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► Formy 
opodatkowania działalności 
gospodarczej pit

prowadzenie działalności 
gospodarczej wiąże się 
z opodatkowaniem osiągniętych 
z tego tytułu dochodów 
podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych (pit). decydując 
się na prowadzenie określonej 
działalności gospodarczej, 
należy dokonać wyboru formy 
opodatkowania pit.” 

► ważne dla sprzedawców stali, 
miedzi, odpadów, złomu i surowców 
wtórnych

► opodatkowanie wdt

►najważniejsze zmiany w Vat 
od początku 2014 r. 

► Vat utrzymany do 2016 r. 

► zmiany dotyczące ulgi 
mieszkaniowej

► surowe kary

► co się szykuje w ordynacji 
podatkowej? 

► „Bezpośrednia dostawa”

► dodatkowa gwarancja przy 
przewozie towarów za karnetem 
tir do rosji

► lepsza ochrona powietrza dzięki 
rozporządzeniu dot. F-gazów

► przeciw korupcji 

► Unijny kodeks celny zamiast 
zmodernizowanego wspólnotowego 
kodeksu celnego

► zmiany dotyczące monitora 
sądowego i gospodarczego 

► stare wpisy w krajowym 
rejestrze sądowym  

► nip nabywcy na paragonie 

► przepisy dotyczące jakości paliw

► lepsza oFerta dla 
przedsięBiorców 
inwestUjących w sse   

rada ministrów przyjęła 
propozycje korzystnych zmian 
dla przedsiębiorców, którzy będą 
inwestować w 14 specjalnych 
strefach ekonomicznych. ”

Firma

„

„

podatki

► obowiązki i prawa znalazcy rzeczy

► przeciw „wielkiemu bratu”

► co z działkowcami?    
Ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych ma wejść w życie 
19 stycznia 2014 r. reguluje 
ona kompleksowo zakładanie, 
funkcjonowanie i likwidację 
rodzinnych ogrodów działkowych, 
prawa i obowiązki działkowców, 
zasady ich zrzeszania się oraz 
zadania organizacji działkowców.” 

► zmiany w służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych

► karty parkingowe będą 
rejestrowane w systemie cepik

► nowe zabezpieczenia dowodów 
osobistych

► Ustawa czystościowa 
– zgłoś uwagi

► jak zachować się w razie pożaru?

► jak zachować się podczas silnego 
wiatru? 

► wsparcie dla niepełnosprawnych 
bez ograniczeń

► łatwiej o certyfikat z języka 
polskiego?

► co ze świadczeniami 
pielęgnacyjnymi?

► Będzie nadal program dożywiania

► limity przychodów dorabiających 

► co z oFe?
Ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z określeniem 
zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych 
w otwartych funduszach 
emerytalnych została przyjęta 
przez parlament. dzięki 
wprowadzeniu nowych 
przepisów skokowo obniży się 
dług publiczny, w 2014 r. już 
o 146 mld zł. ograniczone 
zostaną też potrzeby pożyczkowe 
w kolejnych latach.” 

► pełny ekwiwalent dla 
mundurowych

serwis domowykadry 
i UBezpieczenia

„

„



s ł o w o  o d  d o r a d c y
7.  Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki budżetowe 
i samorządowe zakłady budżetowe.

7.  Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w grudniu 2013 r. od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych 
w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

7.  Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w grudniu 2013 r. od dochodów 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie 
podatnikowi informacji CIT-7.

9.  Termin do złożenia płatnikowi oświadczenia dla celów 
dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2013 r. (PIT-12).

10.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za grudzień 2013 r. 
– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10.  Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2013 r.

15.  Wpłata podatku leśnego za styczeń – osoby prawne, 
jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.  

15. Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny 
na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości 
prawnej.

15.  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, FP i FGŚP za grudzień 2013 r. 
– pozostali płatnicy składek.

15.  Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za grudzień 2013 r.

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

20.  Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności 
gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu i 
dzierżawy.

20.  Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło 
wypłaconych w poprzednim miesiącu.

20.  Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 
41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego 
za grudzień 2013 r.

20.  Wpłata na PFRON za grudzień 2013 r.

20.  Termin do złożenia pisemnego oświadczenia 
o wyborze formy opodatkowania PIT lub zmianie 
dotychczasowej formy.

20.  Termin do złożenia wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

20.  Termin do zawiadomienia o wyborze kwartalnego 
sposobu opłacania ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

21.  Zawiadomienie o założeniu od początku 2014 r. 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez 
podatników, którzy w 2013 r. korzystali ze zryczałtowanych 
form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe. 

27.  Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

27.  Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

27.  Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela 
podatkowego.

31.  Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, 
wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych za 2013 r. (PIT-28) oraz 
wpłata ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r.

31.  Złożenie przez płatnika rocznej deklaracji o pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy za 2013 r. (PIT-4R).

31.  Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku 
dochodowym za 2013 r. (PIT-8AR).

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

31.  Złożenie deklaracji o wysokości składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty 
podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013 r. (PIT-16A).

31.  Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2013 r. 
w celu ustalenia wysokości stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

elektroniczny serwis klientów kancelarii        

t e r m i n y  –  s t y c z e ń

►

Drogi Kliencie,

Okres noworoczny to czas postanowień, zmian i życzeń lepszego roku. W noc 
sylwestrową zamykamy za sobą pewien rozdział życia i z nadzieją spoglądamy 
w przyszłość. Stawiamy sobie wymagania i snujemy plany, jak zrealizować marzenia. 
nie można zmienić swoich nawyków z dnia na dzień, a nawet z tygodnia na tydzień. 
Jeżeli jednak chcemy wytrwać w postanowieniach, trzeba określić wymierny, osiągalny 
cel i nauczyć się unikać typowych, czyhających na nas pułapek i pokus. 

Warto podsumować miniony rok – co nam się udało, a co nie przyniosło 
spodziewanych efektów. Dobrze jest wyznaczyć sobie też cele do zrealizowania 
w 2014 roku, np. na co będziemy odkładać pieniądze i w jakiej wysokości. Polacy 
najczęściej oszczędzają na cele mieszkaniowe, bieżącą konsumpcję i wakacje. Jeśli 
zaś mamy już odłożone pewne kwoty, to warto je zainwestować (np. w rozwój 
firmy), aby nie traciły na wartości, a pomnażały zyski.

Wszystkim Klientom, Podatnikom i Współpracownikom w Nowym Roku 2014 
życzę przede wszystkim spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia i szczęścia.

Twój Doradca Podatkowy Monika Kawalec
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▪ podatki podatki ▪

   powrót do spisU treści

Formy opodatkowania działalności gospodarczej pit

prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych 
z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pit). 
decydując się na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, należy 

dokonać wyboru formy opodatkowania pit.

Na wybór formy opodat-
kowania jest czas:

•	 do 20 stycznia roku podat-
kowego lub

•	 do dnia złożenia wniosku 
o wpis do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) 
składanego na podstawie 
przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, 
w którym można dokonać 
wyboru formy opodatko-
wania – przy rozpoczynaniu 
prowadzenia działalności go-
spodarczej lub

•	 przed rozpoczęciem dzia-
łalności w przypadku karty 

podatkowej albo do dnia 
uzyskania pierwszego 
przychodu w pozostałych 
przypadkach, jeżeli wyboru 
formy opodatkowania nie 
dokonano we wniosku 
o wpis do CEIDG.

Warto dokładnie przemyśleć 
swój wybór, gdyż zmiana formy 
opodatkowania w trakcie roku 
podatkowego nie jest możliwa. 
Można to zrobić dopiero od na-
stępnego roku podatkowego. 
Jeśli rozpoczynamy działalność 
i wybieramy zasady ogólne 
według skali albo kontynuując 
działalność chcemy pozostać 
przy dotychczasowym sposobie 

rozliczeń PIT – to nie trzeba 
tego zgłaszać do urzędu skar-
bowego.

zasady ogólne 
z zastosowaniem 

progresywnej skali 
podatkowej

Podstawową formą opodatko-
wania dochodu z działalności 
gospodarczej jest opodatko-
wanie na ogólnych zasadach 
przy zastosowaniu skali po-
datkowej. Skala podatkowa 
została określona w art. 27 
ust. 1 ustawy o PIT1:

porady

podstawa oBliczenia podatkU w złotych
podatek wynosi

Ponad do

85.528
18% minus kwota zmniejszająca 

podatek: 556,02 zł

85.528
14.839,02 zł + 32% nadwyżki 

ponad 85.528 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku (kwota wolna od opodatkowania) wynosi 
zaś 3091 zł.

Przy zastosowaniu skali podat-
kowej lub 19% stawki, podatek 
oblicza się od dochodu, tj. 
różnicy pomiędzy faktycz-
nie uzyskanym przychodem 
a kosztami jego uzyskania. 
Żeby ustalić dochód, należy 
od przychodu z działalności 
gospodarczej odjąć koszty 
jego uzyskania. Przychody 
i koszty wykazuje się w ewiden-
cji zwanej podatkową księgą 
przychodów i rozchodów2 albo 
w księgach rachunkowych, pro-
wadzonych zgodnie z przepisa-
mi o rachunkowości3. 

Rozliczając się na zasadach 
ogólnych, należy samodziel-
nie obliczać miesięczną lub 
kwartalną zaliczkę na podatek 
i wpłacać ją do urzędu skarbo-
wego, bez obowiązku składa-
nia deklaracji4. Zaliczki mie-
sięczne wpłaca się w terminie 
do 20 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. Zaliczki 
kwartalne wpłaca się w termi-
nie do 20 dnia każdego miesią-
ca następującego po kwartale, 
za który wpłacana jest zaliczka. 
Zaliczkę za ostatni miesiąc lub 
ostatni kwartał roku podatko-
wego wpłaca się w terminie do 
20 stycznia następnego roku 
podatkowego. Nie wpłaca się 
zaliczki za ostatni miesiąc lub 
odpowiednio kwartał, jeżeli 
przed upływem terminu do jej 
wpłaty złożysz zeznanie roczne 

i dokonasz zapłaty podatku wy-
nikającego z zeznania.

Z możliwości kwartalnego 
wpłacania zaliczek można sko-
rzystać, jeśli jest się tzw. małym 
podatnikiem, a więc jeżeli przy-
chody ze sprzedaży wraz z VAT 
nie przekroczyły w poprzednim 
roku podatkowym równowar-
tości 1.200.000 euro, albo przy 
rozpoczynaniu działalności. 
Chcąc kwartalnie wpłacać 
zaliczki, należy zawiadomić 
w formie pisemnej właściwego 
naczelnika urzędu skarbowe-
go o wyborze tej metody do 
20 lutego roku podatkowego. 
W przypadku rozpoczęcia pro-
wadzenia działalności w trakcie 
roku podatkowego, powinno 
się złożyć zawiadomienie w ter-
minie do dnia poprzedzającego 
dzień rozpoczęcia tej działal-
ności, nie później jednak niż 
w dniu uzyskania pierwszego 
przychodu. Zawiadomienie to 
dotyczy również następnych lat 
podatkowych, chyba że złożone 
zostanie zawiadomienie o rezy-
gnacji z tej metody.

Obowiązek wpłacania za-
liczki, przy opodatkowaniu 
według skali podatkowej, po-
wstaje dopiero od miesiąca, 
w którym dochód z działalno-
ści, pomniejszony o przysługu-
jące odliczenia (m.in. zapłaco-
ne składki na ubezpieczenie 
społeczne), przekroczył kwotę 

powodującą obowiązek zapła-
cenia podatku.

Po zakończeniu roku po-
datkowego należy złożyć do 
urzędu skarbowego zeznanie 
podatkowe o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej 
straty) w terminie do 30 kwiet-
nia roku następnego (PIT-36). 
W zeznaniu tym powinno się 
wykazać i zsumować wszystkie 
osiągnięte dochody, które są 
opodatkowane według skali 
podatkowej, np. ze stosunku 
pracy, z emerytury itp.

Przy tej formie opodatkowa-
nia PIT dochodu z działalności 
gospodarczej można rozliczyć 
się wspólnie z małżonkiem lub 
na zasadach przewidzianych 
dla osób samotnie  wychowu-
jących dzieci. Można też sko-
rzystać z ulg podatkowych, np. 
ulgi na dzieci, ulgi na Internet, 
ulgi rehabilitacyjnej, ulgi dla 
osób osiągających dochody za 
granicą.

ogólne zasady 
z zastosowaniem 

jednolitej 19% 
stawki podatkU

PIT w tej formie płaci się 
również od faktycznie uzy-
skanego dochodu. Aby ustalić 
dochód, należy od przychodu 
z działalności gospodarczej 
odjąć koszty jego uzyskania. 
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▪ podatki podatki ▪
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Przychody i koszty wykazuje 
się w też w odpowiedniej księ-
gowości. 

Należny podatek, według 
19% stawki, oblicza się jednak 
niezależnie od wielkości osią-
gniętego dochodu, co oznacza, 
że zaliczkę płaci się już za 
pierwszy miesiąc, w którym 
osiągnięto dochód.

Podobnie jak w przypadku 
pierwszej formy, zaliczki płaci 
się miesięcznie lub kwartalnie, 
bez obowiązku składania de-
klaracji.

Po zakończeniu roku po-
datkowego należy złożyć do 
urzędu skarbowego zeznanie 
podatkowe o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej 
straty) w terminie do 30 kwiet-
nia roku następnego (PIT-36L). 
W zeznaniu tym powinno się 
wykazać i opodatkować jedynie 
dochód z działalności gospo-
darczej. Podatnicy, którzy osią-
gnęli też inne dochody, np. ze 
stosunku pracy, muszą złożyć 
odrębne zeznanie – w tym przy-
padku PIT-37.

Przy wyborze opodatkowa-
nia dochodów z działalności 
gospodarczej według jedno-
litej 19% stawki podatku nie 
można rozliczać się wspólnie 
z małżonkiem ani na zasadach 
przewidzianych dla osób sa-
motnie wychowujących dzieci. 
Przy takim opodatkowaniu 

dochodu z działalności gospo-
darczej nie można korzystać 
z ulg podatkowych (np. tzw. 
ulgi na dzieci, ulgi na Internet), 
z wyjątkiem ulgi dla osób osią-
gających dochody za granicą. 
Od dochodu można odliczyć 
tylko zapłacone składki na 
ubezpieczenie społeczne oraz 
wpłaty na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego 
dokonane w roku podatko-
wym, do wysokości określonej 
w przepisach o indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emery-
talnego, a od podatku zapłaco-
ne składki zdrowotne w wyso-
kości 7,75% podstawy wymiaru 
tej składki oraz wspomnianą 
wyżej ulgę dla osób osiągają-
cych dochody za granicą. 

ryczałt od 
przychodów ewi-
dencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną (zry-
czałtowaną) formą rozliczenia 
podatku dochodowego5.

Nie każdy ma prawo do 
ryczałtu. Ryczałtu nie można 
wybrać, jeśli np. prowadzi się 
aptekę, lombard czy kantor. 
Kontynuując działalność 
można w kolejnym roku wybrać 
ryczałt lub pozostać na ryczał-
cie, o ile w bieżącym roku przy-
chody nie przekroczyły równo-
wartości 150.000 euro. Nie traci 

się jednak prawa do ryczałtu, 
jeżeli w trakcie roku podatko-
wego przychody przekroczyły 
równowartość 150.000 euro. 
Zachowuje sie prawo do opo-
datkowania przychodów w tej 
formie za cały rok podatkowy. 

Podatek oblicza się od przy-
chodu, którego nie można po-
mniejszyć o żadne koszty jego 
uzyskania. Koszty uzyskania 
przychodu nie mają zatem 
wpływu na wysokość podatku.
Wysokość stawek ryczałtu uza-
leżniona jest od rodzaju działal-
ności – wynosi np.:
 ▪ 20% – od przychodów osią-

ganych z działalności w za-
kresie określonych wolnych 
zawodów,

 ▪ 17% – od przychodów ze 
świadczenia niektórych 
usług niematerialnych, 
m.in. wynajmu samocho-
dów osobowych, hoteli, 
pośrednictwa w handlu 
hurtowym,

 ▪ 8,5% – od przychodów m.in. 
z działalności usługowej, 
w tym od przychodów 
z działalności gastrono-
micznej w zakresie sprze-
daży napojów o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%,

 ▪ 5,5% – od przychodów m.in. 
z działalności wytwórczej 
i budowlanej,

 ▪ 3% – od przychodów m.in. 
z działalności usługowej 

w zakresie handlu oraz 
z działalności gastronomicz-
nej, z wyjątkiem przycho-
dów ze sprzedaży napojów 
o zawartości powyżej 1,5% 
alkoholu.

Przy tej formie opodatkowa-
nia trzeba prowadzić ewidencję 
przychodów z prowadzonej 
działalności.

Ryczałt za każdy miesiąc 
oblicza się samodzielnie i wpła- 
ca co miesiąc (a w określonych 
warunkach co kwartał) do 
urzędu skarbowego. W trakcie 
roku nie wypełnia się żadnych 
deklaracji. Ryczałt za każdy 
miesiąc oblicza się i wpłaca 
w terminie do dnia 20 następ-
nego miesiąca, a za grudzień 
– w terminie złożenia zezna-
nia; odpowiednio ryczałt za 
kwartał – w terminie do dnia 
20 następnego miesiąca po 
upływie kwartału, za który 
ryczałt ma być opłacony, a za 
ostatni kwartał roku podat-
kowego – w terminie złożenia 
zeznania.

Wpłacać ryczałt co kwartał 
mogą wyłącznie podatnicy, 
których otrzymane przycho-
dy z działalności prowadzonej 
samodzielnie albo przychody 
spółki – w roku poprzedzającym 
rok podatkowy – nie przekro-
czyły kwoty stanowiącej rów-
nowartość 25.000 euro. Podat-
nicy, którzy wybiorą kwartalne 

wpłaty ryczałtu, są obowiązani 
do dnia 20 stycznia roku po-
datkowego zawiadomić o tym 
naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego. Zawiadomienie to 
dotyczy też następnych lat po-
datkowych, chyba że podatnik 
złoży zawiadomienie o rezygna-
cji z tej metody, zgłosi likwidację 
działalności bądź wybierze inną 
formę opodatkowania.

Natomiast po zakończeniu 
roku podatkowego należy 
złożyć zeznanie o wysokości 
uzyskanego przychodu i należ-
nego ryczałtu w terminie do 
końca stycznia roku następne-
go (PIT-28).

Osiągając też inne dochody, 
np. ze stosunku pracy, należy 
złożyć odrębne zeznanie 
– w tymprzypadku PIT-37.

Przy wyborze opodatko-
wania przychodów z działal-
ności gospodarczej w formie 
ryczałtu nie można rozliczać 
się wspólnie z małżonkiem ani 
na zasadach przewidzianych dla 
osób samotnie wychowujących 
dzieci. 

Od przychodu można odli-
czyć zapłacone składki na ubez-
pieczenie społeczne, wpłaty na 
indywidualne konto zabezpie-
czenia emerytalnego dokonane 
w roku podatkowym, do wyso-
kości określonej w przepisach 
o indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego, 

wydatki na cele rehabilitacyj-
ne (tzw. ulga rehabilitacyjna), 
wydatki na Internet, darowizny 
na określone cele, a od podatku 
zapłacone składki zdrowotne 
w wysokości 7,75% podstawy 
wymiaru tej składki. Można też 
skorzystać z ulgi dla osób osią-
gających dochody za granicą. 
Nie można zaś skorzystać z tzw. 
ulgi na dzieci.

karta podatkowa

Karta podatkowa przeznaczo-
na jest wyłącznie dla podat-
ników prowadzących ściśle 
określone rodzaje działalności 
gospodarczej, usługowej, wy-
twórczo-usługowej i handlo-
wej wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Można nią opodatkować m.in. 
usługi zegarmistrzowskie, 
usługi tapicerskie czy usługi 
krawieckie, handel detaliczny, 
działalność gastronomiczną (bez 
możliwości sprzedaży napojów 
o zawartości alkoholu powyżej 
1,5%), rozrywkową, usługi trans-
portowe (prowadzenie taksów-
ki), wolny zawód. Minister Fi-
nansów rozporządzeniem z dnia 
27 listopada 2013 r.6 określił 
nowy wzór wniosku o zastoso-
wanie opodatkowania w formie 
karty podatkowej – PIT-16.

Przepisy dotyczące karty 
podatkowej7 szczegółowo 
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zwrot wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym 

dotychczasowe zasady zwrotu wydatków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym z początkiem 2014 r. przestają obowiązywać, ale można będzie 

składać przez okres kolejnych 5 lat podatkowych wnioski dotyczące kosztów 
poniesionych do 31 grudnia 2013 r. 

podatek od dochodu z pracy w danii 

minister Finansów przedstawił wyjaśnienia dotyczące duńskiego podatku 
od wynajmu zagranicznej siły roboczej, wprowadzonego ustawą l921.

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup 
materiałów budowlanych poniesionych 

i udokumentowanych fakturą wystawioną dla 
osoby fizycznej w okresie:
 ▪ od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31grudnia 

2005 r. – składa się nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2014 r.;

 ▪ w latach 2006-2007 – składa się do końca 
2015 r.;

 ▪ w latach 2008-2009 – składa się do końca 
2016 r.;

 ▪ w latach 2010-2011 – składa się do końca 2017 r.;
 ▪ w latach 2012-2013 – składa się do końca 2018 r. 

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierw-
szego mieszkania przez młodych ludzi określa 
zaś nowe zasady zwrotu osobom fizycznym 
niektórych wydatków poniesionych w związku 
z budową mieszkania.

Omówione w nich zostały 
dokładnie ogólne zasady 

opodatkowania dochodów 
z pracy najemnej wykonywa-
nej w Danii, duński podatek 
od wynajmu zagranicznej 
siły roboczej, opodatkowanie 
w Polsce wynagrodzenia za 
pracę w Danii oraz procedura 
w przypadku nieprawidłowego 
poboru podatku w Danii.

W dniu 19 września 2012 r. 
weszła w życie nowa duńska 

ustawa L921 dotycząca po- 
datku od wynajmu zagra-
nicznej siły roboczej (tekst 
ustawy w języku duńskim 
dostępny jest na stronie 
www.retsinformation.dk).
Wprowadzone tą ustawą 
nowe zasady opodatkowania 
mają zastosowanie do umów 
zawartych po dniu 19 wrze- 
śnia 2012 r. Natomiast w sto-
sunku do umów zawartych 
przed tym dniem należy sto-

sować dotychczasowe zasady 
opodatkowania, do czasu 
wygaśnięcia umów, lecz nie 
dłużej niż do dnia 1 paździer-
nika 2013 r.

określają też zakres i rozmia-
ry poszczególnych rodzajów 
działalności oraz warunki, 
w jakich dana działalność 
powinna być prowadzona, aby 
możliwe było opodatkowanie 
w tej formie.

Żeby rozliczać się w formie 
karty podatkowej, należy 
spełnić przede wszystkim na-
stępujące warunki:
 ▪ prowadząc działalność nie 

można korzystać z usług 
innych firm (z wyjątkiem 
usług specjalistycznych), 
a także zatrudniać osób na 
umowę zlecenia i umowę 
o dzieło do wykonywania 
prac związanych z twoją 
działalnością.; można  za-
trudniać osoby na umowę 
o pracę, pamiętając jednak 
o limitach zatrudnienia przy 
poszczególnych rodzajach 
działalności,

 ▪ współmałżonek nie może 
prowadzić działalności go-
spodarczej w tym samym 
zakresie, ale może pracować 
razem z podatnikiem.

Wysokość podatku zależy 
od:
 ▪ rodzaju i zakresu prowa-

dzonej działalności,
 ▪ liczby zatrudnionych pra-

cowników,
 ▪ liczby mieszkańców 

miejscowości, na terenie 

której prowadzi się dzia-
łalność.

Wysokość podatku nie zależy 
zatem od wysokości uzyskanego 
przychodu (dochodu) z działal-
ności ani od kosztów jego uzy-
skania.

Ustaloną przez organ podat-
kowy kwotę podatku, pomniej-
szoną o zapłaconą składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne 
w wysokości 7,75% podstawy 
wymiaru tej składki, wpłaca się 
na rachunek lub w kasie urzędu 
do dnia 7 każdego miesiąca za 
miesiąc ubiegły, a za grudzień 
– w terminie do 28 grudnia 
roku podatkowego.

Przy wyborze karty podat-
kowej nie ma się prawa do 
żadnych ulg i odliczeń, z wy-
jątkiem odliczenia od podatku 
zapłaconej składki na ubezpie-
czenie zdrowotne.

Opłacając podatek docho-
dowy w formie karty podat-
kowej, nie trzeba składać ze-
znania podatkowego. 

Zapłaconą i odliczoną kwotę 
składki na ubezpieczenie zdro-
wotne wykazuje się w rocznej 
deklaracji (PIT-16A). Deklara-
cję tę należy złożyć w urzędzie 
skarbowym do 31 stycznia roku 
następnego.

Osiągając inne dochody, 
poza działalnością gospodar-
czą, np. ze stosunku pracy, 

trzeba złożyć zeznanie wła-
ściwe dla rozliczenia tych do-
chodów – w tym przypadku 
PIT-37. 

1 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Finansów 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie pro-

wadzenia podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 

1475, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223, z późn. zm.).

4 Przedsiębiorcy mogą też płacić zaliczki 

na podatek dochodowy w stałej wyso-

kości przez cały rok (są to tzw. zaliczki 

uproszczone) – w wysokości 1/12 kwoty 

obliczonej przy zastosowaniu skali po-

datkowej, od dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej wykazanego 

w zeznaniu o wysokości osiągniętego 

dochodu złożonym za któryś z poprzed-

nich lat. Trzeba jednak zawiadomić 

o takim zamiarze urząd skarbowy do 

20 lutego danego roku. Uproszczone 

zaliczki mogą płacić jedynie ci przed-

siębiorcy, którzy: już prowadzą działal-

ność gospodarczą i w latach poprzednich 

rozliczali PIT na zasadach ogólnych (wg 

skali podatkowej) albo według stawki 

liniowej 19%.

5 Zob. ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. 

o zryczałtowanym podatku docho-

dowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 

Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

6 Dz.U. z 2013 r. poz. 1501.

7 Zob. ww. ustawę o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6725128/Wyjasnienie-dunski-podatek-8-11-2013
http://www.us.krotoszyn.pl/aktuale/vzm.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001304
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=1&action=view&id_news=4801
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6725128/Wyjasnienie-dunski-podatek-8-11-2013
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6725128/Wyjasnienie-dunski-podatek-8-11-2013
https://www.retsinformation.dk/


elektroniczny serwis klientów kancelarii        

▪ podatki podatki ▪

   powrót do spisU treści

ważne dla sprzedawców stali, miedzi, odpadów, 
złomu i surowców wtórnych

zanim przyjdzie kontrola, przypominamy podatnikom sprzedającym niektóre 
wyroby stalowe, miedź, odpady, złom i surowce wtórne, tj. towary objęte 

mechanizmem odwróconego obciążenia Vat – wymienione w załączniku nr 11 do 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, że to sprzedawcy 
jako podatnicy powinni dokładnie weryfikować, na czyją rzecz dokonywane są 

przez nich dostawy towarów. 

opodatkowanie części wspólnych 
w budynkach.

w odpowiedzi na interpelację nr 21906 przedstawiciel 
resortu finansów wyjaśnił kwestię opodatkowania 

części wspólnych w budynkach, w których 
wyodrębniono własność lokali. 

sprężony gaz ziemny cng a akcyza

resort finansów odpowiedział na interpelację nr 21904 
w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego sprężonego 

gazu ziemnego cng przeznaczonego do napędu 
silników spalinowych, używanego do napędu pojazdów 

samochodowych komunikacji miejskiej.

Od 1 października 2013 r. 
w celu przeciwdziałania 

wyłudzeniom VAT w obrocie 
tzw. towarami wrażliwymi, 
m.in. wyrobami stalowymi czy 
złomem rozszerzono katalog 
towarów, do których stosuje 
się mechanizm odwrotnego 
obciążenia VAT. Przed zmianą 
załącznik nr 11 do ustawy 
o podatku od towarów i usług 
zawierał jedynie 8 pozycji, 
a w efekcie nowelizacji do- 
dano towary z grupy tzw. 
złomu i innych odpadów oraz 
szeroką grupę wyrobów stalo-
wych (m.in. żelazostopy, druty 
z miedzi i jej stopów, odpady 
z papieru i tektury, surowce 
wtórne z tworzyw sztucznych). 
Jeśli więc przedmiotem sprzeda-
ży są towary wykazane w tym za-
łączniku, sklasyfikowane w od- 
powiednim grupowaniu 
PKWiU, zastosowanie znaj-
dzie mechanizm odwrotnego 
obciążenia.

Przy zastosowaniu tego me-
chanizmu obowiązek dokona-
nia zapłaty podatku należnego 
z tytułu danej transakcji zostaje 
przeniesiony na nabywcę okre-
ślonych towarów lub usług. 
Co do zasady podmiot ten 
jest też uprawniony do odli-
czenia podatku naliczonego 
z tytułu dokonania trans-
akcji. Sprzedawca towarów 
jest tym samym zwolnionym 
z obowiązku zapłaty VAT na-
leżnego do urzędu skarbowego 
(cena towaru jest równa cenie 
netto). Zgodnie z art. 17 ust. 
1 pkt 7 ustawy o VAT podat-
nikami są również osoby 
prawne, jednostki organiza-
cyjne niemające osobowości 
prawnej i osoby fizyczne 
nabywające towary wymie-
nione w załączniku nr 11 do 
ustawy, jeżeli dokonującym 
ich dostawy jest podatnik, 
o którym mowa w art. 15, nie-
korzystający ze zwolnienia na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 
a dostawa nie jest objęta 
zwolnieniem, o którym 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Z art. 106 ust. 1 ww. ustawy 
wynika, że podatnicy VAT, są 
obowiązani wystawić fakturę 
stwierdzającą dokonanie 
sprzedaży, podając m. in. 
dane dotyczące nabywcy. 
Podatnik dokonujący sprze-
daży i wystawiający fakturę 
jest zobowiązany do wyka-
zania należytej staranności 
przy weryfikowaniu od-
biorcy towarów będących 
przedmiotem transakcji. 
Na dokonującym sprzeda-
ży ciąży więc obowiązek 
starannego sprawdzenia, 
kto jest nabywcą towarów 
będących przedmiotem 
transakcji. Status nabywcy 
decyduje bowiem o tym, kto 
rozliczy podatek należny 
i czy dokona tego we wła-
ściwy sposób. Konieczne jest 

zatem upewnienie się, czy 
stroną transakcji sprzeda-
ży są faktycznie podatnicy 
VAT, których dane podaje 
osoba nabywająca te towary. 
Ma to istotne znaczenie 
w przypadku obrotu towa-
rami objętymi mechani-
zmem odwróconego obcią-
żenia VAT, ponieważ status 
nabywcy decyduje o tym, kto 
rozlicza podatek należny od 
transakcji. Kiedy nabywcą 
jest osoba fizyczna niepro-
wadząca działalności gospo-
darczej, VAT należny rozli-
cza sprzedawca na zasadach 
ogólnych. Jeśli zaś nabywcą 
jest inny podatnik, to na nim 
spoczywa obowiązek rozli-
czenia VAT od tej transakcji. 

Na fakturze wystawionej 
przez sprzedawcę powinna 
się znaleźć stosowna adno-
tacja w postaci zwrotu „od-
wrotne obciążenie”. Podat-
nik–sprzedawca obowiązany 
jest zatem wypracować i za-
stosować odpowiednie pro-
cedury w celu sprawdzania, 
na czyją rzecz dokonywane 
są realizowane przez niego 
dostawy oraz czy ma do czy-
nienia z podatnikiem VAT 
czynnym lub zwolnionym, 
przy czym informacji o sta-
tusie podatnika VAT udzie-
lają np. urzędy skarbowe na 
wniosek podatnika.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli 

wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stano-
wiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie 
odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku 
powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego 
budynku.

Stawka akcyzy na sprężony gaz ziemny CNG przeznaczony 
do napędu silników spalinowych w wysokości 11,04 zł/GJ 

została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2009 r. Obowiązująca 
od 1 listopada 2013 r. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym 
nie wprowadza zatem podatku akcyzowego na sprężony gaz 
ziemny CNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Na 
mocy prawa wygasł jedynie okres przejściowy umożliwiający do 
dnia 31 października 2013 r. stosowanie zerowej stawki podatku 
akcyzowego.

interpretacje

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=52735BF19B6FE99BC1257C0F004A93A5&view=6
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=02608677B2C94643C1257C0F004A938B&view=6
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001027
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nsa odrzuci skargę kasacyjną bez odpisu

naczelny sąd administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę wskazującą, iż 
skarga kasacyjna, która nie zawiera wymaganej liczby odpisów, winna być odrzucona. 
taka skarga nie zostanie przyjęta nawet, jeżeli odpisy zostaną doręczone po terminie, 

lecz jeszcze przed postanowieniem o odrzuceniu skargi.

opodatkowanie wdt

naczelny sąd administracyjny wyjaśnił kwestię zasad opodatkowania transakcji 
transgranicznych.

Vat od usług faktoringu

w październiku 2013 r. naczelny sąd administracyjny wydał wyrok dotyczący 
opodatkowania Vat usług faktoringowych. niedawno podano jego pisemne 

uzasadnienie.

telemarketing a Vat

nsa orzekł, że firmy, które przez telefon zachęcają do wykupienia ubezpieczenia 
na życie, powinny płacić Vat. 

Prawo o postępowaniu 
przed sądami administra-

cyjnymi (P.p.s.a.) wymaga od 
każdego skarżącego, żeby do 
skargi kasacyjnej dołączył jej 
odpisy dla pozostałych uczest-
ników postępowania. 

NSA uznał, że niedołącze-
nie przez skarżącego wyma-
ganej liczby odpisów skargi i 
odpisów załączników, zgodnie 

z art. 47 § 1 P.p.s.a., jest brakiem 
formalnym skargi, o którym 
mowa w art. 49 § 1 w związku 
z art. 57 § 1 P.p.s.a., uniemoż-
liwiającym nadanie skardze 
prawidłowego biegu, który 
nie może być usunięty przez 
sporządzenie odpisów skargi 
przez sąd. Złożenie przez skar-
żącego wymaganych odpisów 
skargi po upływie wyznaczo-

nego terminu, o którym mowa 
w art. 49 § 1 P.p.s.a, ale przed 
odrzuceniem skargi, oznacza, 
że skarga nie może otrzymać 
prawidłowego biegu i podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 
58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Uchwała NSA z 18.12.2013 r., 
sygn. akt I OPS 13/13

Zgodnie z uchwałą składu 
7 sędziów NSA (sygn. 

akt I FPS 4/13) z dnia 21 paź-
dziernika 2013 r., w świetle 
obowiązujących od dnia 
1 grudnia 2008 r. przepisów 
art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust 13 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów 
i usług, podatnik podatku 
od towarów i usług, który 
dokona wewnątrzwspól-

notowej dostawy towarów 
WDT, lecz nie posiada jeszcze 
wszystkich wymaganych 
dowodów potwierdzających 
dostarczenie towarów do 
nabywcy, ma obowiązek wy-
kazania dostawy towarów ze 
stawką krajową w ewidencji 
i wykazania kwoty podatku 
w deklaracji podatkowej.

Jeśli chodzi o wewnątrzw-
spólnotową dostawę towarów 

i dokumenty potrzebne dla za-
stosowania stawki 0%, to od 
kwietnia 2013 r. wystawiana 
faktura wymaga jedynie po-
twierdzenia dokonania trans-
akcji na rzecz nabywcy posia-
dającego właściwy i ważny 
numer identyfikacyjny dla 
transakcji wewnątrzwspólno-
towych, nadany przez państwo 
członkowskie właściwe dla 
nabywcy, zawierający dwu-

Zdaniem NSA, usługi fi-
nansowe, których zasad-

niczym celem i ekonomicznym 
skutkiem jest sfinansowanie 
działalności jednostki samo-

rządu terytorialnego, a nie ścią-
gnięcie od tej jednostki długu, 
nie podlegają wyłączeniu spod 
zwolnienia na podstawie art. 
43 ust. 15 pkt 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

Wyrok NSA z 21.10.2013r., 
sygn. akt I FSK 1388/12

Sąd uznał, iż wykonywane przez spółkę usługi 
telemarketingu na rzecz banku nie mogą być 

zwolnione z VAT, gdyż telefoniczne zachęcanie 
klientów banku do wykupienia ubezpieczenia 

nie jest czynnością niezbędną do tego, aby klienci 
wykupili takie ubezpieczenie. 

Wyrok NSA z 10.12.2013 r., 
sygn. akt I FSK 89/13

Literalne stosowanie przepisu 
powoduje, że w przypadku 
wyodrębnienia w budynku 
własności lokalu ciążący na 
właścicielach lokali obowią-
zek podatkowy od gruntu oraz 
od części wspólnych budynku 
nie obejmuje całej powierzchni 
gruntu oraz powierzchni użyt-
kowej budynku stanowiącej 
współwłasność.

Wskazany sposób interpretacji 
art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych potwier-
dza orzecznictwo sądowo-
administracyjne (np. wyrok 
NSA z dnia 13 listopada 2012 r., 
sygn. akt II FSK 647/11). 
W przyjętych przez Radę Mini-
strów w dniu 11 czerwca 2013 
r. założeniach do nowelizacji 
ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych planuje się m.in. 
doprecyzowanie zasad opo-
datkowania części wspólnych 
budynku, w którym wyodręb-
niono własność lokali, oraz 
gruntów pod tym budyn-
kiem w sposób zmierzający 
do objęcia opodatkowaniem 
całej powierzchni nierucho-
mości.

orzeczenia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/216E121B84
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=07b554ef4fc401856cfc31b5d1373cd3
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE9D1C374E
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/817CF6FF6D
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/216E121B84
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/216E121B84
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE9D1C374E
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE9D1C374E
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/817CF6FF6D
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/817CF6FF6D
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E593D59B72
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E593D59B72
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-poprawie-funkcjonowania-i-organizacji.html
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najważniejsze zmiany w Vat od początku 2014 r. 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 od 1 stycznia 2014 r. w sposób istotny zmienia przepisy 
dotyczące Vat. przypominamy o najważniejszych modyfikacjach.

Jeśli chodzi o moment po-
wstania obowiązku podat-

kowego, to do końca 2013 r. 
obowiązuje zasada, zgodnie 
z którą obowiązek podatkowy 
powstaje, co do zasady, w mo-
mencie wystawienia faktury 
nie później niż 7 dnia od daty 
wydania towaru lub wykona-
nia usługi. Od 1 stycznia 2014 r. 
moment powstania obowiąz-
ku podatkowego generalnie 
nie będzie związany z datą 
wystawienia faktury, a z do-

konaniem dostawy towaru 
lub wykonaniem usługi. Tylko 
w nielicznych przypadkach 
obowiązek będzie powsta-
wał na dotychczasowych za-
sadach.

Od 1 stycznia 2014 r. ob-
wiązywać będą nowe terminy 
wystawiania faktur. Fakturę 
będzie należało, co do zasady, 
wystawić nie później niż 
15 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy towaru lub 

wykonano usługę. Faktura nie 
będzie mogła być jednak wy-
stawiona wcześniej niż 30 dnia 
przed dokonaniem dostawy 
towaru albo wykonaniem 
usługi. Od powyższych zasad 
przewidziano jednak szereg 
wyjątków. Z nowych przepi-
sów wynika też, iż nie trzeba 
będzie wystawiać faktury 
w razie dokumentowania 
czynności zwolnionych z VAT, 
chociaż wciąż będzie istniała 
taka możliwość. Nowe prze-

literowy kod stosowany dla 
podatku od wartości dodanej. 
Nie ma zaś obowiązku podwa-
nia na takiej fakturze numeru 
NIP-UE kontrahenta.

Na dzień dokonania trans-
akcji wewnątrzwspólnotowej 
podatnik nie musi być też zare-
jestrowany dla celów transak-
cji wewnątrzwspólnotowych. 
Obowiązek zarejestrowania 
jako podatnik VAT UE wystę-
puje na dzień składania de-
klarację podatkowej, w której 
wykazywana jest ta dostawa.

Dowodami dokumentującymi 
WDT są następujące doku-
menty, jeśli łącznie potwier-
dzają dostarczenie towarów 
będących przedmiotem we-
wnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów do nabywcy znajdują-
cego się na terytorium państwa 
UE innym niż Polska:
 ▪ dokumenty przewozowe 

otrzymane od przewoźnika 
(spedytora) odpowiedzial-
nego za wywóz towarów 
z terytorium kraju, z których 
jednoznacznie wynika, że 

towary zostały dostarczone 
do miejsca ich przeznacze-
nia na terytorium państwa 
członkowskiego inne niż te-
rytorium kraju – w przypad-
ku gdy przewóz towarów 
jest zlecany przewoźnikowi 
(spedytorowi), 

 ▪ specyfikacja poszczególnych 
sztuk ładunku.

Z katalogu dowodów obo-
wiązkowych wykreślono zatem 
kopie faktury.

zmiany prawne

pisy nie zobowiązują także do 
wystawiania faktur wewnętrz-
nych.

Do końca 2013 r. podsta-
wę opodatkowania stanowi 
obrót. Po wejściu w życie 
nowelizacji podstawą opo-
datkowania będzie wszystko 
to, co stanowi zapłatę, którą 
dokonujący dostawy towaru 
bądź usługodawca otrzymał 
lub ma otrzymać. Podstawa 
obejmie zarówno podatki (za 
wyjątkiem VAT), cła, opłaty, 
jak i koszty dodatkowe, czyli 
prowizje, koszty opakowania, 
transportu, a także ubez-
pieczenia, pobierane przez 
dokonującego dostawy albo 
usługodawcę.

Od początku 2014 r., w okre-
ślonych przypadkach, będzie 
można obniżyć podstawę opo-
datkowania, pomimo nieposia-
dania potwierdzenia odbioru 
faktury korygującej.

Prawo do odliczenia po- 
datku naliczonego nie będzie 
– jak dotąd – powiązane z mo-
mentem otrzymania faktury, 
lecz z chwilą powstania obo-
wiązku podatkowego u sprze-
dawcy. Od stycznia 2014 r. 
po otrzymaniu faktury trzeba 
będzie więc pilnować dwóch 
terminów. Odliczenia będzie 
można dokonać za okres, 
w którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu nabytych 

lub importowanych towarów 
i usług po stronie dokonują-
cego czynności. Nie będzie 
można odliczyć podatku 
naliczonego wcześniej, niż 
z chwilą otrzymania faktury 
VAT bądź dokumentu celnego 
dotyczących zakupu towaru 
lub usługi.

Jeśli chodzi o terminy od-
liczania VAT przy wewnątrz-
wspólnotowym nabyciu 
towarów (WNT), to nowością 
od początku 2014 r. będzie obo-
wiązek korekty odliczonego 
podatku naliczonego z tytułu 
WNT w przypadku, gdy podat-
nik w terminie 3 miesięcy od za-
kończenia miesiąca, w którym 
powstał obowiązek podatkowy 
z tytułu WNT, nie otrzyma od 
zagranicznego kontrahen-
ta faktury. W takiej sytuacji, 
w miesiącu, w którym upływa 
powyższy termin, nabywca 
zmniejszy VAT naliczony po 
to, aby znów uwzględnić go 
w deklaracji za miesiąc uzy-
skania faktury. Podatnicy do-

konujący zakupów w krajach 
UE powinni więc usprawnić 
proces otrzymywania faktur od 
dostawców unijnych. Inaczej 
będą zmuszeni dokonywania 
korekt i do, przynajmniej cza-
sowego, nadpłacania VAT.

Nowelizacja wprowadza 
też zmiany w zwolnieniach 
przedmiotowych. Do końca 
2013 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia 
się od podatku dostawę 
towarów używanych, pod 
warunkiem że w stosunku 
do tych towarów nie przy-
sługiwało dokonującemu ich 
dostawy prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego. 
Natomiast od początku 2014 r. 
art. 43 ust.1 pkt 2 otrzyma 
brzmienie: „Zwalnia się od 
podatku dostawę towarów 
wykorzystywanych wyłącznie 
na cele działalności zwolnio-
nej od podatku, jeżeli z tytułu 
nabycia, importu lub wytwo-
rzenia tych towarów nie przy-

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000035
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Zmiany+w+zakresie+okre%C5%9Blania+momentu+powstania+obowi%C4%85zku+podatkowego+w+VAT+od+1+stycznia+2014+r..pdf
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Vat utrzymany do 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw ma na celu utrzymanie do końca 2016 roku podwyższonych stawek Vat. 

wchodzi ona w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

spółki komandytowo-akcyjne zapłacą cit

przypominamy, iż ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym przewiduje, że od początku 2014 r. 
spółki komandytowo-akcyjne zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym 

od osób prawnych (cit).

zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej

zgodnie z przyjętymi zmianami osoba zaliczana do iii grupy podatkowej, która 
przed 31.12.2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad 
wymagającym takiej opieki spadkodawcą, będzie miała prawo do ulgi podatkowej, 
jeśli po 31.12.2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy m.in. budynek 
mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 

Vat na książki

kilkakrotnie wyższe stawki Vat na książki elektroniczne w stosunku do książek 
tradycyjnych naruszają konstytucję rp – uważa rzecznik praw obywatelskich.

trybunał sprawiedliwości Ue wypowie się w sprawie 
Vat w gminach

ministerstwo Finansów nadal uznaje samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych 
podatników Vat, pomimo że inaczej orzekł w czerwcu naczelny sąd administracyjny.

Utrzymanie do 2016 r. 
obecnie obowiązujących 

stawek VAT ma służyć ochronie 
zagrożonej równowagi budże-

towej. W związku z utrzyma-
niem wysokości stawek VAT 
zniesiono mechanizm warun-
kowych podwyżek stawek VAT 

w przypadku, gdyby miało dojść 
do przekroczenia 55% wartości 
relacji kwoty państwowego 
długu publicznego do PKB.

Ponadto w nowelizacji ure-
gulowano kwestie terminu 

na wniesienie żądania wzno-
wienia postępowania w spra-
wach o ustalenie wysokości 

zobowiązania podatkowego. 
Ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o podatku 
od spadków i darowizn oraz 
ustawy o podatku od czynno-

ści cywilnoprawnych ma na 
celu wykonanie obowiązku 
dostosowania systemu prawa 
do wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego (sygn. akt K 58/07). 

Prof. Irena Lipowicz wystąpiła w tej sprawie 
do Trybunału Konstytucyjnego. Drukowane 

książki obłożone są VAT w wysokości 5%, gazety 

i czasopisma – 8%, zaś takie same wydawnictwa 
w formie elektronicznej – aż 23% podatkiem.

NSA 10 grudnia 2013 r. postanowił  (sygn. I 
FSK 311/12) zaś skierować do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie preju-
dycjalne, dotyczące statusu prawnopodatkowego 

w podatku od towarów i usług samorządowych 
jednostek budżetowych. Trzeba więc poczekać 
na jego rozstrzygnięcie.

Oznacza to odejście od za- 
sady jednokrotnego opo- 

datkowania dochodów tych 
spółek – tylko na poziomie 
wspólników. Po zmianach spół- 
ki komandytowo-akcyjne będą 
opodatkowane na podobnych 

zasadach jak spółki kapitałowe, 
a wspólnicy tych spółek będą 
opodatkowani wyłącznie od 
faktycznie wypłaconego zysku. 
Jeśli chodzi o różnice w opo-
datkowaniu, to np. zwolnienie 
z podatku u źródła pobierane-

good należności licencyjnych 
i odsetek wypłacanych spółkom 
z innych państw UE nie będzie 
miało zastosowania w odniesie-
niu do spółek komandytowo-
-akcyjnych, inaczej niż w przy- 
padku spółek kapitałowych.

sługiwało dokonującemu ich 
dostawy prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego”.

Planuje się, że kompleksowe 
zmiany dotyczące stosowania 
przepisów ustawy o VAT do 
samochodów osobowych 

i niektórych pojazdów sa-
mochodowych wejdą w życie 
w trakcie 2014 roku. Podstawą 
do ich wprowadzenia będzie 
decyzja derogacyjna UE dająca 
Polsce prawo do odstępstwa od 
Dyrektywy 2006/112/WE. Na-
tomiast od 1 stycznia 2014 r. do 

dnia implementacji decyzji de-
rogacyjnej obowiązywać mają 
dotychczasowe zasady zawarte 
w art. 86a i 88a ustawy o VAT 
– wprowadzone ustawą z dnia 
16 grudnia 2010 r.

aktUalności

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1787
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=7d49919fce93809f8455e5b465cfea77
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/komunikat-w-sprawie-ustawy-z-dnia-8-listopada-2013-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-oraz-ustawy-o-podatku-tonazowym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%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://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/trybunal-sprawiedliwosci-ue-wypowie-sie-w-sprawie-vat-w-gminach-1;jsessionid=D5B6971E0B59EF62A72E2FB31D42FEB2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/89D9B6C642
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/vat_skrot.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/vat_skrot.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=497B3E4E24DCF4EBC1257BD40048ACE2
http://www.rpo.gov.pl/content/do-tk-ws-r%C3%B3%C5%BCnic-w-stawce-podatku-od-towar%C3%B3w-i-us%C5%82ug-na-publikacje-drukowane-oraz-na
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9A260CD54E
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/40/1/info_cit_pit.rtf
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=1&action=view&id_news=4800
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wzory pism

nowe wzory

jak zwykle na przełomie lat zmieniają się formularze różnych wniosków, zeznań, 
deklaracji i informacji podatkowych.

surowe kary 

w 2014 r. znów wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. a to z powodu 
podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę (do 1.680 zł brutto w 2014 r.), które 

służy do wyliczania wysokości kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym.

Podatnicy rozliczający się 
tzw. ryczałtem powinni 

zwrócić uwagę, jaki wypełnia-
ją formularz. 6 grudnia 2013 r. 
weszło w życie rozporządze-
nie Ministra Finansów z dnia 
12 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia wzorów zeznania, 
deklaracji i informacji podatko-
wych obowiązujących w zakre-
sie zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych 

przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne. Wprowadza 
ono nowe wzory zeznań, dekla-
racji i informacji podatkowych: 
PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-
28A, PIT/O i PIT/D.

Minister Finansów rozpo-
rządzeniem z dnia 27 listo-
pada 2013 r. określił nowy 
wzór wniosku o zastosowa-
nie opodatkowania w formie 
karty podatkowej – PIT-16. 

Wchodzi ono w życie z dniem 
1 stycznia 2014 r.

Nowe wzory zeznań po-
datkowych PIT zawiera zaś 
rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 10 października 
2013 r. w sprawie określenia 
wzorów rocznego obliczenia 
podatku oraz zeznań podat-
kowych obowiązujących w za-
kresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych.

O tym, czy podatnik dopuszcza się przestęp-
stwa, czy wykroczenia skarbowego, decyduje 

tzw. ustawowy próg, czyli granica między przestęp-
stwem a wykroczeniem. Wykroczenie skarbowe 
jest to bowiem czyn zabroniony przez Kodeks pod 
groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli 
kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuple-

nie należności publicznoprawnej albo wartość 
przedmiotu czynu nie przekracza 5-krotnej 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
w czasie jego popełnienia. Jeśli zaś wartość ta 
jest wyższa niż ten próg, to mamy do czynienia 
z przestępstwem skarbowym.

wskaźniki i stawki

Ustawowy próg

2012 r. 2013 r. 2014 r.

7.500 zł 8.000 zł 8.400 zł

Wymierzając karę grzywny za przestępstwo 
skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wy-
sokość jednej stawki dziennej; jeżeli Kodeks 
nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek 
wynosi 10, najwyższa – 720! Ustalając stawkę 

dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody 
sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, 
stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Grzywna za wykroczenia skarbowe wyznaczana jest kwotowo, ale musi mieścić się w usta-
wowych granicach:

stawka dzienna

2012 r. 2013 r. 2014 r.

Stawka minimalna 
(1/30 minimalnego 

wynagrodzenia)

50 zł 
(minimalna 

grzywna: 500 zł)

53,33 zł 
(minimalna 

grzywna: 533,33 zł)

56 zł 
(minimalna 

grzywna: 56 zł 
x 10 = 560 zł)

Stawka maksymalna 
(400 x stawka 
minimalna)

20.000 zł 
(maksymalna 

grzywna: 
14.400.000 zł)

21.333,33 zł 
(maksymalna 

grzywna: 
15.360.000 zł)

22.400 zł 
(maksymalna 

grzywna: 
22.400 zł x 720 
= 16.128.000 zł)

grzywna za wykroczenia skarBowe

2012 r. 2013 r. 2014 r.

Grzywna minimalna 
(1/10 minimalnego wynagrodzenia)

150 zł 160 zł 168 zł

Grzywna maksymalna 
(20 x minimalne wynagrodzenie)

30.000 zł 32.000 zł 33.600 zł

http://www.is.bialystok.pl/-informacje-rzecznika/42-pozostae-informacje-rzecznika/1686-zmiana-wysokoci-sankcji-karnych-w-postpowaniu-karnym-skarbowym
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2014
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/files/rozporzadzenie_ministra_finansow_.pdf
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/files/rozporzadzenie_ministra_finansow_.pdf
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=1&action=view&id_news=4799
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3576427/Rozp-MF-27-11-2013-DzU-1501.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3576427/Rozp-MF-27-11-2013-DzU-1501.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6012669/Form-PIT-16-grudzien-2013.pdf
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=84fa6ee1594cadce15b071387a9a74a6
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Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających po-
dwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

maksymalny mandat karny

2012 r. 2013 r. 2014 r.

3.000 zł 3.200 zł 3.360 zł

Kodeks karny skarbowy często uzależnia 
wysokość kary od wysokości (małej, dużej 
lub wielkiej) kwoty uszczuplonej lub nara-

żonej na uszczuplenie należności publicz-
noprawnej albo wartości przedmiotu czynu 
w czasie popełnienia czynu zabronionego.

wartość czynU zaBronionego

2012 r. 2013 r. 2014 r.

Mała wartość
(12 x minimalne 
wynagrodzenie)

300.000 zł 320.000 zł 336.000 zł

Duża wartość
(500 x minimalne 
wynagrodzenie) 

750.000 zł 800.000 zł 840.000 zł

Wielka wartość
(1000 x minimalne 

wynagrodzenie)
1.500.000 zł 1.600.000 zł 1.680.000 zł

Przykłady z Kodeksu karnego skarbowego:
Art. 54 § 1. Podatnik, który uchylając się od 
opodatkowania, nie ujawnia właściwemu 
organowi przedmiotu lub podstawy opodat-
kowania lub nie składa deklaracji, przez co 
naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze 
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie.  

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczu-
plenie jest małej wartości, sprawca czynu zabro-
nionego określonego w § 1 podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczu-
plenie nie przekracza ustawowego progu, 
sprawca czynu zabronionego określonego w § 
1  podlega karze grzywny za wykroczenie skar-
bowe. 

Art. 56 § 1. Podatnik, który składając orga-
nowi podatkowemu, innemu uprawnione-
mu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja 
prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiado-
mienia o zmianie objętych nimi danych, przez 
co naraża podatek na uszczuplenie, podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności, albo obu tym 
karom łącznie.  

§ 2.  Jeżeli kwota podatku narażonego na 
uszczuplenie jest małej wartości, sprawca 
czynu zabronionego określonego w  § 1   

podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczu-
plenie nie przekracza ustawowego progu, 
sprawca czynu zabronionego określonego w § 
1 podlega karze grzywny za wykroczenie skar-
bowe.  

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten 
podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu 
lub podstawy opodatkowania nie składa w ter-
minie organowi podatkowemu lub płatnikowi 
deklaracji lub oświadczenia. 

limity podatkowe 

przypominamy, że w 2014 r. będą obowiązywać nowe limity podatkowe dotyczące 
podatników prowadzących działalność gospodarczą. 

stawki karty podatkowej w 2014 r. 

znane są już stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 
oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych obowiązujące w 2014 r.  

Związane są one m.in. ze średnim kursem 
euro ogłoszonym przez NBP na dzień 

30 września i 1 października 2013 roku. Np. górny 
limit przychodów za rok 2013 uprawniający do 
uznania za małego podatnika (uprawniający 

w zakresie podatku dochodowego do jednora-
zowej amortyzacji i rozliczeń kwartalnych) na 
2014 r. (1.200.000 euro) wynosi 5.068.000 zł.

Zob. ważne limity w podatku dochodowym 
oraz limity w VAT w 2014 r.

Zawiera je obwieszczenie Ministra Finan-
sów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 

stawek karty podatkowej, kwoty, do której 
można wykonywać świadczenia przy prowa-

dzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń 
dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu 
od przychodów proboszczów i wikariuszy, obo-
wiązujących w 2014 r. 

http://www.us.krotoszyn.pl/aktuale/pit_limity_2014.pdf
http://www.us.krotoszyn.pl/aktuale/vat_limity_2014.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6715464/obwieszczenie-14-11-2013-MP-956-stawki-karty-podatkowej-na2014.pdf
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projekty

co się szykuje w ordynacji podatkowej? 

ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez komitet stały rady 
ministrów propozycję założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw. wskazało przy tym, że jest ona potrzebna 
do pilnego rozwiązania praktycznych problemów i uszczelnienia poboru podatków. 

Najważniejsze proponowane zmiany:
 ▪ Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych 

w procedurach podatkowych. Aktualnie 
pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełno-
mocnictwa oddzielnie do każdej sprawy. Pro-
ponuje się wprowadzenie pełnomocnictwa 
ogólnego do reprezentowania we wszystkich 
sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo 
ogólne będzie składane w formie elektronicz-
nej do centralnego rejestru i nie będzie pod-
legać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć 
opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego 
(papierowego lub elektronicznego) ważnego 
tylko do konkretnej sprawy.

 ▪ Informatyzacja sprawdzania dokumenta-
cji księgowej. Proponuje się wprowadzenie 
ujednoliconej formy elektronicznych rapor-
tów z ksiąg podatkowych oraz dowodów 
księgowych, w której podatnicy, którzy 
prowadzą dokumentację elektronicznie, 
będą przekazywać dane na żądanie organu 
podatkowego w ramach trwającej proce-
dury. Pozwoli to na szybszą analizę danych, 
skróci czas kontroli i ograniczy angażowanie 
podatnika.

 ▪ Unowocześnienie doręczania pism urzędu. 
Będzie możliwe wskazanie adresu do kore-
spondencji innego niż zamieszkania oraz 

doręczenie na skrytkę pocztową. Proponuje 
się przyspieszenie i zmniejszenie kosztów do-
ręczania pism pełnomocnikom zawodowym 
(adwokat, radca prawny, doradca podatko-
wy) przez nakazanie doręczenia za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej lub 
w siedzibie urzędu.

 ▪ Wprowadzenie klauzuli przeciwko unika-
niu opodatkowania. Klauzula pozwoli na 
zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, 
zwykle zawierających elementy zagraniczne, 
wykorzystywanych przez wielkie korpora-
cje do unikania zapłaty podatku. Klauzula 
jest powszechnie stosowana na świecie, a jej 
wprowadzenie zaleca Komisja Europejska. 
Polska należy do nielicznych krajów, które 
takich rozwiązań jeszcze nie wprowadzi-
ły. Stosowanie klauzuli będzie powiązane 
z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, 
takimi jak: wydawanie na wniosek opinii 
zabezpieczających, niezależna od fiskusa 
ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowa-
nia opiniująca sporne sprawy, niewykonal-
ność spornych decyzji, wyłączna właściwość 
Ministra Finansów w sprawach klauzuli, 
możliwość korekty deklaracji w końcowej 
fazie postępowania podatkowego w zakresie 
stosowania klauzuli.

 ▪ Rozszerzenie dostępu urzędów skarbo-
wych do danych bankowych. Obecny zakres 
dostępu urzędów skarbowych do informacji 
polskich banków i instytucji finansowych 
jest bardzo ograniczony; węższy niż w przy-
padku banków zagranicznych. Zagranicz-
ny fiskus może uzyskać szersze informacje 
z polskich banków niż urząd skarbowy. Pro-
ponuje się poszerzenie dostępu do danych 
posiadanych już przez bank, w szczególności 
o identyfikację tytułów operacji finansowych 
oraz nadawców i odbiorców wpłat. Ułatwi 
to zwalczanie szarej strefy, szczególnie 
w handlu internetowym i ukrywania docho-
dów. Tak jak obecnie informacje bankowe 
będą mogły być udostępniane urzędom skar-
bowym tylko w toku postępowania podatko-
wego i po wyczerpaniu możliwości uzyskania 
tych danych bezpośrednio od podatnika.

 ▪ Elastyczność właściwości miejscowej urzędu. 
Projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą 
błędne ustalenie właściwości miejscowej 
nie będzie prowadziło do uchylenia decyzji. 
W razie zaskarżenia oceniać się będzie me-
rytoryczną prawidłowość decyzji. Proponuje 
się też wprowadzenie nowego rozwiązania 
umożliwiającego wyznaczenie jednego „wio-
dącego” urzędu w sprawach powiązanych 
podmiotów objętych właściwością miej-
scową różnych urzędów. Rozwiązanie to 
będzie stosowane w przypadku uzasadnio-
nego podejrzenia popełnienia przestępstwa 
skarbowego lub zabezpieczenia dowodów 
jego popełnienia i ułatwi zwalczanie zor-
ganizowanej przestępczości gospodarczej.

 ▪ Usprawnienie wydawania indywidualnych 
interpretacji podatkowych. Proponuje się 
wydawanie interpretacji tylko do zdarzeń, 

dla których skutki podatkowe jeszcze nie po-
wstały. Zamierza się wprowadzić „grupowy” 
wniosek o interpretację, który pozwoli na 
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących trans-
akcji dla wszystkich zainteresowanych kon-
trahentów. Zamiast powielania interpretacji 
indywidualnych po wydaniu interpretacji 
ogólnej proponuje się tylko potwierdzanie 
stosowania w przedstawionej sprawie inter-
pretacji ogólnej.

 ▪ Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku 
w imieniu podatnika. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom podatników, proponuje 
się umożliwić techniczną zapłatę podatku 
przez podmiot inny niż podatnik do wyso-
kości 1000 zł. Ponadto dopuszcza się zapłatę 
podatku przez małżonka lub innego członka 
rodziny podatnika bez limitu kwotowego. 
W tych przypadkach przyjmuje się, że zapłata 
następuje ze środków podatnika, jeśli treść 
dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/161550/katalog/161573
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/projekt-zalozen-do-nowelizacji-ordynacji-podatkowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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▪ podatki

akcyza w dół, opłata paliwowa w górę? 

w ustawie o podatku akcyzowym zaproponowano czasowe – w latach 2015-2019 
– obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych o 25,00 zł/1000 litrów. 

jednocześnie w ustawie o autostradach płatnych oraz o krajowym Funduszu drogowym 
planuje się podwyższenie wysokości stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw 

o te same wartości.

zwalczanie nadużyć podatkowych 

proponowane ostatnio przez komisję europejską zmiany do unijnej dyrektywy 
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych 

mają na celu zwiększenie przychodów do budżetów krajowych i zlikwidowanie luk 
prawnych wykorzystywanych przez niektóre firmy, aby uniknąć płacenia podatków.

Ministerstwo Finansów 
opracowało projekt 

ustawy mający na celu za-
pewnienie dodatkowych 
wpływów do Funduszu Ko-
lejowego w latach 2015-2019. 
Szacuje, że zmiany spowodują 
w latach 2015-2019 obniżenie 
wpływów budżetowych z ty- 
tułu podatku akcyzowego od 
paliw silnikowych o około 
500 mln zł w skali roku oraz 
wzrost o tę samą kwotę przy-
chodów z opłaty paliwowej. 
To oznacza, że proponowana 
zmiana pozostanie neutralna 
dla ustalania wysokości cen 
paliw silnikowych.

Opłata paliwowa jest dzielo-
na w proporcji 80% wpływów 
do Krajowego Funduszu Dro-

gowego oraz 20% wpływów 
do Funduszu Kolejowego. 
Nowelizacja pozwoli na zade-
dykowanie w latach 2015-2019 
środków wynikających z pod-
wyższenia opłaty paliwowej na 
rzecz Funduszu Kolejowego, 
w celu finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych oraz utrzy-
mania infrastruktury kolejowej.

Projekt ustawy wprowa-
dza zmiany w trzech aktach 
prawnych: w ustawie z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym, w ustawie z dnia 
27 października 1994 r. o au-
tostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Dro-
gowym oraz w ustawie z dnia 
16 grudnia 2005 r. o Funduszu 
Kolejowym. 

Powyższe zmiany wynikają  
z potrzeby zwiększenia możli-
wości finansowych niezbędnych 
do realizacji infrastrukturalnych 
projektów inwestycyjnych, 
utrzymania infrastruktury ko-
lejowej, innych wydatków finan-
sowanych z tego funduszu oraz 
maksymalnego wykorzystania 
środków pochodzących z Unii 
Europejskiej w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE na 
lata 2014-2020.

W związku z założeniem 
przeznaczenia w latach 
2015-2019 uzyskanych środków 
na finansowanie inwestycji 
i utrzymanie infrastruktury 
kolejowej równolegle zapropo-
nowano stosowną nowelizację 
ustawy o Funduszu Kolejowym.

Nowe zasady mają uniemożliwić firmom, które wykorzystują różnice w prawie podatkowym 
poszczególnych krajów, unikanie płacenia podatków.

Firma ▪

aktUalności

„Bezpośrednia dostawa” to 
inicjatywa pozostająca w ob-
szarze problematyki przed-
stawiania towarów organom 
celnym, a jej istota sprowadza 
się do dostarczenia towaru 
bezpośrednio do odbiorcy, a nie 
do urzędu celnego. Stosowanie 
„bezpośredniej dostawy” wiąże 
się więc z przedstawieniem 
towaru w miejscu innym niż 

urząd celny, celem dopełnie-
nia wymaganych formalności 
celnych, które powinny być 
realizowane na zasadach ogól-
nych wynikających z założeń 
danej procedury, czy przezna-
czenia celnego, w godzinach 
pracy urzędu celnego. Insty-
tucja ta w sposób nierozerwal-
ny związana jest z miejscami 
uznanymi/wyznaczonymi 

i jako taka powoduje koniecz-
ność dopełnienia wymogów 
wynikających z rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 
26 kwietnia 2004 r. w sprawie 
miejsca wyznaczonego lub 
uznanego przez organ celny, 
w którym mogą być dokony-
wane czynności przewidziane 
przepisami prawa celnego.

Małe i średnie przedsię-
biorstwa, które aktyw-

nie wykorzystują narzędzia in-
ternetowe są w stanie szybciej 
zwiększyć przychody i zatrud-
nienie oraz uzyskać większy 
zasięg działania i poziom eks-
portu. Handel elektroniczny 
jest branżą, której funkcjo-
nowanie jest uregulowane 
w wielu aktach prawnych. 

Nie mamy w tym przypadku 
do czynienia z jedną ustawą, 
która regulowałaby całe spek-
trum zagadnień związanych 
z e-commerce. Rozproszenie 
przepisów w różnych regula-
cjach rodzi szereg problemów, 
w szczególności wśród przed-
siębiorców. Pomocne w tym 
zakresie są inicjatywy, które 
stanowią płaszczyznę dla 

zagregowania powyższych 
zagadnień. Jedną z nich jest 
właśnie Punkt Kontaktowy 
dla Usługodawców i Usługo-
biorców funkcjonujący przy 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

Do głównych zadań 
e-PUNKTU należą: szerze-
nie wiedzy na temat prawa 
obrotu elektronicznego 

„Bezpośrednia dostawa”

ministerstwo Finansów poinformowało, że w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw 
celnych służba celna uruchomiła instytucję „bezpośredniej dostawy”. 

jak być świadomym użytkownikiem internetu?

nowy portal e-pUnkt to miejsce, w którym dostępne są informacje związane 
z działalnością prowadzoną w internecie. serwis pozwala przedsiębiorcom 

i konsumentom lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z zakupami 
przez internet.

http://ec.europa.eu/news/economy/131126_pl.htm
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/komunikat-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-autostradach-platnych-oraz-o-krajowym-funduszu-drogowym-ustawy-o-funduszu-kolejowym-oraz-ustawy-o-podatku-akcyzowym?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.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,6533,jak-byc-swiadomym-uzytkownikiem-internetu.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2351155/17212013_dostawa_bezposerdnia
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zmiany prawne

w celu ułatwienia prowadze-
nia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem technolo-
gii informacyjno-komunika-
cyjnych przez przedsiębiorców 
oraz pomoc w bezpiecznym 
i swobodnym korzystaniu 
z ofert tych przedsiębiorców 
przez ich klientów. Zadania 
te e-PUNKT realizuje poprzez 
podejmowanie takich działań, 
jak e-seminaria, publikacja 

materiałów edukacyjnych na 
temat prawa Internetu, pro-
wadzenie strony interneto-
wej e-PUNKTU pod adresem 
e-punkt.gov.pl, na której 
udostępniane są informacje 
z zakresu prawa obrotu elek-
tronicznego.

W roku 2013 w ramach dzia-
łalności e-PUNKTU opraco-
wana została seria artykułów 
edukacyjnych, m.in. o tema-

tyce nadchodzących zmian 
w sprzedaży przez Internet 
pt. „Dyrektywa konsumencka 
– konsekwencje dla e-przedsię-
biorców” (cz. 1 i cz. 2).

Na stronie znajdują się 
ponadto publikacje elektro-
niczne (e-booki), infografiki 
edukacyjne oraz nagrania z pię- 
ciu wykładów eksperckich, 
zorganizowanych w 2013 r.

Dotyczy to m.in. granic 
Rosji z Łotwą, Estonią, 

Litwą, Ukrainą, a od dnia 
3.12.2013 r. – również granicy 
polskiej z Obwodem Kalinin-
gradzkim.

Wymóg dodatkowej gwa-
rancji w Obwodzie Kalinin-
gradzkim odnosi się jednak 
tylko do określonej grupy 
towarów (dane uzyskane 
od Obwodowego Urzędu 
Celnego w Kaliningradzie 
w dniu 5.12.2013r.):

 ▪ żywe bydło rogate,
 ▪ żywy drób,
 ▪ świeże lub schłodzone 

mięso z bydła rogatego,
 ▪ mrożone mięso z bydła 

rogatego,
 ▪ świeża, schłodzona lub 

mrożona wieprzowina,
 ▪ masło śmietankowe i inne 

tłuszcz i masła wyprodu-
kowane z mleka,

 ▪ sery i twarogi,
 ▪ świeże lub schłodzone 

ziemniaki,

dodatkowa gwarancja przy przewozie towarów 
za karnetem tir do rosji

służba celna rp, na podstawie informacji uzyskanych od Federalnej służby celnej 
Federacji rosyjskiej, powiadomiła, że pomimo przedłużenia umowy z asmap, a tym 
samym formalnego obowiązywania procedury tir w rosji, przy wjeździe towarów 
na obszar rosji wymagana jest dodatkowa gwarancja na granicy rosyjskiej, będącej 

zewnętrzną granicą Unii celnej. 

lepsza ochrona powietrza dzięki rozporządzeniu dot. 
F-gazów

komisja europejska, przy aktywnym zaangażowaniu polski, przyjęła treść 
rozporządzenia dotyczącego ograniczenia stosowania fluorowanych gazów 

cieplarnianych (F-gazy). 

przeciw korupcji

w ustawie sejm wyraził zgodę na ratyfikację protokołu dodatkowego do 
prawnokarnej konwencji o korupcji sporządzonego w strasburgu 15 maja 2003 r.

 ▪ świeże lub schłodzone: 
cebula, czosnek, por i inne 
warzywa cebulowate,

 ▪ świeże lub schłodzone: 
kapusta, kalafior ,kala-
repa i podobne warzywa 
jadalne,

 ▪ mąka pszenna i pszenno-
-żytnia,

jak również do sytuacji, 
gdy odbiorca docelowy jest 
spoza Obwodu Kaliningradz-
kiego oraz gdy przewoźnik 
ma zadłużenie w płatno-
ściach celnych.

Sytuacja dotycząca prze-
wozów TIR do Rosji przez 
granicę z Białorusią (granica 
wewnętrzna Unii celnej) 
przedstawia się odmiennie. 
Na podstawie dotychczaso-
wej praktyki należy stwier-
dzić, że towary  przewożone 
na podstawie karnetu TIR 
bez przeszkód mogą być prze-
mieszczane przez tę granicę 
do pierwszego urzędu docelo-
wego na terenie Rosji. Jednak 
w celu dokonania kolejnego 
rozładunku w kolejnym urzę-

dzie docelowym, służba celna 
Rosji wymaga już stosowa-
nia tranzytu wewnętrznego 
rosyjskiego i przedstawienia 
gwarancji.

Na forum międzynaro-
dowym (m.in. Komisja Eu-
ropejska) w dalszym ciągu 
podejmowane są działania 
i wysuwane żądania wobec 
władz rosyjskich,  by stoso-
wały zgodnie z przepisami  
Konwencję TIR.

To krok w kierunku ograniczenia tych gazów, które przyczyniają się do zmian klimatu.

Protokół wszedł w życie 1 lutego 2005 r. Uzu-
pełnia on umowę o przestępstwa czynnej 

i biernej korupcji popełnione przez krajowych 
oraz zagranicznych ławników i sędziów arbitra-

żowych. Dokument definiuje też m.in. pojęcia 
arbitra, umowy arbitrażowej oraz członka rady 
przysięgłych.

http://www.e-punkt.gov.pl/
http://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_3556.html
http://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_3560.html
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/dodatkowa-gwarancja-przy-przewozie-towarow-za-karnetem-tir-do-rosji?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%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_2UWl_
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21880_lepsza_ochrona_powietrza_dzieki_rozporzadzeniu_dot_f_gazow.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001464
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/40/1/info_ratyfikacja.rtf
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/przedluzenie-stosowania-konwencji-tir-na-terytorium-federacji-rosyjskiej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%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_2UWl_
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Unijny kodeks celny zamiast zmodernizowanego 
wspólnotowego kodeksu celnego

30 października 2013 r. weszło w życie rozporządzenie parlamentu 
europejskiego i rady (Ue) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiające unijny kodeks celny.

stare wpisy w krajowym rejestrze sądowym

nowelizacja ustawy przepisy wprowadzające ustawę o krajowym rejestrze 
sądowym wydłuża do dnia 31 grudnia 2015 r. okres, w którym zachowują moc 

wpisy w dotychczasowych rejestrach sądowych.

nip nabywcy na paragonie

pytanie: czy koniecznie muszę umieszczać na paragonie, na żądanie 
nabywcy, jego nip?

zmiany dotyczące monitora sądowego i gospodarczego

znowelizowana ustawa m.in. uchyla obowiązek przechowywania przez 
przedsiębiorców egzemplarzy monitora sądowego i gospodarczego, w których 

publikowane są  ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. 
od 1 lipca 2012 r. wszystkie numery monitora dostępne są w formie 

elektronicznej na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości.

Unijny kodeks celny uchyla poprzednio 
obowiązujące rozporządzenie (WE) 

nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustana-
wiające wspólnotowy kodeks celny (zmoder-
nizowany kodeks celny), które w praktyce nie 
zaczęło być stosowane.

Jednakże od 30 października 2013 r. za-
stosowanie znajdują tylko niektóre przepisy 
unijnego kodeksu celnego (przede wszystkim 
dotyczące przekazania i przyznania upraw-
nień wykonawczych oraz dotyczące opłat 
i kosztów). W pozostałym zakresie przepisy 
unijnego kodeksu celnego (UKC) będą stoso-

wane dopiero od 1 maja 2016 r. – o ile przyjęte 
zostaną odpowiednie przepisy wykonawcze.

W tym czasie w odniesieniu do odpisów, 
wyciągów, zaświadczeń oraz skutków 

prawnych wpisów stosowane będą przepisy obo-
wiązujące przed wejściem w życie ww. ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. – wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodze-
nia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów 
wpisanych do dotychczasowego rejestru. 

Odpowiedź: Zmianą 
wprowadzoną w roz-

porządzeniu MF w sprawie 
kas rejestrujących z dnia 
14 marca 2013 r. jest obowiązek 
umieszczenia na paragonie, 
na żądanie nabywcy, jego 
numeru identyfikacji podat-
kowej (NIP). Od październi-

ka 2013 roku obowiązkowo 
na paragonie musi znaleźć się 
oznaczenie “Paragon fiskalny”. 
Ponadto na dokumencie tym 
może znaleźć się NIP nabywcy, 
w sytuacji, kiedy wyrazi on 
takie żądanie. Ta zmiana prze-
pisów w sprawie paragonów 
fiskalnych jest konsekwencją 
wprowadzonych w styczniu 
2013 r. zmian w fakturowaniu, 
a mianowicie pojawienia się 
w polskim obrocie gospodar-
czym faktur uproszczonych. 
Umieszczenie NIP nabywcy na 
paragonie fiskalnym sprawia, 
że w przypadku, gdy kwota 
należności ogółem nie prze-
kroczy 100 euro lub 450 zł, 

spełnia on warunki niezbęd-
ne do uznania go za fakturę 
uproszczoną, a tym samym 
staje się dowodem księgowym 
dającym przedsiębiorcy prawo 
do odliczenia podatku naliczo-
nego przy zakupach.

W trakcie okresu przejścio-
wego przedsiębiorcy mieli czas 
na odpowiednie zaprogramo-
wanie kas przez serwisantów 
i dostosowanie ich do znowe-
lizowanych przepisów (jeżeli 
oczywiście jest to możliwe). 
Jednak nawet po 30 września 
2013 roku, w sytuacji, gdy 
kasy nie da się odpowiednio 
sformatować, możliwe jest jej 
stosowanie aż do jej zużycia.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje, że 
Monitor ma być wydawany nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, w postaci elektronicz-
nej i udostępniany nieodpłatnie na stronie 
internetowej resortu sprawiedliwości oraz 
odpłatnie za pomocą innych nośników. 
W Monitorze ogłaszane będą wszystkie 

wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. Noweli-
zacja przewiduje, że obwieszczenia i ogło-
szenia w Monitorze będą podlegać opłacie, 
z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców KRS dokonywanych przez 
sąd rejestrowy z urzędu.

odpowiedzi

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:PL:PDF
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6F3BF29759F93A44C1257C01002E363F
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/krs_skrot.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=898F160191800AB1C1257C24004F580E
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001323
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001323
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projekty

lepsza oferta dla przedsiębiorców inwestujących w sse

rada ministrów przyjęła propozycje korzystnych zmian dla przedsiębiorców, 
którzy będą inwestować w 14 specjalnych strefach ekonomicznych.

przepisy dotyczące jakości paliw

obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw 
i energii elektrycznej w transporcie oraz wprowadzenie do obrotu na stacjach 

paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10 proc. bioetanolu tzw. 
benzyn silnikowych e10 – to główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw przyjęte przez rząd.

jaki system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych?

ministerstwo środowiska konsultuje projekt ustawy o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

wpis do ceidg bez opłat!

wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ceidg) 
nie podlega żadnym opłatom.

Rząd chce zwiększyć atrak-
cyjność stref, bo wzmac-

niają one znacząco potencjał 
polskiej gospodarki, popra-
wiają jej konkurencyjność 
i przyczyniają się do tworzenia 
nowych miejsc pracy, również 
na terenach Polski Wschod-
niej. 

Obniżone zostaną mini-
malne wymagania z kryte-
rium stopy bezrobocia, do-
tyczące kosztów inwestycji 
i poziomów zatrudnienia przy 

włączaniu do stref gruntów 
prywatnych pod konkretne 
inwestycje. W powiatach 
o stopie bezrobocia równej 
lub niższej od średniej kra-
jowej oba parametry będą 
obniżone o 20%, natomiast 
w pozostałych powiatach 
o 30%. Te niższe parametry 
będą obowiązywać do końca 
2016 r.

Przedsiębiorca będzie mógł 
wcześniej rozpocząć inwe-
stycję na terenie prywatnym, 

jeszcze przed formalnym włą-
czeniem gruntów do strefy. 
Ponadto, na terenie prywat-
nym włączonym do strefy pod 
konkretną inwestycję, będzie 
można wspierać kolejne nowe 
inwestycje. Obecnie teren pry-
watny włączony do strefy służy 
wyłącznie realizacji konkretnej 
inwestycji, i jeśli inwestor od 
niej odstępuje, teren zostaje 
ze strefy wyłączony.

W latach 2017-2019 włącz-
nie nowych gruntów do strefy 

Zgodnie z unijnymi re-
gulacjami, kraje człon-

kowskie są zobowiązane do 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 6% do 2020 r. 
w porównaniu do bazowego 

poziomu redukcji z 2010 r. 
Projekt ustawy zakłada 
w tym zakresie określenie Na-
rodowego Celu Redukcyjnego. 
Szczegółowe wytyczne w tym 
zakresie (m.in. sposób obli-

czania emisji gazów cieplar-
nianych w cyklu życia paliw) 
zostaną określone po wejściu 
w życie wytycznych Komisji 
Europejskiej.

Wprowadza on szereg 
zmian w systemie 

handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 
w trzecim okresie rozlicze-

niowym. Zmiany te polegają 
w szczególności na wprowa-
dzeniu aukcji uprawnień do 
emisji jako podstawowego 
sposobu rozdziału uprawnień, 

możliwości skorzystania z de-
rogacji dla sektora elektroener-
getycznego oraz wprowadzenia 
mechanizmu tzw. krajowych 
środków wykonawczych.

Na rynku pojawia się wiele 
ofert „firm prowadzą-

cych rejestry”, które – wyko-
rzystując fakt, że rejestracja 
w CEIDG jest jawna – kierują 
do nowych przedsiębiorców 
korespondencję również z wy-

pełnionym drukiem przelewu 
opłaty na rachunek bankowy 
oferenta, przy czym treść 
korespondencji może wpro-
wadzać niektórych przedsię-
biorców w błąd. Zalecamy 
przedsiębiorcom zachowanie 

szczególnej uwagi przy ana-
lizowaniu propozycji współ-
pracy z firmami oferującymi 
odpłatne usługi polegające 
na wpisie do prowadzonych 
przez siebie rejestrów.

będzie uzależnione od wy-
łączenia ze strefy gruntów 
o powierzchni co najmniej 
równej połowie powierzchni 
włączanej. Natomiast w latach 
2020-2026 stosunek ten będzie 
wynosił 1 do 1, czyli włączenie 
do sse 1 ha będzie uwarun-
kowane wyłączeniem z niej 
gruntu o powierzchni 1 ha.

Żeby zachęcić przedsiębior-
ców do podejmowania dłu-
goterminowych decyzji in-
westycyjnych, rząd w lipcu 
br. wydłużył funkcjonowa-
nie specjalnych stref ekono-
micznych do końca 2026 r. 
Zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami, mogły one funk-
cjonować do końca 2020 r. 

Ponadto, w sierpniu br. rząd 
zmienił „Program wspierania 
inwestycji o istotnym znacze-
niu dla gospodarki polskiej 
na lata 2011-2020”, który 
przewiduje zwiększenie do-
stępności dotacji z budżetu 
państwa również dla firm 
strefowych.

porady

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-dzialan-zwiekszajacych-atrakcyjnosc-specjalnych-stref.html
http://www.mg.gov.pl/node/19513
http://www.mos.gov.pl/artykul/5470_konsultacje_spoleczne/21855_projekt_ustawy_wraz_z_uzasadnieniem_i_ocena_skutkow_regulacji.html
http://www.us.krotoszyn.pl/aktuale/ceidg.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/lepsza-oferta-dla-przedsiebiorcow-inwestujacych-w-sse.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/lepsza-oferta-dla-przedsiebiorcow-inwestujacych-w-sse.html
http://www.mg.gov.pl/node/19646
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania-0.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21858_projekt_ustawy_o_systemie_handlu_uprawnieniami_do_emisji_gazow_cieplarnianych_zapraszamy_do_konsultacji.html
http://www.mg.gov.pl/node/19671
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Komisja Europejska uwzględniła opinie 
państw członkowskich zgłoszone w drugiej 

turze konsultacji odnośnie warunku wyłącza-
jącego obowiązek notyfikacji programu pomo-
cowego, którego budżet nie przekracza 0,01% 
produktu krajowego brutto w roku poprzednim 
i 100 mln euro. Z ograniczenia wysokości kwoty 

pomocy na jeden program pomocowy została 
wyłączona pomoc na zatrudnianie osób nie-
pełnosprawnych. 

Wykreślono bowiem z projektu niekorzystny 
przepis ograniczający kwoty pomocy wyłącza-
jącej obowiązek notyfikacji takiego programu 
pomocowego.

Zmiany mają też wzmoc-
nić  szanse studentów 

i absolwentów na rynku pracy, 
dostosowując kształcenie do 
wymogów rynku. Przewidziano 
m.in. obowiązkowe trzymie-
sięczne praktyki na studiach 
o profilu praktycznym i wzmoc-
nienie roli zajęć warsztatowych. 

Proponowane przepisy 
służyć mają skuteczniejszej 
walce z plagiatami prac dy-

plomowych i naukowych oraz 
sprawniejszemu postępowaniu 
dyscyplinarnemu wobec wykła-
dowców naruszających prawo, 
co wzmocni rzetelność i etos 
akademicki w uczelniach. 

Natomiast zaproponowane 
przez rząd zmiany w ustawie 
o zasadach finansowania nauki 
ułatwią wspieranie strategicz-
nej infrastruktury badawczej 
oraz wzmocnią aktywność 

Polaków w Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej. Noweliza-
cja umożliwi też kierowanie 
większego strumienia pie-
niędzy do najlepszych jedno-
stek naukowych (z kategorią 
A i A+). W projekcie znalazła się 
wyczekiwana przez środowi-
sko młodych badaczy definicja 
naukowca rozpoczynającego 
karierę naukową.

Zaproponowano rozwią-
zania, które umożliwią 

większej liczbie osób przy-
stępowanie do egzaminów 
poświadczających znajomość 
języka polskiego jako obcego 

i sprawniejsze otrzymywanie 
odpowiednich certyfikatów. 
Jest to odpowiedź na rosnące 
zainteresowanie cudzoziem-
ców i zagranicznych partne-
rów gospodarczych, którzy 

wiążą swoją działalność lub 
karierę zawodową z Polską, 
czy też są zainteresowani naszą 
kulturą i językiem.

Zgodnie z wyrokiem TK 
z 5 grudnia 2013 r. (sygn. K 

27/2013) art. 11 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmia- 
nie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych 
innych ustaw jest niezgodny 
z art. 2 Konstytucji. Orzeczenie 
to zapoczątkowało prace nad 
zmianami przepisów.

W związku z powyższym 
wyrokiem przygotowano 
uchwałę Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia rzą-
dowego programu wspiera-
nia osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego 
oraz rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie szczegó-
łowych warunków realizacji 
rządowego programu wspie-
rania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się w nich, że 
osoby mające w styczniu, lu- 
tym lub marcu 2014 r. ustalone 
prawo do świadczenia pielę-
gnacyjnego na podstawie usta- 
wy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
- otrzymają dodatkowe świad-
czenie w wysokości 200 zł mie-

sięcznie. Pomoc będzie przy-
znawana z urzędu i wypłacana 
w przyjętym w danej gminie 
terminie wypłaty świadczenia 
pielęgnacyjnego. Będzie ją przy-
znawał i wypłacał organ właści-
wy realizujący w danej gminie 
świadczenia rodzinne (tj. wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta 
lub upoważniony kierownik/
pracownik ośrodka pomocy 
społecznej bądź innej jednostki 
organizacyjnej gminy). Pomoc 
ma być realizowana ze środków 
budżetu państwa na realizację 
świadczeń rodzinnych.

wsparcie dla niepełnosprawnych bez ograniczeń

komisja europejska w dniu 18 grudnia 2013 r. opublikowała kolejną wersję projektu 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (gBer), które ma zastąpić 

obowiązujące rozporządzenie komisji (we) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych; 
dz.Urz. we l 214 z 09.08.2008, str. 3).

znów reforma szkolnictwa wyższego?

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw zakłada m.in. otwarcie drogi na studia dla osób dojrzałych 

– uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte 
w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. 

łatwiej o certyfikat z języka polskiego?

rada ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o języku polskim. 

co ze świadczeniami pielęgnacyjnymi?

przepisy przejściowe dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych są niezgodne z ustawą 
zasadniczą - orzekł niedawno trybunał konstytucyjny. w rezultacie zakwestionowania 

nowelizacji prawo do świadczeń straciło ponad 100 tys. opiekunów osób 
niepełnosprawnych.

▪ kadry i ubezpieczenia

aktUalności

projekty

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art347komunikat-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-kolejnej-wersji-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-wylaczen-blokowych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/kolejny-etap-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/kolejny-etap-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-oraz.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowelizacje-ustaw-wsparcie-dla-innowacji-i-lepsze-powiazanie-studiow-z-rynkiem-pracy.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-finansowania-nauki-oraz.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-finansowania-nauki-oraz.html
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_27_13.htm
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6512,informacja-o-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-z-dnia-5-grudnia-2013-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6529,komunikat-w-sprawie-rzadowego-programu-wspierania-osob-uprawnionych-do-swiadczenia-pielegnacyjnego.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-wspierania-osob-0.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-1.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-jezyku-polskim.html
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elektroniczna emp@tia

portal informacyjno-Usługowy emp@tia, służący beneficjentom pomocy społecznej 
i jej pracownikom, rusza od początku 2014 roku, natomiast w niektórych gminach 

prowadzony jest już pilotaż projektu. 

limity przychodów dorabiających 

prezes zUs podał kilka ważnych dla dorabiających emerytów i rencistów wskaźników.

Będzie nadal program dożywiania

rząd zdecydował o przedłużeniu okres działania programu dożywiania na 
lata 2014-2020. 

komunikat dla lekarzy w sprawie formularza zUs zla

po 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będzie i powinien być stosowany wyłącznie nowy 
formularz zaświadczenia lekarskiego zUs zla.

Jest on miejscem, w którym 
każda osoba i rodzina po-

szukująca pomocy państwa 
uzyska kompleksową informa-
cję dotyczącą: rodzaju pomocy, 
o którą może się ubiegać, zasad 
jej przyznawania oraz instytu-
cji publicznych jej udzielają-
cych. Równocześnie pracow-
nicy instytucji publicznych 

uzyskają bieżące informacje 
dotyczące ich pracy. Urucho-
mienie portalu emp@tia ma 
uprościć i przyspieszyć decyzje 
o przyznawaniu świadczeń.

Rusza także elektroniczny 
system Rejestru Jednostek 
Pomocy Społecznej. Jego 
podstawową funkcją jest 
umożliwienie obywatelom 

i urzędnikom dostępu do ca-
łościowych danych Jednostek 
Pomocy Społecznej. Wyszu-
kiwanie jest możliwe poprzez 
określenie rodzaju poszukiwa-
nej placówki lub jej lokalizacji 
– po podaniu kodu poczto-
wego –najbliższej wyszuku-
jącemu.

Od dnia 1 grudnia 2013 r. do końca lutego 2014 r. obowiązują następujące limity wysokości 
przychodów emerytów i rencistów:

Kwoty graniczne przychodu dla 2013 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur 
i rent wynoszą zaś odpowiednio:
 ▪ 30.661,20 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcz-

nych wynagrodzeń w wysokości: 

Jego wzór określono w roz-
porządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z 13 stycznia 
2012 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wystawiania za-

świadczeń lekarskich, wzoru 
zaświadczenia lekarskiego i za-
świadczenia lekarskiego wyda-
nego w wyniku kontroli lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. 

Lekarze, posiadający bloczki for-
mularzy według wzoru innego, 
powinni dokonać ich wymiany 
– w dowolnej placówce ZUS 
– na formularze obowiązujące 
– poinformował ZUS.

Koszt realizacji programu będzie wynosił 550.000 tys. zł rocznie.

wzory pism

wskaźniki i stawki

2.556,20 zł

Przekroczenie limitu powo-
duje zmniejszenie wypłaty 

emerytury lub renty (też renty 
socjalnej).

To kwota przychodu 
odpowiadająca 70% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia 
za III kwartał 2013 r.

4.747,30 zł
Przekroczenie limitu powoduje 

zawieszenie wypłaty 
emerytury lub renty.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 130% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia 
za III kwartał 2013 r.

2.457,20 zł od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

2.583,30 zł od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

2.618,10 zł od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

2.528,80 zł od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

2.556,20 zł  od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

4.563,30 zł od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

4.797,40 zł od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

4.862,10 zł od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

4.696,30 zł od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

4.747,30 zł od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 ▪ 56.941,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych mie-
sięcznych wynagrodzeń w wysokości: 

http://www.empatia.mpips.gov.pl
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-wieloletniego-programu-w-zakresie-wsparcia.html
http://e-inspektorat.zus.pl/files/ZLA.pdf
http://e-inspektorat.zus.pl/files/ZLA.pdf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6525,elektroniczna-emptia.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6525,elektroniczna-emptia.html
http://rjps.mpips.gov.pl
http://rjps.mpips.gov.pl
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2197
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2207
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6513,rzad-przyjal-program-dozywiania-na-lata-2014-2020.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6513,rzad-przyjal-program-dozywiania-na-lata-2014-2020.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2195
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2195
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2194
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2194
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kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r., 
należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 112.380 zł, czyli od 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych. 

co z oFe?

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 

została przyjęta przez parlament. dzięki wprowadzeniu nowych przepisów skokowo 
obniży się dług publiczny, w 2014 r. już o 146 mld zł. ograniczone zostaną też 

potrzeby pożyczkowe w kolejnych latach.

Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera 
się składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe.
Natomiast 60% od kwoty prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3.746 zł) 

stanowi kwota 2.247,60 zł, będąca w 2014 r. 
minimalną podstawą wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób 
prowadzących pozarolniczą działalność i osób 
z nimi współpracujących.

Nowelizacja zakłada:
1. przeniesienie części 

uprawnień emerytalnych 
ubezpieczonych z Otwar-
tych Funduszy Emerytal-
nych do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych;

2. określenie zasad wypłaty 
emerytur ze środków 
zgromadzonych w OFE 
i  sposobu przenoszenia 
uprawnień emerytalnych 

ubezpieczonych z OFE do 
ZUS;

3. ustalenie nowej wysokości 
składki przekazywanej do 
OFE;

4. umożliwienie ubezpieczo-
nym dokonania wyboru, 
czy chcą w dalszym ciągu 
przekazywać część składki 
do OFE (w odniesieniu do 
przyszłych składek);

5. likwidację minimalnej 

stopy zwrotu i urynko-
wienie zasad inwestowa-
nia OFE, w tym zniesienie 
ograniczeń inwestycji za-
granicznych;

6. rewizję systemu opłat 
i wynagrodzeń funduszy 
emerytalnych;

7.  stymulację III filara 
– zmiany dotyczące Indy-
widualnego Konta Zabez-
pieczenia Emerytalnego.

zmiany prawne

Ustawa przewiduje, że ubez-
pieczeni otrzymają wybór, czy 
chcą, aby część ich składki 
była – jak dotąd – groma-
dzona w filarze kapitałowym 
systemu emerytalnego, czyli 
w otwartych funduszach 
emerytalnych (OFE), czy 
przekazywana na subkon-
to w ZUS. Od 1 kwietnia do 
31 lipca 2014 r. ubezpieczeni 
będą mogli złożyć oświadcze-
nie o dalszym przekazywaniu 
składki do OFE. Jeśli tego nie 
zrobią, zostanie to potrak-
towane jako wybór ZUS. 
Od 2016 r. raz na 4 lata, od 
1 kwietnia do 31 lipca, będzie 
można zmienić decyzję. 
Środki na subkoncie w ZUS 
będą podlegały identycznym 
zasadom gromadzenia i po-
działu, jak te, które trafiają 
do OFE.

Nowelizacja przewiduje 
też, że 3 lutego 2014 r. OFE 
przekażą do ZUS 51,5% war-
tości swoich aktywów netto, 
w pierwszej kolejności obli-
gacje i bony emitowane przez 
Skarb Państwa. Umorzone 
w tej wysokości jednostki 
rozrachunkowe zostaną za-
ewidencjonowane na subkon-
tach w ZUS, bony i obligacje 
skarbowe będą przekazane do 
nabycia przez Skarb Państwa, 
a pozostałe kategorie aktywów 

– do Funduszu Rezerwy De-
mograficznej. Podstawą 
wyceny wartości środków 
stanie się kurs wyceny lub cena 
na 3 września 2013 r., powięk-
szona o należne odsetki na 
31 stycznia 2014 r. Następnie, 
31 października 2014 r., OFE 
prześlą do ZUS informację 
o liczbie i wartości umorzo-
nych jednostek rozrachunko-
wych, a ZUS zewidencjonuje 
je do 31 marca 2015 r. na spe-
cjalnych subkontach. Środki 
na subkontach w ZUS będą 
podlegały obecnym zasadom 
waloryzacji wskaźnikiem 
równym średniorocznej dy-
namice wzrostu PKB w ciągu 
ostatnich 5 lat. Kwoty na sub-
kontach nie będą mogły być 
niższe niż wartość umorzo-
nych jednostek według stanu 
na 3 września 2013 r. Ma to za-
gwarantować, że ubezpieczeni 
nie stracą na tej operacji.

W nowelizacji ustalono nową 
wysokość składki przekazy-
wanej do OFE. Osoby, które 
pozostaną w OFE, będą prze-
kazywały do niego 2,92% 
pensji brutto (obecnie 3,5%), 
przy jednoczesnym ewiden-
cjonowaniu pozostałej kwoty, 
czyli 4,38% składki, na sub-
koncie prowadzonym przez 
ZUS. W razie rezygnacji 
z OFE całość składki będzie 
ewidencjonowana na tym 
subkoncie. Ponadto z 3,5% 
do 1,75% zostaną obniżone 
opłaty pobierane przez OFE 
od składek, a z 0,8% do 0,4% 
– opłaty pobierane przez ZUS 
za przekazywanie składek.

Wprowadzony zostanie 
tzw. suwak bezpieczeństwa, 
zgodnie z którym środki 
osób, które wybrały OFE, 
przez 10 lat przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego 
będą stopniowo przenoszone 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=704532B94F9C7CA9C1257C2E0052331B
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,6528,kwota-ograniczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-roku-2014.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,57,1.html
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,5995,1112-grudnia-2013-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,6499,planowane-zmiany-w-systemie-emerytalnym.html
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▪ kadry i ubezpieczenia

Jeżeli nie wie, kto jest tą osobą 
bądź, jeżeli nie może ustalić 

jej miejsca zamieszkania, 
będzie zobowiązany do nie-
zwłocznego zawiadomienia 
o znalezieniu rzeczy starostę 
właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania znalazcy 
lub miejsce znalezienia rzeczy.

Staroście powinny być prze-
kazane znalezione pieniądze, 
papiery wartościowe, kosztow-
ności, przedmioty o wartości 
historycznej, naukowej lub ar-
tystycznej. Obowiązek oddania 
rzeczy na przechowanie będzie 
też występował w sytuacji zna-
lezienia rzeczy szczególnych, 
takich jak np.: broń, amunicja, 
dokumenty.  Inne rzeczy do 
czasu ich odbioru przez osobę 
uprawnioną, znalazca będzie 
mógł przechowywać sam. 
W przypadku, gdy organem 
właściwym do przechowywa-
nia będzie inny organ, starosta 
powinien przekazać je temu or-
ganowi, np. muzeum.

Przechowanie, jako takie 
będzie nieodpłatne. Jednak 

poniesione przez znalazcę, 
zarządcę lub właściwy organ 
administracji publicznej koszty 
przechowywania lub sprzeda-
ży rzeczy oraz utrzymania jej 
w należytym stanie, a także 
koszty poszukiwań osoby 
uprawnionej do odbioru rzeczy 
– do wysokości wartości rzeczy 
w dniu odbioru – powinny ob-
ciążać osobę uprawnioną do 
odbioru.

Zgodnie z przyjętym projek-
tem ustawy znalazcy przysłu-
giwać będzie znaleźne, jeżeli 
zgłosił je najpóźniej w chwili 
wydania rzeczy osobie upraw-
nionej lub zastrzegł sobie prawo 
żądania znaleźnego przy odda-
waniu rzeczy na przechowanie. 
Wysokość znaleźnego wynosić 
będzie jedną dziesiątą wartości 

rzeczy. Gdy rzecz znaleziona 
jest zabytkiem lub materiałem 
archiwalnym i zgodnie z prze-
pisami kodeksu cywilnego stała 
się własnością Skarbu Państwa, 
znalazcy przysługiwać będzie 
nagroda.

Znaleziona rzecz może stać 
się własnością znalazcy, jeżeli 
w ciągu roku od doręczenia 
wezwania do odbioru lub 
w ciągu dwóch lat od znalezie-
nia osoba taka się nie zgłosi. 
Skutek ten nastąpi jednak wy-
łącznie wówczas, gdy znalazca 
uczynił zadość spoczywającym 
na nim obowiązkom związa-
nym ze znalezieniem.

Szczególne proponowa-
ne unormowania dotyczą 
skarbów, zabytków lub mate-
riałów archiwalnych.

obowiązki i prawa znalazcy rzeczy
zgodnie z rządowym projektem ustawy o rzeczach znalezionych znalazca rzeczy 
znalezionej należącej do osoby mu znanej, powinien niezwłocznie zawiadomić ją 

o znalezieniu i wezwać do odbioru. 

serwis domowy ▪

do ZUS. Wypłatą emerytur 
będzie się zajmował ZUS. Po 
osiągnięciu wieku emerytal-
nego środki stanowiące pod-
stawę wyliczenia emerytury 
przez 3  lata będą podlegać 
dziedziczeniu przez osoby 
wskazane jako uposażone, 
także jeśli śmierć emeryta 
nastąpiła w ciągu 36 miesię-
cy od miesiąca otrzymania 
pierwszej emerytury. Może 
to nastąpić też w formie tzw. 
wypłaty gwarantowanej. 

Zmienią się ponadto zasady 
ustalania rent rodzinnych.

Nowelizacja zakazuje także 
inwestowania przez OFE 
w obligacje skarbowe oraz 
w inne instrumenty dłużne 
gwarantowane przez Skarb 
Państwa. Oznacza to, że fun-
dusze będą mogły inwesto-
wać w większym stopniu m.in. 
w akcje, obligacje samorzą-
dowe, drogowe oraz korpora-
cyjne. Wprowadzono jednak 
limity inwestowania w akcje. 

Nie jest to jednak stały limit 
75% na wszystkie lata – ten ma 
dotyczyć tylko kilku miesię-
cy 2014 r. W następnym roku 
będzie to 55%, w 2016 r. – 35%, 
a później – 15%. Po 2017 r. limit 
przestanie obowiązywać. 
Dopuszczono też inwesto-
wanie w aktywa państw Unii 
Europejskiej, Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego 
i OECD. Limit tych inwesty-
cji będzie powiększony z 10% 
w 2014 r. do 30% w 2016 r.

pełny ekwiwalent dla mundurowych

obowiązuje już nowelizacja ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, 
dostosowująca prawo do wyroku trybunału konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. dzięki 

nowym przepisom nie tylko policjanci, ale także funkcjonariusze straży granicznej 
i służby więziennej będą mieć prawo do pełnego ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop i godziny nadliczbowe za cały okres służby.

Nowelizacja znosi również 
ograniczenia prawa do 

ekwiwalentu pieniężnego ze 
względu na przyczyny zwolnie-
nia ze służby. Zmiany dotyczą: 
funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Biura Ochrony 
Rządu, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu Woj-
skowego.

TK zakwestionował bowiem 
ograniczenie prawa policjan-
tów zwalnianych ze służby do 
ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy lub nieodebra-
ny czas wolny od służby (tzw. 
nadgodziny). Trybunał uznał 
za niekonstytucyjne upraw-
nienie funkcjonariuszy Policji 
do otrzymania tych pieniędzy 
tylko za 3 ostatnie lata służby, 
a nie za cały jej okres. Na mocy 
wyroku TK ograniczenie to 
utraciło moc 8 marca 2010 r.

projekty

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-rzeczach-znalezionych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-rzeczach-znalezionych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5591,obowiazki-i-prawa-znalazcy-rzeczy--rada.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-w-sejmie-zmiana-dotyczaca-ofe-jest-bezpieczna-0.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001351
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D204D66A4E5EC4DFC1257C2A002CE6D6
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D204D66A4E5EC4DFC1257C2A002CE6D6
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Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych przy-

gotowało projekt założeń do 
ustawy o monitoringu wizyj-
nym. Proponowane przepisy 
określają zasady rejestracji 
obrazu – oddzielnie dla otwar-
tej przestrzeni publicznej i za-
mkniętej przestrzeni przezna-
czonej do użytku publicznego. 
Ustawa sprecyzuje także prawa 
osób, które obejmowane są mo-
nitoringiem, oraz określi, kto 
będzie miał dostęp do syste-
mów monitoringu wizyjnego 
bądź uzyskiwania z nich infor-
macji. Wprowadzone mają być 
też przepisy karne.

Ustawa budżetowa na rok 2014 zakłada m.in. 
wzrost PKB o 2,5% wobec przewidywanych 

1,5% w 2013 r., oraz inflację na poziomie 2,4%. 
Przewiduje również nominalny wzrost wynagro-

dzeń w gospodarce narodowej o 3,5% i spożycia 
prywatnego o 4,6% oraz spadek zatrudnienia 
w gospodarce narodowej o 0,1%. 

Uchwalono też ustawę okołobudżetową.

Zmiany w prawie były 
niezbędne ze względu 

na wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego z 11 lipca 2012 r. 
o niekonstytucyjności części 
przepisów dotychczas obowią-
zującej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Nowa 
ustawa przewiduje m.in. moż-
liwość tworzenia rodzinnych 
ogrodów działkowych także na 
gruntach stowarzyszeń ogro-
dowych. Przyznaje też dział-
kowcom prawo do skierowania 
do sądu pozwu o stwierdzenie 
nieważności wydanego przez 
stowarzyszenie regulaminu 
lub zmian wprowadzonych 

do niego, jeżeli są sprzeczne 
z ustawą. 

Polski Związek Działkowców 
zostanie przekształcony w sto-
warzyszenie ogrodowe, które 
będzie zarządzało wszystkimi 
działkami, będącymi aktualnie 
pod jego zarządem. Działkowcy 
będą mieli jednak możliwość 
podjęcia decyzji o powołaniu 
odrębnego stowarzyszenia 
ogrodowego, które przejęłoby 
od PZD prowadzenie ogrodu. 
Zarządy ogrodów działkowych 
będą miały obowiązek powoła-
nia, w terminie 12 miesięcy od 
wejścia w życie ustawy, zebra-
nia wszystkich działkowców, 

by ci zdecydowali, czy chcą 
pozostać w ogólnopolskim 
stowarzyszeniu, w które prze-
kształci się Polski Związek 
Działkowców, czy będą chcieli  
się od niego odłączyć. 
Podstawą ustanowienia prawa 
do działki będzie umowa dzier-
żawy działkowej. Działkowcy 
będą pokrywali, jak dotychczas, 
koszty związane z inwestycjami 
i funkcjonowaniem ogrodu. 

Likwidacja rodzinnych 
ogrodów działkowych będzie 
możliwa wyłącznie na cel pu-
bliczny. Zgodnie z nowymi 
przepisami w decyzji o wy-
właszczeniu powinna być 
wskazana nieruchomość za-
mienna, określona wysokość 
odszkodowania oraz zakres 
obowiązków podmiotu likwi-
dującego z terminem ich re-
alizacji. W razie braku akcep-
tacji wysokości odszkodowań 
ustawa wprowadza możliwość 
zwrócenia się do sądu przez 
podmiot likwidujący, stowa-
rzyszenie lub działkowca.

przeciw „wielkiemu bratu”
potrzeba unormowania zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej 

przestrzeni publicznej i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego 
oraz praw osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane 
w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości – to główne powody podjęcia 

prac nad regulacją dotyczącą kwestii monitoringu wizyjnego.

Budżet na 2014 r.
przyjęty przez sejm budżet na rok 2014 zakłada, że dochody państwa w przy-

szłym roku wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe 
niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. w efekcie deficyt ma nie przekroczyć 

47 mld 655 mln 145 tys. zł. 

co z działkowcami?
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma wejść w życie 19 stycznia 2014 r. 
reguluje ona kompleksowo zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych 

ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się 
oraz zadania organizacji działkowców. 

zmiany prawne

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11660,Przeciw-wielkiemu-bratu-ustawa-o-monitoringu-wizyjnym.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11661,quotStop-wielkiemu-bratuquot-spot-z-udzialem-Ministra-Bartlomieja-Sienkiewicza.html
http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=547B5128B20656CCC1257C400049962C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=547B5128B20656CCC1257C400049962C
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26591:kprm-sejm-uchwali-budet-na-2014-rok&catid=30:wiadomoci-komunikaty
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/sejm-przyjal-budzet-na-rok-2014?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_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=2D15D96F8BDA2A3FC1257C4E004F8448
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1788
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/ogrody_dzialkowe.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/ogrody_dzialkowe.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1779
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=20B508B0FCA19CA7C1257B2D0046BA46
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Trybunał uznał za niekon-
stytucyjny brak ustawo-

wych kryteriów dysponowa-
nia przez Ministra Finansów 
tą rezerwą. Ustawa stanowi, że 
środki rezerwy mogą być prze-
znaczone m.in. dla jednostek 
samorządu terytorialnego z do-
chodami niższymi od średnich 
dochodów gmin, powiatów 
i województw. Zmiana ta ma 
na celu wzmocnienie systemu 
wyrównawczego i wsparcie 
mniej zamożnych samorządów. 

Środki z rezerwy będą mogły 
otrzymać także jednostki samo-

rządu terytorialnego realizujące 
zadnia własne z zakresu pomocy 
społecznej oraz te, które po-

niosły straty w infrastrukturze 
komunalnej w wyniku zdarzeń 
losowych. Beneficjentami 

Nowelizacja zakłada np. zaszeregowanie sta-
nowisk służbowych oficerów młodszych 

i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, 
a podoficerów do trzech. Oficerowie młodsi po 
trzech latach służby będą mogli być zaszerego-
wani do wyższego stopnia wojskowego i wyższej 

grupy uposażenia. Zmiana zaszeregowania sta-
nowiska ma być podstawą do mianowania na 
wyższy stopień bez zmiany stanowiska służbo-
wego. Podoficerów zaliczono do trzech stopni 
etatowych: podoficerów młodszych, podoficerów 
i podoficerów starszych.

podział rezerwy subwencji ogólnej dla samorządów
nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego reguluje kwe-
stie podziału rezerwy subwencji ogólnej dla samorządów w myśl wyroku trybunału 

konstytucyjnego z 31 stycznia 2013 r. 

zmiany w służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
dostosowanie sytuacji armii do obecnej rzeczywistości, stabilizacja służby wojskowej 
i zatrzymanie w niej żołnierzy to główne cele nowelizacji ustawy o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. zmiany 
w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej, przebiegu tej służby, upraw-

nień i obowiązków służbowych żołnierzy zawodowych oraz ich uposażeń.

środków będą mogły być też 
gminy, które w danym roku 
budżetowym dokonały wpłat 
do budżetu państwa. Zgodnie 
z ustawą podziału środków 
dokonywać będzie minister 
właściwy do spraw finansów 
publicznych po uzgodnieniu 
z przedstawicielami samorzą-
dów wielkości środków i kry-
teriów ich podziału. Podział 

środków musi nastąpić nie 
później niż do 16 grudnia roku 
budżetowego. 

Ustawa ułatwia ponadto 
wywiązanie się w 2014 r. wo-
jewództw z obowiązku wpłaty 
części tzw. janosikowego do 
budżetu państwa. 

Jeśli w przyszłym roku wyli-
czona dla danego województwa 
kwota janosikowego przekro-

czy 400 mln zł, to będzie ono 
mogło ubiegać się o pożyczkę 
z budżetu państwa na pozo-
stałą część należnej kwoty. 
Warunkiem udzielenia po-
życzki będzie przedstawienie 
przez województwo programu 
ostrożnościowego, zawierają-
cego plan racjonalizacji jego 
wydatków.

karty parkingowe będą rejestrowane w systemie cepik
nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na 
celu wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się przez kierują-
cych pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych. 

rady starszych
nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym ma na celu stworzenie podstaw 

prawnych funkcjonowania rad seniorów o charakterze konsultacyjnym, 
doradczym i inicjatywnym.

Już obowiązuje przepis, zgodnie z którym po-
sługiwanie się taką kartą bez związku z prze-

wozem osoby niepełnosprawnej lub kartą osoby 
zmarłej jest karane grzywną do 2 tys. zł. 

Nowe przepisy przewidują ponadto utworze-
nie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkin-
gowych przysługujących osobom niepełnospraw-

nym w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Centralnej Ewidencji Kierowców. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r., 
z wyjątkiem przepisów (omówionych wyżej) oraz 
znowelizowanych przepisów ustawy o drogach 
publicznych, które wejdą w życie z dniem 1 wrze-
śnia 2014 r.   

Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy 
będzie mogła powołać, z własnej inicjatywy 

lub na wniosek zainteresowanych środowisk 
seniorskich, gminną radę seniorów. Utworze-

nie rady seniorów ma być także możliwe przy 
jednostce pomocniczej gminy (m.in. sołectwie, 
dzielnicy, osiedlu). W skład rady seniorów mają 
wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=89FDB751CF4678CDC1257C2B0037E988
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=89FDB751CF4678CDC1257C2B0037E988
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E707C70615379E89C1257C220050CF05
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001355
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201312/18/informacja_w_sprawie_nowelizacji_ustawy_o_dchodach_j_s_t_.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=51810F4E0CE676AAC1257C47004A820C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C828A62AE892225DC1257AA000384142
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9EF3CB923010A8F4C1257BAC0023DC4D
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11586,Karty-Parkingowe-beda-rejestrowane-w-systemie-CEPiK.html?search=89223
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201311/15/prawo_o_ruchu_drogowym.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=7F913C0D10D009DEC1257C24004035DE
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Ustawa czystościowa – zgłoś uwagi 
mś zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji związanych funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami w gminach. konsultacje są prowadzone w związku powoła-
niem zespołu ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Adres email, na który można zgłaszać 
uwagi: odpady@mos.gov.pl. Uwagi, 

sugestie i propozycje związane z wdraża-
niem nowego systemu zagospodarowania 
odpadów w gminach będą gromadzo-
ne i regularnie pu-blikowane na stronie 

www.naszesmieci.pl, a także przekazane 
do rozpatrzenia przez zespół ds. wdrażania 
ustawy. 

Tymczasem dotychczasowe uchwały o wy-
sokości opłat za odpady pozostają bez zmian.

Zmienione zostały niektóre elementy zabezpie-
czające dokument przed fałszerstwem. Mody-

fikacje mają na celu podniesienie bezpieczeństwa 
i walorów użytkowych dokumentu. Wprowa-

dzenie zmodyfikowanych dowodów osobistych 
nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnie 
używanych przez obywateli dokumentów. Zmiany 
nie wpływają też na ogólny wygląd dowodów. 

Dzięki temu w przygotowywanej usłudze 
„Historia pojazdu” obywatele przed 

zakupem będą mogli dotrzeć również do in-
formacji o autach sprowadzanych z zagranicy.

Dzięki temu zostanie uruchomiony Krajowy 
Punkt Kontaktowy, który umożliwi upra-

wionym instytucjom pozyskiwanie informacji. 
Dane będą przekazywane w przypadku kiedy 

kierowcy popełnią wykroczenia lub przestęp-
stwa w ruchu drogowym w innym państwie 
członkowskim UE, ułatwiając identyfikację osób 
łamiących przepisy.

nowe zabezpieczenia dowodów osobistych
od początku listopada 2013 r. wydawane są zmodyfikowane dowody osobiste. 

informacje o zagranicznych pojazdach będą dostępne?
ministerstwo spraw wewnętrznych zwróciło się z prośbą do Francji, stanów zjed-

noczonych ameryki, niemiec i wielkiej Brytanii o nawiązanie współpracy 
w zakresie pozyskiwania przez polskę danych z ewidencji pojazdów 

prowadzonych przez te państwa.  

dane o kierowcach będą przekazywane
msw dostosowało system centralnej ewidencji pojazdów i kierowców do 

automatycznej wymiany informacji między polską a pozostałymi krajami Unii 
europejskiej na temat kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.   

aktUalności

Powinni więc:
1. zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu 

wszystkich dostępnych środków osoby będące 
w strefie zagrożenia, 

2. wezwać straż pożarną,
3. przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejsco-

wych środków gaśniczych do gaszenia pożaru 
i nieść pomoc osobom zagrożonym w przy-
padku koniecznym przystąpić do ewakuacji 

ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać 
w taki sposób, żeby nie doszło do powstania 
paniki, która może ogarnąć ludzi będących 
w zagrożeniu. 

Więcej na stronie PSP. 
Ponadto, dla zabezpieczenia się przed nie-

bezpieczeństwami sezonu grzewczego, warto 
zastanowić się na zainstalowaniem czujek dymu 
oraz czujników tlenku węgla.

MSW przypomniało, zachować środki bez-
pieczeństwa podczas silnego wiatru.

Kiedy warunki pogodowe są bardzo złe, sta-
rajmy się nie wychodzić na zewnątrz. Zawsze, 

jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabio-
nego zainteresuj się tą osobą, sam udzielając jej 
pomocy lub poinformuj odpowiednie służby 
o zaistniałej sytuacji.

jak zachować się w razie pożaru?
w przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania 

w celu jego likwidacji.

jak zachować się podczas silnego wiatru?
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami 
pogodowymi i występują z różną siłą. to zjawiska, które szybko się przemieszczają. 

pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

porady

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 
osób starszych, w szczególności organizacji po-

zarządowych oraz podmiotów prowadzących 
uniwersytety trzeciego wieku.

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21827_ustawa_czystosciowa_zglos_uwagi.html
mailto:mailto:odpady%40mos.gov.pl?subject=
http://www.naszesmieci.pl/
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/21772_dotychczasowe_uchwaly_o_wysokosci_oplat_za_odpady_bez_zmian.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11513,Nowe-zabezpieczenia-dowodow-osobistych.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11671,Rozpoczelismy-starania-aby-informacje-o-zagranicznych-pojazdach-byly-dostepne-w-.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11539,System-CEPiK-dostosowany-do-przekazywania-danych-o-kierowcach.html
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1727
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2252
http://www.straz.gov.pl/data/other/czujniki_tlenku_wegla.pdf
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11610,Jak-zachowac-sie-podczas-silnego-wiatru.html
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www.ACCF.pl

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

ewA susidko: es@ACCF.pl

piotr kAwAleC: pk@ACCF.pl

pAulinA Budzyn: pB@ACCF.pl

edytA zAChwiejA: ez@ACCF.pl

tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a


	Button 6: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 

	Button 5: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 



