscu zarejestrowania, a także liczby właścicieli 
pojazdu. Udostępniona będzie także informacja o tym, że pojazd został zgłoszony jako 
skradziony, o ubezpieczeniu pojazdu, jak również dane o pojemności i mocy silnika, 
dopuszczalnej masie i ładowności, liczbie miejsc. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  ■

zmiany 
prawne

Sprawdzisz pojazd

udogodnienia telekomunikacyjne 
dla osób niepełnosprawnych

dodatek energetyczny 
bez podatku

Wszystko w ramach nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, które 
nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek świad-
czenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 

W ciągu 6 miesięcy do potrzeb osób niepełnosprawnych muszą być dostosowane:
• regulaminy i cenniki,
• modele telefonów,
• aparaty publiczne.

Poza tym dostawca usług ma zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia 
lub usługi telefonicznej.

Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne przewidują możliwość 
otrzymania – przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycz-
nego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek 
energetyczny jest przyznawany, na wniosek odbiorcy wrażliwego, w drodze decyzji.

Minister Finansów wydał zaś rozporządzenie w sprawie zaniechania podatku 
dochodowego od osób fizycznych od tego świadczenia otrzymanego w 2014 r.  ■

Minister Finansów zdecydował o zaniechaniu poboru podatku 
dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=855CE301E2DDB539C1257C990033A8E8
https://mac.gov.pl/aktualnosci/udogodnienia-telekomunikacyjne-dla-osob-niepelnosprawnych-rozporzadzenie-ministra
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11959,Ulatwienia-dla-instytucji-korzystajacych-z-bazy-CEPiK.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/45/1/prawo_o_ruchu_drogowym.rtf
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11947,Prezydent-podpisal-ustawe-umozliwiajaca-uruchomienie-e-uslug-Bezpieczny-autobus-.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11947,Parlament-zakonczyl-prace-nad-ustawa-umozliwiajaca-uruchomienie-e-uslug-Bezpiecz.html
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/464/1
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/udogodnienia-telekomunikacyjne-dla-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/zaniechanie-poboru-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-od-dodatku-energetycznego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
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W ciągu 12 miesięcy do potrzeb osób niepełnosprawnych ma być dostosowanych ok. 
500 biur obsługi abonentów. Oznacza to, że biura będą wyposażone w urządzenia:
• ułatwiające skorzystanie z tłumacza języka migowego,
• umożliwiające powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika.

Punkty obsługi powinny też zlikwidować bariery architektoniczne, aby ułatwić 
dostęp dla niepełnosprawnych, którzy mają trudności w poruszaniu się.

Natomiast w ciągu 24 miesięcy dostosowane mają być także strony internetowe 
dostawców usług telefonicznych.  ■

projekty

Każda osoba przebywająca legalnie na terenie ue będzie miała 
prawo do otworzenia podstawowego rachunku płatniczego 
i nikomu nie będzie go można odmówić z powodu narodowości 
lub miejsca zamieszkania, zgodnie z nowymi przepisami 
przyjętymi przez parlament europejski. ponadto opłaty oraz 
warunki, na jakich oferowane są rachunki płatnicze, powinny 
być przejrzyste i łatwe do porównania. Klienci powinni też 
mieć możliwość łatwego przeniesienia rachunku w przypadku 
znalezienia korzystniejszej oferty.

podstawowy rachunek 
płatniczy dla wszystkich

„Ta dyrektywa ma na celu umożliwienie użytkownikom korzystania z podstawowych usług 
płatniczych. Zagwarantowany dostęp do podstawowego rachunku płatniczego, obejmu-
jący migrantów oraz mobilnych obywateli, będzie stymulował modernizację gospodarki, 
ułatwi swobodę przemieszczania się oraz pomoże osobom najbardziej poszkodowanym 
społecznie” – powiedział Jürgen Klute (GUE/NGL, DE), odpowiedzialny za przygotowanie 
sprawozdania w tej sprawie.

otwarty dostęp

Dzięki naciskom Parlamentu w przepisach znalazł się zapis zobowiązujący do 
posiadania w swojej ofercie podstawowego rachunku płatniczego wszystkie lub 
wystarczającą liczbę banków w każdym kraju UE, aby mogły one zapewnić nie tylko 
łatwy dostęp do tej usługi, ale także konkurencyjne oferty. Podstawowe rachunki 

płatnicze nie mogłyby być oferowane jedynie przez banki dostarczające usług 
bankowych przez Internet.

Każdy potencjalny klient legalnie przebywający w Unii, nawet jeśli nie posiada 
stałego adresu, powinien być w stanie otworzyć podstawowy rachunek bankowy. 
Kraje członkowskie mogą jednak, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych, 
wymagać od takiej osoby ujawnienia przyczyny bądź zainteresowania otwarciem konta 
w konkretnym kraju na terenie UE. Wymaganie takie nie może być nadmiernie trudne 
lub obciążające dla potencjalnego klienta.

przejrzysta informacja

Prawo powinno zapewnić, że każda osoba otwierająca rachunek bankowy jest 
w stanie zrozumieć wszystkie związane z nim opłaty oraz oferowane stopy procentowe, 
informacja taka powinna być jasna i podana przy pomocy ujednoliconej terminologii 
w całej Unii. W każdym państwie UE powinien zostać nieodpłatny dostęp do niezależnej 
strony internetowej porównującej opłaty pobierane przez dostawców usług płatniczych 
i poziom usług. Banki byłyby też zobowiązane udzielać informacji o podstawowym 
rachunku płatniczym w swojej ofercie.

rachunek podstawowy

Podstawowy rachunek płatniczy pozwoli klientom umieszczać środki pieniężne na 
rachunku, wypłacać z niego gotówkę, realizować i otrzymywać transakcje płatnicze, 
w tym polecenia przelewu, wobec stron trzecich i od nich, włącznie z transakcjami przez 
Internet oraz na transakcje kartą płatniczą. Klienci będą mieli prawo do wykonywania 
nieograniczonej liczby tego typu transakcji za darmo lub za umiarkowaną opłatą. Państwa 
członkowskie mogą jednak nałożyć ograniczenia bądź wykluczyć możliwość posiadania 
kredytu związanego z podstawowym rachunkiem płatniczym.

przeniesienie rachunku

W celu umożliwienia klientom korzystania z najlepszych ofert opłaty za przeniesienie 
rachunku do innego banku na terenie ue powinny być umiarkowane. Przeniesienie 
rachunku w obrębie tego samego kraju i w tej samej walucie powinno być wykonane przez 
bank otrzymujący na polecenie właściciela lub właścicieli rachunku i z ich autoryzacją.

Wszystkie polecenia przelewu, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz upo-
ważnienia dotyczące poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione, powinny zostać 
zidentyfikowane. W przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania autoryzacji otrzymujący 
bank winien wystąpić do przekazującego banku o wykonanie wszystkich podlegających 
autoryzacji czynności.

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43466/html/Podstawowy-rachunek-p%C5%82atniczy-dla-wszystkich
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Banki będą miały obowiązek niezwłocznego pokrycia strat wynikających bezpośrednio 
z błędów popełnionych podczas przenoszenia rachunku.

Kolejne kroki

Aby wejść w życie, przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez państwa członkowskie, 
następnie będą one miały 24 miesiące na ich włączenie (transpozycję) do narodowych 
systemów prawnych.  ■

AktuAlności

co pewien czas ogłaszane są konkursy, w ramach których 
finansowane są – z udziałem środków unijnych - rozmaite 
przedsięwzięcia. dzięki kontrolom ue portale internetowe w większym stopniu 

przestrzegają praw konsumentów: obecnie 62% z nich podaje 
konsumentom informacje zgodnie z przepisami ue.

rekultywacja składowisk odpadów komunalnych możliwa dzięki poiiś 

5 mln euro – to łączna kwota unijnego dofinansowania przeznaczona na ogłoszony 
przez Ministra Środowiska konkurs dotyczący rekultywacji składowisk odpadów ko-
munalnych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 kwietnia do 9 czerwca 
2014 roku. Do wykorzystania w ramach konkursu jest 5 mln euro. Środki przezna-
czone są na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na rekultywacji składowisk 
odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części. W praktyce oznacza to tyle, że 
tereny zajęte dotychczas przez wysypiska odpadów nie będą już szkodzić środowi-
sku. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz Marszałkowie Województw.

Gospodarka wodno-ściekowa 

Do 30 maja 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM* w zakresie 
przygotowania dokumentacji dla projektów. 10 mln euro zaplanowane na konkurs 
to środki przeznaczone dla beneficjentów, którzy planują inwestycje w gospodarkę 

Konkursy 
o dofinansowanie

Strony internetowe oferujące 
usługi turystyczne bardziej 
przyjazne dla konsumentów

wodno-ściekową w aglomeracjach od 10 tys. RLM*, jednak obecnie potrzebują 
wsparcia przy opracowaniu stosownej dokumentacji. W przyszłości gotową do-
kumentację projektową będą mogli wykorzystać biorąc udział w konkursach (już 
w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020) na dofinansowanie przed-
sięwzięć inwestycyjnych. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się 
samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej.  ■

Jeden na trzech użytkowników Inter-
netu w UE rezerwuje podróż i zakwa-
terowanie on-line. Przewiduje się, że 
w przyszłości liczba ta wzrośnie. Aby 
zapewnić właściwe traktowanie kon-
sumentów, Komisja wraz z organami 
krajowymi przeprowadza regularne 
kontrole stron internetowych oferują-
cych usługi turystyczne w całej Europie.

Spośród 552 skontrolowanych 
w 2013 r. stron internetowych aż 382 
nie przestrzegały europejskich przepi-
sów dotyczących ochrony konsumen-
tów. Od tamtej pory zaktualizowano 
i poprawiono 173 portali, 209 jest 
przedmiotem toczących się postępo-
wań, a 6 zamknięto.  ■

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22431_rekultywacja_skladowisk_odpadow_komunalnych_mozliwa_dzieki_poiis.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/22489_10_mln_euro_na_gospodarke_wodno_sciekowa_rusza_kolejny_nabor.html
http://ec.europa.eu/news/environment/140423_pl.htm
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■  serwis domowy serwis domowy  ■

w 2013 r. w unijnym systemie ostrzegania o niebezpiecznych 
produktach konsumenckich (rApeX) zarejestrowano rekordową 
liczbę ostrzeżeń. wyraźnie wzrosła liczba produktów z chin.

ubrania i zabawki w pierwszej 
piątce niebezpiecznych towarów 
konsumpcyjnych w ue

Za pośrednictwem RAPEX-u zgłoszono w sumie 2.364 produkty nieżywnościowe, wśród 
których znalazły się na przykład niestabilne wanienki dla niemowląt, zapadające się 
wózki dla dzieci, tusze do tatuażu zawierające niedozwolone substancje toksyczne oraz 
buty zawierające chemikalia powodujące alergie.

System RAPEX, który gwarantuje, że niebezpieczne produkty zostaną szybko 
wycofane z rynku lub odzyskane od konsumentów, działa w 28 krajach UE, a także 
w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

W 2013 r. liczba wystosowanych ostrzeżeń była o 3,8% wyższa niż w roku poprzed-
nim. Zdaniem Komisji Europejskiej wynika to raczej z faktu, że krajowe organy nadzoru 
są coraz skuteczniejsze w wykrywaniu produktów niebezpiecznych i egzekwowaniu 
przepisów, a nie z tego, że do Europy trafia więcej niebezpiecznych produktów.  ■

Kupujący nieruchomości na rynku pierwotnym są lepiej chronieni 
– to wniosek z przeprowadzonego przez uoKiK przeglądu 
obowiązujących od prawie 2 lat przepisów. potrzebna jest jednak 
modyfikacja ustawy.

Jak się sprawuje ustawa 
deweloperska?

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego. Jej głównym celem było ograniczenie ryzyka, które ponosi 
konsument w związku z zakupem mieszkania lub domu na rynku pierwotnym.  Po blisko 
dwóch latach obowiązywania ustawy UOKiK przedstawił wnioski z analizy funkcjonowania 
nowego prawa. Przeprowadzone zostało m.in. kompleksowe badanie rynku, w którym 
blisko tysiąc podmiotów – deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych oraz banków 
– zostało zapytanych o ocenę obowiązujących przepisów, ich wpływ na działalność 

gospodarczą oraz potrzebę i zakres ewentualnych zmian w ustawie. w lutym br., 
urząd przedstawił również raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez 
deweloperów w obrocie z konsumentami.

Obserwacje Urzędu oraz informacje zebrane od przedsiębiorców pokazują, że podsta-
wowy cel nowej regulacji został osiągnięty i poziom ochrony nabywców wzrósł. Potwierdza 
to również spadek liczby skarg na deweloperów napływających do UOKiK oraz będących 
ich efektem postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 
prowadzonych przez Urząd. Kolejną pozytywną zmianą jest m.in. wzrost ilości inwestycji, 
które nie są finansowane w całości z pieniędzy nabywców.

propozycje zmian 
Ogólna  ocena skutków obowiązującej ustawy jest pozytywna, jednak Urząd dostrzega 
potrzebę modyfikacji przepisów w celu jeszcze lepszej ochrony konsumentów oraz 
zabezpieczenia interesów przedsiębiorców. Wiele wniosków UOKiK jest tożsamych 
z propozycjami zmian wskazywanymi przez profesjonalnych uczestników rynku.

umowa rezerwacyjna
Przykładem jest konieczność uregulowania w przepisach kwestii dotyczących umowy re-
zerwacyjnej. Jest ona zawierana pomiędzy deweloperem i nabywcą, a jej przedmiotem jest 
wyłączenie lokalu ze sprzedaży na określony czas i dla części banków jest wystarczającym 
dokumentem do rozpatrzenia wniosku konsumenta o kredyt.  Zarówno przedsiębiorcy, 
jak i UOKiK stoją na stanowisku, że konieczne jest zdefiniowanie tego typu kontraktów 
oraz wprowadzenie ich do ustawy chroniącej prawa nabywców lokali mieszkalnych.

obowiązki przedkontraktowe
Urząd zgadza się również z postulatami dotyczącymi doprecyzowania informacji, które 
deweloper musi zamieścić w prospekcie informacyjnym. Dotyczy to m.in. obowiązku 
informowania konsumentów o planowanych inwestycjach w promieniu kilometra od 
nieruchomości. Proponowana zmiana miałaby polegać na doprecyzowaniu katalogu 
dokumentów, które mają być źródłem informacji przekazywanych w prospekcie.

odbiór mieszkania
Aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę kupujących mieszkania na rynku pierwotnym, 
zaproponowano  zmianę, która dałaby konsumentowi możliwość odmowy dokonania 
odbioru nieruchomości. Działoby się tak w przypadku, gdyby zawierała ona istotne wady, 
możliwe byłoby też wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia usterek przez dewelopera.

Konsultacje
– To tylko niektóre z propozycji zmian w przepisach przedstawionych przez UOKiK. Znaj-
dują się one w projekcie informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania 
ustawy wraz propozycjami zmian. Dokument został przekazany do konsultacji społecznych 
i międzyresortowych. 

http://ec.europa.eu/news/environment/140326_pl.htm
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10948
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3390
http://uokik.gov.pl/download.php?plik=14884
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1133
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10841
http://uokik.gov.pl/download.php?plik=14883
http://www.uokik.gov.pl/projekty_aktow_prawnych2.php#faq2136
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1129
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Zostań naszym Klientem…

Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? warto 
zastanowić się, w czym profesjonalny doradca podatkowy może 
cię odciążyć.

Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:
1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich 

rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych 
i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi 
obowiązkami;

2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami 
administracji publicznej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych 
oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w zakresie 
sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych 
w sprawach obowiązków podatkowych i celnych;

3. sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych czy celnych, skarg do 
sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, wniosków np. o ulgi 
w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych pism procesowych;

4. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg 
podatkowych (tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg 
handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, czyli tzw. pełnej księgowości) 
i innych ewidencji do celów podatkowych (np. ewidencji zakupów i sprze-
daży dla celów VAT) oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 

5. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, 
zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

6. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
w tym z funduszy unijnych; 

7. audyt podatkowy przedsiębiorstwa;

8. doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych określonych decyzji biz-
nesowych czy inwestycyjnych;

9. doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności 
gospodarczej;

10. zazwyczaj bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też dotyczącą ZUS 
i kadrowo-płacową.

Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych 
za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub 
inkasentów. ■

zapraszam do kancelarii!  



ACCF Biuro księgowośCi i dorAdztwA podAtkowego MonikA kAwAleC
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świAdCzyMy nAstępująCe usługi:
•	 rejestrACji dziAłAlnośCi gospodArCzej,
•	 prowAdzenie ksiąg hAndlowyCh,
•	 ryCzAłt ewidenCjonowAny,
•	 kAdry i płACe,
•	 e-księgowość,
•	 e-kAdry i płACe,
•	 dorAdztwo podAtkowe,
•	 Consulting FinAnsowy,
•	 Controling i plAnowAnie FinAnsowe,
•	 wdrAżAnie nowyCh systeMów zArządzAniA.

kontAkt:
tel: 12-2662855, 502140412.

MonikA kAwAleC: Mk@ACCF.pl

ewA juChA: ej@ACCF.pl
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tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a
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