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Słowo od doradcy

W bieżącym numerze można znaleźć przede wszystkim podsumowanie nie-
dawnych i planowanych zmian nie tylko podatkowych.

M.in. chodzi o nowelizacje i projekty służące uszczelnieniu systemu po-
datkowego, ulg w podatkach dochodowych z tytułu ponoszenia kosztów na 
działalność badawczo-rozwojową

W niniejszej gazecie znajdą Państwo również informacje o tworzonej Kra-
jowej Administracji Skarbowej, jaka ruszy od marca.

Przedsiębiorców powinny zainteresować nowe obowiązki sprawozdawcze 
z zakresu CSR i uproszczenia w rachunkowości, a także przygotowywana nowa 
ulga inwestycyjna dla firm. Warto znać również wysokość składek na ubez-
pieczenia społeczne, FGŚP i FP na 2017 r.

Dalej natomiast przedstawiono wprowadzone w tym roku zmiany w dostę-
pie do podstawowej opieki zdrowotnej i nowe zasady wydawania świadectwa 
pracy. Istotną korzyść  dla opiekunów osób niepełnosprawnych stanowi przy-
znane im prawo do świadczeń przedemerytalnych.

Od początku 2017 roku obowiązują też ułatwienia w procesie budowlanym. 
Ciekawy jest też projekt mający za zadanie wystraszyć piratów drogowych su-
rowszą odpowiedzialnością karną, a także propozycja umożliwiająca skutecz-
ne karanie drobnych złodziei, którzy sieją spustoszenie zwłaszcza w sklepach 
samoobsługowych.

Twój Doradca Podatkowy

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

10 – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń.

15 – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za luty – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej. 

15 – Złożenie deklaracji na podatek od środków 
transportowych na 2016 rok i wpłata I raty 
podatku od środków transportowych.

15 – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za styczeń 
– pozostali niepubliczni płatnicy składek. 

20 – Zawiadomienie o wyborze sposobu opłacania 
zaliczek na podatek dochodowy (uproszczonej 
formy albo kwartalnej).

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 styczeń.

20 – Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za styczeń.

20 – Wpłata na PFRON za styczeń.

27 – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

27 – Złożenie informacji podsumowującej.

28 – Przekazanie podatnikowi i (drogą 
elektroniczną) urzędowi skarbowemu 
informacji o dochodach oraz pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy 
w 2016 r. (PIT-11).

28 – Przekazanie podatnikowi i (drogą 
elektroniczną) urzędowi skarbowemu 
informacji o wypłaconym stypendium, 
o przychodach z innych źródeł oraz 
o niektórych dochodach z kapitałów 
pieniężnych w 2016 r. (PIT-8C).

28 – Przekazanie podatnikowi i urzędowi 
skarbowemu rocznego obliczenia podatku 
przez organ rentowy/informacji o dochodach 
uzyskanych od organu rentowego za 2016 r. 
(PIT-40A/11A).

28 – Przekazanie podatnikowi i (drogą 
elektroniczną) urzędowi skarbowemu 
rocznego obliczenia podatku od dochodu 
uzyskanego przez podatnika w 2016 r. (PIT-40).

28 – Przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą 
elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym 
obowiązkiem podatkowym imiennej informacji 
o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) 
w 2016 r. (IFT-1R).

28 – Przekazanie do ZUS informacji o wysokości 
przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej 
przez emerytów i rencistów w 2016 r.

28 – Przekazanie ubezpieczonemu informacji 
za 2016 r. o danych zawartych w imiennych 
raportach miesięcznych sporządzonych do 
ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

Terminy – luty
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ZMIANY 
PRAWNE

Przeciw unikaniu 
opodatkowania 
dochodów…

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, poza obniżeniem stawki CIT 
dla niektórych podatników, wprowadziła zmiany uszczelniające 
regulacje o PIT i CIT. 

Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 

W ustawie o PIT doprecyzowano katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez 

osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamiesz-

kania (podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), które uznaje się za 

uzyskane „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” i przez to (co do zasady) podle-

gają opodatkowaniu w Polsce. Za dochody te (przychody) uznaje się dochody (przychody) 

uzyskane m.in. z:

• pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosun-

ku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku 

pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

• działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce 

wypłaty wynagrodzenia;

• działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym poprzez położony na jej 

terytorium zagraniczny zakład;

• położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do 

takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakich-

kolwiek praw do takiej nieruchomości;

• papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędą-

cych papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym 

uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich 

wynikających;

• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków 

w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwe-

stycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% 

wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. War-

tość tych aktywów ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej 

osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji 

wspólnego inwestowania;

• tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych 

lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia 

umowy i wykonania świadczenia. Do tych dochodów (przychodów) zalicza się do-

chody (przychody) wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych jeżeli nie zostały one zakwalifikowane do pozostałych docho-

dów (przychodów) wymienionych w katalogu dochodów (przychodów) osiąganych 

przez osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania.

Dochody uzyskiwane w Polsce przez podmioty niemające siedziby 

lub zarządu na terytorium Polski 

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dodano przepisy, które 

zawierają katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez podatników niemających 

siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które (co do zasady) 

podlegają opodatkowaniu w Polsce. Uważa się za nie w szczególności dochody (przy-

chody) z:

1. wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez 

położony w Polsce zagraniczny zakład;

2. położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, 

w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej 

nieruchomości;

3. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, które nie 

są papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium 

RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych 

papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

4. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków 

w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwe-
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stycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% 

wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone 

na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości. Wartość aktywów, ustala się 

na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, 

ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczest-

nictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania;

5. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych 

lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania 

świadczenia. Za dochody (przychody) te uważa się przychody wymienione w art. 21 

ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli nie 

zostały one zakwalifikowane do pozostałych dochodów (przychodów) wymienio-

nych w katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski przez 

podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną

 

Od 1 stycznia 2017 r. ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, 

oznacza to spółkę inna niż spółka określona w art. 5a pkt 28 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 

21 ustawy o CIT, a zatem spółkę inną niż:

• spółka posiadająca osobowość prawną, w tym także spółka zawiązana na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

• spółka kapitałowa w organizacji,

• spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej,

• spółka niemająca osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym pań-

stwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest 

traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną

 

Od 1 stycznia 2017 r. ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, 

oznacza to spółkę inna niż spółka określona w art. 5a pkt 28 ustawy o PIT lub art. 4a pkt 

21 ustawy o CIT, a zatem spółkę inną niż:

• spółka posiadająca osobowość prawną, w tym także spółka zawiązana na podsta-

wie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

• spółka kapitałowa w organizacji,

• spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej,

• spółka niemająca osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym pań-

stwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest 

traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano art. 4a pkt 29, który zawiera 

definicję rzeczywistego właściciela. Zgodnie z jej brzmieniem, rzeczywisty właściciel to 

podmiot, który otrzymuje daną należność dla własnej korzyści i nie jest pośrednikiem, 

przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem, zobowiązanym do przekazania 

całości lub części danej należności innemu podmiotowi. Definicja ta ma ścisły związek ze 

zwolnieniem z opodatkowania przychodów z:

• odsetek,

• praw autorskich lub praw pokrew-

nych,

• praw do projektów wynalazczych, 

znaków towarowych i wzorów zdob-

niczych, w tym również ze sprzeda-

ży tych praw,

• należności za udostępnienie tajem-

nicy receptury lub procesu produk-

cyjnego,

• za użytkowanie lub prawo do użyt-

kowania urządzenia przemysłowe-

go, w tym także środka transpor-

tu, urządzenia handlowego lub 

naukowego,

• za informacje związane ze zdoby-

tym doświadczeniem w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub na-
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Rzeczywisty właści-
ciel to podmiot, któ-
ry otrzymuje daną 
należność dla wła-
snej korzyści i nie 
jest pośrednikiem, 
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powiernikiem lub 
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przekazania cało-
ści lub części danej 
należności innemu 
podmiotowi.



ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ukowej (know-how) osiąganych przez podatników, którzy nie mają siedziby lub 

zarządu na terytorium RP.

Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest to, aby rzeczywistym właści-

cielem ww. należności była:

1. spółka, podlegająca – w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich do-

chodów bez względu na miejsce ich osiągania, albo

2. zagraniczny zakład ww. spółki, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania 

tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Eu-

ropejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

Aby podmioty, które wypłacają powyższe należności wskazanym podmiotom, mogły 

zastosować ww. zwolnienie, powinny za pomocą oświadczenia potwierdzić to, że spełniają 

warunek bycia rzeczywistym właścicielem należności.

Wyłączenie niektórych preferencji podatkowych w przypadku unikania 

lub uchylania się od opodatkowania

Ustawa o CIT przewiduje wyłączenie z przychodów/dochodów podatkowych określonych 

wartości uzyskanych z tytułu połączenia lub podziału spółek (art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 

12 ust. 4 pkt 12 ustawy) oraz tzw. transakcji wymiany udziałów (art. 12 ust. 4d ustawy). Do 

końca 2016 r. preferencje te były ograniczone w odniesieniu do przychodów z połączenia 

lub podziału spółek w sytuacji, gdy podejmowane w tym zakresie działania zmierzały do 

uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Od 1 stycznia 2017 r. ograniczenie to zostało rozciągnięte również na przychody osią-

gane z transakcji wymiany udziałów. Zasady wynikające z powołanych wyżej przepisów nie 

będą miały bowiem zastosowania w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych 

celów połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchy-

lenie się od opodatkowania. Równocześnie do ustawy wprowadzono domniemanie, że 

jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzo-

ne z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, domniemywa się, że głównym lub jednym 

z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

 

Zmiany w zakresie zasad opodatkowania transakcji wniesienia 

wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni

 

Od nowego roku w obu ustawach o podatkach dochodowych zmienione zostały zasady 

ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni 

w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (określone np. w art. 

17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Doprecyzowano rów-

nież moment uzyskania tych przychodów. Odpowiednio do zmian w zakresie przychodów 

związanych z wnoszeniem wkładów do spółek i spółdzielni modyfikacji uległy też przepisy 

dotyczące sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów.

Równocześnie do ustawy wprowadzono zapis stanowiący, że  przychodu nie ustala się, 

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana 

własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.

Z przychodów dla celów CIT wyłączono też wartość wkładu, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wniesione przez podmiot publiczny, 

o którym mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa 

w art. 14 ust. 1 tej ustawy.

Doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów (akcji)

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany 

został art. 24 ust. 8e, w którym doprecyzowano, że unicestwienie udziałów (akcji), o któ-

rym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 pkt 3 obejmuje również zmniejszenie wartości 

nominalnej udziałów (akcji).

 

Zmiany dotyczące transakcji wymiany udziałów

 

Art. 24 ust. 8a ustawy o podatku docho-

dowym od osób fizycznych reguluje pre-

ferencyjne zasady ustalania przychodów 

z tzw. transakcji wymiany udziałów. Od dnia 

1 stycznia 2017 r. preferencje te zostały ogra-

niczone. Zasady wynikające z tego przepisu 

nie będą miały zastosowania w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów 

wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchy-

lenie się od opodatkowania. Równocześnie 

do ustawy wprowadzono domniemanie, że 

jeżeli wymiana udziałów nie została prze-

prowadzona z uzasadnionych przyczyn eko-

nomicznych, domniemywa się, że głównym 

lub jednym z głównych celów jest uniknięcie 

lub uchylenie się od opodatkowania.

 PODATKI ■■ PODATKI
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Krajowa Administracja 
Skarbowa od marca

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ruszy 1 marca, a jej szefem 
będzie wiceminister finansów Marian Banaś. Reforma ma pozwolić 
lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych. KAS to połączenie 
administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 

„Misja Krajowej Administracji Skarbowej to zabezpieczenie finansów Polski poprzez sku-

teczne ściąganie należności oraz ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej” – powiedział 

szef KAS Marian Banaś podczas spotkania prasowego na temat reformy skarbowości, 

które odbyło się 12 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Finansów z udziałem dyrektorów: De-

partamentu Reformy Administracji Podatkowej Jerzego Grygierca i Departamentu Analiz 

Podatkowych Przemysława Krawczyka oraz zastępcy szefa Służby Celnej Piotra Walczaka.

KAS, która powstanie z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli 

skarbowej, zacznie działać 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej. „Mamy przygotowane struktury na wszystkich poziomach: centralnym, regio-

nalnym i terenowym. Obecnie dyrektorzy izb administracji skarbowej dopracowują je, aby 

jak najlepiej odpowiadały lokalnej specyfice. Rozporządzenia są przesłane do uzgodnień 

międzyresortowych. Do 1 marca wszystko będzie płynnie funkcjonować” – zapewnił wi-

ceminister Banaś.

Reforma dotychczasowych struktur umożliwi lepsze wykorzystanie ich zasobów kadro-

wych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie 

odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa 

w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją będzie kierować szef KAS, którym został 

wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś.

Obecna struktura i jej słabości

Dotychczasowa struktura terenowa to 3 niezależne od siebie piony:

• administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),

• Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),

• kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych 

ośrodków UKS).

Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podat-

ków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań 

oraz generuje większe koszty. Wskazywały to m.in. raporty Banku Światowego. Ponadto 

obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, 

przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Obecne struktury funkcjonują w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od 

ponad 30 lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki 

i oczekiwań klientów. 

Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów orga-

nizacyjnych i finansowych.

Szef KAS przypomniał, że reforma była już planowana w latach 2005-2007, ale wynik 

wyborów spowodował jej zarzucenie. „Od tego czasu luka podatkowa wzrosła z 40 do 

80 mld, a należności egzekucyjne z 9 do 60 mld zł” – wskazał Marian Banaś. „Chociaż KAS 

jeszcze nie działa, już udało nam się ograniczyć lukę VAT-owską. Walczymy też z nielegal-

nym handlem paliwem, a nasze działania powodują, że wzrost obrotów odnotowują legalni 

dystrybutorzy” – dodał wiceminister Banaś.

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Dzięki KAS zmniejszy się liczba kontroli podatników. „Będziemy chodzić na kontrole 

tylko tam, gdzie to będzie konieczne na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. 

Chcemy chronić legalny biznes i udzielać mu wszelkiej pomocy, także przez zwalcza-

nie przestępczości gospodarczej” – mówił szef KAS. Koncentracja zadań, w tym silna 

analityka i nowoczesne narzędzia informatyczne, ułatwi przepływ informacji w ramach 

KAS. Przyspieszy to proces wydawania decyzji w służbach podatkowych i reagowania 

na działania przestępców.

Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:

1. izby administracji skarbowej (16),

2. urzędy skarbowe (400),

3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane 

przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących 

naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z po-

borem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budże-

towych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników.

■ PODATKI

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/1/kas_826_-_skrot_1.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/krajowa-administracja-skarbowa-co-trzeba-wiedziec-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=87F1FA538AA8D066C12580260025B81F
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=938A599D96F8BD74C12580260025B823
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/1/wprowadzajace_kas_827_-_skrot_.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/marian-banas-szefem-krajowej-administracji-skarbowej?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.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/ustawa-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_ 
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Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. 

kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych na-

leżności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy 

obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach 

skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. „Chodzi o to, aby podatnicy 

w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany. Dlatego obsługa obrotu towarowego nadal 

będzie się odbywać w urzędach celnych, bez zmian pozostaną też rachunki bankowe 

urzędów czy numery telefonów do infolinii podatkowej” – mówił dyrektor Departamentu 

Reformy Administracji Skarbowej Jerzy Grygierzec.

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, 

które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika 

urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek będą stanowiły decyzje podat-

kowe wydawane przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego w następstwie stwier-

dzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu 

przepisów prawa podatkowego, w ramach 

przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. 

W tym przypadku organem odwoławczym 

będzie ten sam naczelnik urzędu celno-

skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu 

celno-skarbowego przejmie zadania dyrek-

tora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora 

izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za 

kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowa-

dzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

KAS a Konstytucja Biznesu

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu pod-

czas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,

• domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,

• udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,

• proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych 

obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),

• uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),

• szybkość działania.

Najważniejsze zadania KAS

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

• obsługę dużych podatników

W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Pod-

miotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o za-

chowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

• jednolitą informację podatkową i celną  

Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite 

indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podat-

kową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

• zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kon-

troli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację 

istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

ZMIANY 
PRAWNE

Z początkiem bieżącego roku do ustawy o PIT wprowadzone zostały 
zmiany dotyczące m.in. zwolnień. 

Nowe zwolnienie od podatku

Do ustawy wprowadzono zwolnienie z opodatkowania jednorazowego świadczenia 

otrzymanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860). 

 

Zmiany 
w zwolnieniach z PIT

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/prezydent-podpisal-ustawe-o-krajowej-administracji-skarbowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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30 stycznia opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia 
terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek 
lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo 
pośredniemu odbiorcy. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie przedłuża termin na złożenie informacji dotyczącej wypłaty odsetek 

lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (przez 

podmioty wymienione w art. 44d ust. 1, 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych1) do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu ich roku podat-

kowego. Przedłużenie stosuje się do informacji, której termin przesłania upływa w 2017 r.

Ponadto 31 stycznia br. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określe-

nia wzoru informacji dotyczącej wypłaty od-

setek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek 

faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy. 

Określa ono aktualne wzory: informacji do-

tyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia 

wypłaty odsetek faktycznemu albo pośred-

niemu odbiorcy (formularz IFT-3/IFT-3R) 

oraz informacji o  numerach rachunków 

i  wysokości odsetek wypłaconych lub po-

stawionych do dyspozycji faktycznemu albo 

pośredniemu odbiorcy (załącznik IFT/A). 

ZMIANY 
PRAWNE

■ PODATKI  PODATKI ■

Przedłużenie terminu 
na przesłanie informacji 
dot. wypłaty odsetek 
lub zabezpieczenia 
wypłaty odsetek

Zmiany w zwolnieniach dla krwiodawców

Modyfikacji uległa treść przepisu regulującego zwolnienie od podatku przychodów uzy-

skiwanych przez krwiodawców. Do tej pory zwolnieniu podlegały przychody uzyskane 

ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Obecnie zwolnieniu podlegają 

przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Odpowiednio do zmian w treści tego przepisu zmodyfikowano również zapis umoż-

liwiający odliczanie od dochodu darowizn na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez 

honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej 

służbie krwi. Od dochodu będzie można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty 

rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy 

i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 

tej ustawy.

 

Ograniczenie zwolnienia przychodów uzyskanych z dotacji

 

Dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa 

lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego nadal będą podlegały zwolnieniu 

od opodatkowania. Zakres tego zwolnienia został jednak ograniczony. Od 1 stycznia 

2017 r. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadze-

nie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie 

odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Rozporządzenie prze-
dłuża termin na złoże-
nie informacji dotyczą-
cej wypłaty odsetek
lub zabezpieczenia wy-
płaty odsetek faktycz-
nemu albo pośredniemu 
do ostatniego dnia 
czwartego miesiąca po 
zakończeniu ich roku 
podatkowego.

1. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/182
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/przedluzenie-terminu-do-przeslania-informacji-ift-3-ift-3r-%E2%80%93-rozporzadzenie-mrif?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/przedluzenie-terminu-na-przeslanie-informacji-dot-wyplaty-odsetek-lub-zabezpieczenia-wyplaty-odsetek-faktycznemu-albo-posredniemu-odbiorcy?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_6Wwm_ 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/181
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/nowe-wzory-informacji-ift-3-ift-3r-oraz-ift-a-%E2%80%93-rozporzadzenie-mrif?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_
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ZMIANY 
PRAWNE

Co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% 
podstawy opodatkowania. W 2017 r. dla części podatników stawkę 
tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania. 

Z obniżonej stawki korzystać mogą:

• mali podatnicy,

• podatnicy rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym rozpo-

częli działalność.

Tych zasad nie stosuje się do podatnika w roku podatkowym, w którym rozpoczął 

działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, jeżeli po-

datnik został utworzony:

1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem 

przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonują-

cą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą 

prawną, albo

3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio pro-

wadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro – przeliczonej według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 

dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym 

wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość 

tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet 

kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki 

w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały 

udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Nowa 15% stawka CIT Podatnicy utworzeni w sposób określo-

ny w pkt 1-4 w okresie od 28 września do 

31 grudnia 2016 r. stosują w roku podat-

kowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 

2016 r. stawkę podatkową obowiązującą 

do 31 grudnia 2016 r. Zasady obowiązu-

jące do 31 grudnia 2016 r. stosują rów-

nież podatnicy, których rok podatkowy 

jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się 

przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończy 

się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Obniżona stawka podatku nie ma za-

stosowania do podatkowych grup kapi-

tałowych.

Z obniżonej stawki korzystać 
mogą: mali podatnicy oraz 
podatnicy rozpoczynający 
działalność – w roku podat-
kowym, w którym rozpoczęli 
działalność.

ZMIANY 
PRAWNE

W obowiązującym do końca 2016 r. stanie prawnym wszystkim 
podatnikom przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w takiej 
samej wysokości. Teraz jest ona zróżnicowana. 

Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek przysługująca w danym roku po-

datkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

1. 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;

2. 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa 

obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej 

od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;

3. 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekra-

czającej kwoty 85.528 zł;

4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podsta-

wa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł – dla podstawy obliczenia podatku 

wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Nowa kwota 
wolna od PIT

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001550
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/09/22/informacja_ws__ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_fizycznych_oraz_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_prawnych_3.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001926
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/wyzsza-kwota-wolna-wsparciem-dla-wielu-polakow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
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WSKAŹNIKI 
I STAWKI

■ PODATKI  PODATKI ■

Przypominamy, że od początku tego roku obowiązują podwyższone 
limity: zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych, limit dla 
opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz 
limit tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsię-

biorców zwiększono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te 

są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co 

najmniej równowartość w walucie polskiej 

2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeli-

czony według średniego kursu ogłoszone-

go przez NBP na pierwszy dzień roboczy 

października 2016 r. – 4,2976 zł).

Podwyższono też limit przychodów, 

który uprawnia do korzystania z  prawa 

do opodatkowania przychodów ryczał-

tem od przychodów ewidencjonowa-

nych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, 

czyli 1.074.400 zł (przeliczony według 

średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

na pierwszy dzień roboczy października 

2016 r. – 4,2976 zł).

Z kolei ustawa o zmianie ustawy o po-

datku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw poszerzyła zwolnienie pod-

miotowe od VAT dla drobnych przedsię-

biorców – poprzez podwyższenie limitu 

wartości sprzedaży, uprawniającego do 

zwolnienia ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Wyższe limityOznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania:

• nie przekroczy 6.600 zł – będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek 

w wysokości 1.188 zł;

• przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł – będzie przysługiwała kwo-

ta zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 

556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbli-

żania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;

• przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł – będzie przysługiwała kwota 

zmniejszająca podatek w wysokości  556,02 zł;

• przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł – będzie przysługiwała kwota 

zmniejszająca podatek w wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona propor-

cjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania do 

górnej granicy przedziału);

• przekroczy 127.000 zł – kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Ze zmianą kwoty wolnej od podatku wiąże się też zmiana skali podatkowej. Za 

2017 r. wynos ona:. 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi

do 85.528 zł 18%
Minus kwota 
zmniejszająca podatek

ponad 85.528 zł
15.395 zł 04 gr + 32% nad-
wyżki ponad 85.528 zł

Zmianie uległy także zasady obliczania zaliczek 

na podatek dochodowy. W przypadku podatników, 

których dochody nie przekroczą górnej granicy pierw-

szego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 85.528 zł, 

przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy należy 

uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 

556 zł 02 gr rocznie. Jeśli zaś dochody podatnika prze-

kroczą górną granicę pierwszego progu podatkowe-

go, to zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę 

wolną.

Odpowiednich korekt związanych z przysługującą 

podatnikowi w roku podatkowym kwotą zmniejszającą 

podatek dokonuje się w składanym rocznym zeznaniu 

podatkowym.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4BF62F67154FBD5AC125806700477FED
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/pakiet_dla_przedsiebiorcow_994_-_skrot.rtf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/14/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_od_towarow_i_uslug_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=134E2F051310E21AC125805A005337F1
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123672/20161128_kwota_wolna.pdf
http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-bialymstoku/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/0qEv/content/podatki-w-2017-r-%E2%80%93-najwazniejsze-zmiany-i-nowosci-w-pit?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bialystok.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-bialymstoku%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0qEv%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_0qEv_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/najistotniejsze-zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-obowiazujace-od-1-stycznia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#pkt16 
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/16/1/podatek_od_osob_fizycznych.rtf
http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/documents/3319704/5715479/PIT.pdf
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ODPOWIEDZI

ORZECZENIA

■ PODATKI  PODATKI ■

Organ podatkowy ma obowiązek na podstawie art. 115 § 1– 5 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja, prowadzić postępowanie 
w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 
rozwiązanej spółki cywilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialności 
podatkowej byłych wspólników tej spółki za jej zaległości 
podatkowe z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie 
wspólnikami spółki cywilnej.

NSA podjął w składzie 7 sędziów taką uchwałę (sygn. I FPS 6/16) w odpowiedzi na pytanie 

przedłożone przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyj-

nego: „Czy organ podatkowy może, na podstawie art. 115 § 1–5 Ordynacji podatkowej, 

prowadzić postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 

rozwiązanej spółki cywilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych 

wspólników tej spółki za jej zaległości podatkowe, tylko z udziałem jednego z byłych 

wspólników tej spółki, a w stosunku do każdego z pozostałych wspólników prowadzić 

odrębne postępowania, czy też ma obowiązek prowadzić jedno postępowanie z udzia-

łem wszystkich osób będących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej?”.

Uczestnicy postępowania 
dot. zaległości 
podatkowych spółki 
cywilnej

Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie 
stawki podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków 
organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-
rekreacyjnej.

Wskazał on, że usługi w zakresie wstępu na rejsy:

1. wędkarskie, podczas których – oprócz dostarczenia wędkarzy na łowisko oraz 

możliwości łowienia ryb – świadczone są również dodatkowe usługi, takie jak 

np.: zapewnienie posiłków i napojów (bezalkoholowych) oraz miejsca do spania – 

w przypadku połowów dłuższych niż jednodniowe, udostępnienie pojemników 

do przechowywania złowionych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie, 

filetowanie, przechowywanie złowionych ryb, lub

2. nurkowe, w ramach których – oprócz dostarczenia nurków na wybraną część akwe-

nu – zapewnia się np. posiłki i napoje (bezalkoholowe) oraz miejsca do spania – 

w przypadku wypraw dłuższych niż jednodniowe, pomoc załogi w obsłudze sprzętu 

do nurkowania, ładowanie butli

– podlegają opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8% – jako pozostałe 

usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu. Dotyczy to jednak wyłącz-

nie tych świadczeń, które zapewnione są w cenie usługi i normalnie (typowo) wchodzą 

w zakres tego rodzaju usług.

INTERPRETACJE

VAT na rejsy dla 
wędkarzy lub nurków

KAS dla podatnika

Na czym – z punktu widzenia podatnika – będą polegać zmiany 
w organach skarbowych i celnych w marcu? 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2E5EB25FCB
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Interpretacja+og%C3%B3lna+z+13.01.2017+r..pdf
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ZMIANY 
PRAWNE

■ PODATKI  PODATKI ■

1 stycznia 2017 r. zwiększono możliwość korzystania z tzw. ulgi B+R 
w PIT i CIT. 

Poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych

Rozszerzono katalog wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane, podlega-

jące odliczeniu od dochodu podatnika, który ponosi wydatki na działalność badawczo-

rozwojową. Po zmianach odliczeniu mogą podlegać również poniesione koszty uzyskania 

i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego. Preferencja ta nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców. Skorzystać 

z niej może jedynie podatnik będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsię-

biorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto odliczeniu 

nie podlegają wszystkie poniesione na ww. cel wydatki, a wyłącznie wydatki na:

1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Pa-

tentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, 

łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy;

2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, 

w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego;

3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 

zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególno-

ści koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie;

4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czyn-

ności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego 

na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności 

koszty walidacji patentu europejskiego.

Zmiany dotyczące ulgi 
z tytułu ponoszenia 
kosztów na działalność 
badawczo-rozwojową

ORZECZENIA

W sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług rozwiązanie 
spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje konieczność 
umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 233 
§ 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

NSA podjął w składzie 7 sędziów taką 

uchwałę (sygn. I FPS 6/16) w odpowiedzi 

na pytanie przedłożone przez skład orze-

kający Izby Finansowej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego: „Czy organ podatkowy 

może, na podstawie art. 115 § 1–5 Ordyna-

cji podatkowej, prowadzić postępowanie 

w sprawie określenia wysokości zobowią-

zania podatkowego rozwiązanej spółki cy-

wilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników tej spółki 

za jej zaległości podatkowe, tylko z udziałem jednego z byłych wspólników tej spółki, 

a w stosunku do każdego z pozostałych wspólników prowadzić odrębne postępowania, 

czy też ma obowiązek prowadzić jedno postępowanie z udziałem wszystkich osób bę-

dących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej?”.

Rozwiązanie spółki 
cywilnej to koniec 
postępowania

Zgodnie z założeniami reformy pozostaną dotychczasowe urzędy skarbowe, natomiast 

w każdym regionie Urząd Kontroli Skarbowej zostanie połączony z jednostkami Służby 

Celnej i powstanie Urząd Celno-Skarbowy wraz ze strukturami terenowymi. Konsolidacja 

obecnie działających w każdym województwie służb w jeden, sprawnie działający aparat 

odpowiedzialny za wymiar i pobór danin publicznych ma ułatwić obsługę podatników. 

Pracownicy urzędów skarbowych będą skoncentrowani na obsłudze i wsparciu podatnika 

oraz na ułatwieniu mu prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Obsługa odpraw 

celnych nadal będzie się odbywać w oddziałach celnych, bez zmian pozostaną też rachunki 

bankowe urzędów czy numery telefonów do infolinii podatkowej.

cyt

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9B699F7E8ED164F9C125801B0049A5AD
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0546E9C119
http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/documents/3552230/6675580/Informacja+prasowa+MF+nt.+KAS+-+12.01.2017+r.
http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/documents/3552230/6675580/Prezentacja+IAS+w+Krakowie+nt.+KAS+-+18.01.2017
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Podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia

Zwiększono limit kosztów kwalifikowanych możliwych do odliczenia od podstawy opo-

datkowania.

Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsię-

biorcami limit wynosi obecnie 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych 

(limit ten podniesiono z 30% dla kosztów osobowych i z 20% dla pozostałych kosztów).

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów oso-

bowych (zwiększenie z 30%) oraz 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych (do końca 

2016 r. było to 10%).

Wydłużenie okresu do dokonania odliczenia

Wprowadzone zmiany umożliwiają odliczenie poniesionych kosztów kwalifikowanych 

w dłuższym okresie. Co do zasady, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, 

w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak kwota dochodu uzyskanego 

przez podatnika za ten rok jest niższa niż kwota przysługujących mu odliczeń lub podat-

nik poniósł stratę, może on dokonać odliczenia niewykorzystanej części ulgi w zeznaniach 

za kolejne 6 lat podatkowych (do końca 2016 r. były to 3 lata).

Zwrot gotówkowy niewykorzystanej ulgi

Dla podatników rozpoczynających działalność wprowadzono pieniężny zwrot nie-

wykorzystanej kwoty odliczenia w przypadku, gdy podatnik w roku rozpoczęcia 

prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przy-

sługującego za ten rok odliczenia. Wysokość przysługującej kwoty odpowiada iloczy-

nowi nieodliczonego odliczenia oraz obowiązującej w danym roku stawki podatku 

dochodowego.

Małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców zasady te obowiązują również w roku 

następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności.

Powyższe regulacje nie dotyczą podatników rozpoczynających działalność, którzy 

zostali utworzeni:

1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wyko-

nującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej 

osobą prawną, albo

3. przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości 

prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone 

przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 

dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym 

wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość 

tych składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo

4. przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości 

prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału po-

datnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku 

likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały 

(akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Przysługującą podatnikowi kwotę zwrotu wykazuje się w rocznym zeznaniu po-

datkowym. Stanowi ona pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach okre-

ślonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących 

pomocy w ramach zasady de minimis. Jeśli przed upływem 3 lat podatkowych, licząc 

od końca roku podatkowego, za który złożono zeznanie, w którym wskazano kwotę 

zwrotu, podatnik zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji, będzie zobo-

wiązany do zwrotu kwoty wykazanej w zeznaniu.

http://podatnicy.org/zmiana-warunkow-prowadzenia-dzialalnosci-innowacyjnej/
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ZMIANY 
PRAWNE

Wyłączenie z kosztów 
uzyskania przychodu 
płatności gotówkowych

Zmiany w powyższym zakresie związane są z obowiązkiem 
przeprowadzania przez przedsiębiorców transakcji 
bezgotówkowo – zgodnie z zasadami wynikającymi 
z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  

Przepis ten stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykony-

waną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego 

przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach 

obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszane-

go przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 

dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z nowym brzmieniem unormowań ustawy o CIT i ustawy o PIT, jeżeli po-

datnicy dokonali transakcji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów uzyskania 

przychodów nie mogą zaliczyć kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana 

bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku, gdy jednak zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu wartość takiej 

transakcji lub jej część zobowiązani są w miesiącu, w którym została dokonana płatność 

bez pośrednictwa rachunku płatniczego do:

a) zmniejszenia kosztów uzyskania 

przychodów albo

b) w przypadku braku możliwości 

zmniejszenia kosztów uzyskania 

przychodów – zwiększenia przy-

chodów.

Powyższe zasady stosuje się odpowied-

nio również w przypadku:

a) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerial-

nych i prawnych,

b) dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę 

opodatkowania, określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona-

żowym, a w przypadku PIT także określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym, z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwięk-

szenie przychodów następuje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, 

w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Inną nowelizacją doprecyzowano zaś zasady korekty przychodów i kosztów ich uzy-

skania w przypadku otrzymania faktury korygującej po likwidacji działalności gospo-

darczej, działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną (art. 14 ust. 1p oraz art. 22 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych).

ZMIANY 
PRAWNE

Zmiany w przepisach 
o podmiotach 
powiązanych oraz 
obowiązku prowadzenia 
dodatkowej dokumentacji 
podatkowej

1 stycznia 2017 r. zmienił się jeden z wymogów uznania podmiotów 
za powiązane – wysokość udziału, jaki dany podmiot pośrednio lub 
pośrednio musi posiadać w kapitale innego podmiotu.  

Do końca 2016 r. dla celów podatku dochodowego posiadanie udziału w kapitale in-

nego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT bądź art. 25 ust. 1 i 4 

ustawy o PIT, oznaczało sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio 

posiadał w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. Od 1 stycznia 2017 r. 

Dokonywanie lub przyjmo-
wanie płatności związanych 
z wykonywaną działalnością 
gospodarczą, między przed-
siębiorcami, przekraczają-
cych równowartość 15.000 zł 
następuje za pośrednictwem 
rachunku płatniczego przed-
siębiorcy. 

http://podatnicy.org/nizszy-limit-platnosci-gotowkowych-miedzy-przedsiebiorcami/?preview=true&preview_id=13292&preview_nonce=db38e85f87
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000780
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001206
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001932
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posiadanie udziału w kapitale innego ww. podmiotu oznacza sytuację, w której dany 

podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie 

mniejszy niż 25%.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw nadała nowe brzmienie również przepisom, które regulują kwestię obowiązku 

sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej. Przepisy te określają m.in.:

1. krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia tej dokumentacji,

2. definicje transakcji i innych zdarzeń objętych dokumentacją podatkową oraz kate-

gorie transakcji wyłączonych z obowiązku dokumentacji,

3. zakres dokumentacji podatkowej, w szczególności rodzaje informacji, które po-

winna ona zawierać,

4. termin sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowej,

5. obowiązek przedstawienia dokumentacji podatkowej na żądanie organów po-

datkowych oraz uprawnienia organów do żądania sporządzenia i przedłożenia 

dokumentacji podatkowej dla transakcji lub zdarzeń nieobjętych co do zasady 

obowiązkiem dokumentacyjnym,

6. obowiązek dołączania sprawozdania do rocznego zeznania podatkowego.

ZMIANY 
PRAWNE

Od początku 2017 r. nastąpiła zmiana zasad opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób prawnych funduszy 
inwestycyjnych. 

Obecnie podmiotowo zwolnione od opodatkowania są tylko:

• fundusze inwestycyjne otwarte,

• specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, z wyjątkiem specjalistycznych fun-

duszy inwestycyjnych otwartych, które stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Zmiany w opodatkowaniu 
CIT funduszy 
inwestycyjnych

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmia-

nie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zdecydowała, że ze 

zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać fundusze inwestycyjne zamknięte oraz 

te ze specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, które stosują ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Polskie fundusze inwestycyjne zamknięte oraz zagraniczne instytucje wspólnego 

inwestowania typu zamkniętego posiadające siedzibę w innym państwie członkowskim 

niż Polska lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego – wolne od podatku dochodowego są ich 

dochody (przychody) za wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w ustawie. 

Do wyjątków tych należą:

1. dochody (przychody) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub 

jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli 

zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki 

lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są trakto-

wane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

2. dochody (przychody) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o których 

mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec fun-

duszu,

3. dochody (przychody) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których 

mowa w lit. a,

4. darowizny bądź inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywa-

ne przez podmioty, o których mowa w lit. a,

5. dochody (przychody) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych 

emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,

6. dochody (przychody) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach.

Z powyższego zwolnienia (z uwzględnieniem wymienionych wyżej wyłączeń), po speł-

nieniu dodatkowych warunków ustawowych mogą korzystać też instytucje wspólnego 

inwestowania, które posiadają siedzibę w innym państwie niż Polska, inne państwo 

członkowskie lub państwo należące do Europejskiego Obszaru. W tym przypadku możli-

wość zastosowania zwolnienia zależy od istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez 

polski organ podatkowy informacji o zagranicznym funduszu od organu podatkowego 

państwa jego siedziby.

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2015/10/27/4_informacja_pit_i_cit_odsetki.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/rusza-serwis-ministerstwa-finansow-o-cenach-transferowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwo-finansow2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/16/1/podatek_od_osob_fizycznych.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001926
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/ustawa-dotyczaca-kwoty-wolnej-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/najwazniejsze-zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-od-1-stycznia-2017-r?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_
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ZMIANY 
PRAWNE

Zmiany w VAT 
i Ordynacji podatkowej

Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawił 
najważniejsze zmiany w zakresie VAT i Ordynacji podatkowej, 
które obowiązują od 1 stycznia br.   

Najistotniejsze zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 

2017 r. obejmują następujące zagadnienia:

1. rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego ob-

ciążenia;

2. objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia usług budowlanych świadczo-

nych przez podwykonawców;

3. zmiana w zakresie stosowania instytucji odpowiedzialności podatkowej (so-

lidarnej);

4. zmiana w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT;

5. zmiany w zakresie rejestracji dla podatku od towarów i usług;

6. zmiany w zakresie deklaracji VAT i informacji podsumowujących;

7. zmiany dotyczące opodatkowania VAT usług stanowiących element usług ubez-

pieczeniowych i finansowych;

8. sankcje podatkowe;

9. zmiany dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku trans-

akcji, dla których podatnikiem jest nabywca;

10. wprowadzenie dodatkowych warunków złożenia kaucji gwarancyjnej oraz skut-

ki niespełnienia tych warunków po wpisaniu podmiotu do wykazu.

Najistotniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r. obejmują 

następujące zagadnienia:

1. wzmocnienie ochrony prawnej podatników;

2. zmiana w zakresie ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej;

3. gwarancja prawidłowości ustaleń kontroli;

4. nowe regulacje dotyczące zastawów skarbowych;

5. rozszerzenie sukcesji podatkowej w odniesieniu do stowarzyszeń.

Przeciw 
wyłudzeniom VAT…

Sejm przyjął już przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości 
nowelizację Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, która 
pozwala na skuteczną walkę z wyłudzeniami VAT. Oszustwa te 
będą bezwzględnie ścigane i surowo karane.   

Po co zmiany?

Wyłudzanie podatku od towarów i usług 

(VAT) stało się w ostatnich latach niezwy-

kle groźnym procederem przestępczym, 

wskutek którego budżet państwa pono-

sił gigantyczne szkody. Według ustaleń 

NIK, organy kontroli skarbowej wykryły 

w 2015 roku fikcyjne faktury na kwotę 

81,9 mld zł. To kwota ponad półtora razy 

większa niż ówczesny deficyt budżetowy. 

Wyłudzaniem VAT najczęściej zajmują się 

zorganizowane grupy przestępcze działa-

jące na skalę międzynarodową. Sprawcy 

przedstawiają fałszywe dokumenty, na 

podstawie których wyprowadzają pie-

niądze z budżetu państwa m.in. pod pre-

tekstem rzekomo zapłaconego wcześniej 

podatku.

Najbardziej agresywną formą prze-

stępstw skarbowych są oszustwa karu-

zelowe. Polegają one na wielokrotnym 

obrocie tym samym towarem przez 

różne firmy (polskie i zagraniczne), któ-

http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/documents/3319704/5715479/VAT.pdf
http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-bialymstoku/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/0qEv/content/podatki-w-2017-r-%E2%80%93-najwazniejsze-zmiany-i-nowosci-w-vat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bialystok.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-bialymstoku%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0qEv%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_0qEv_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=200334AB349BD4D5C12580B4006BD4C7
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=85E1532C01590F0FC12580420033D36F
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9021,sejm-przyjal-ustawe-przeciw-wyludzeniom-vat.html
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rych celem nie jest faktyczne prowadzenie 

działalności gospodarczej, lecz uzyskiwanie 

korzyści poprzez pozorowane transakcje do-

prowadzające do wyłudzenia VAT.

Choć wyłudzanie pieniędzy z VAT to okra-

danie Polaków uczciwie płacących podatki, 

spośród wyroków wobec 253 sprawców 

wielkich wyłudzeń nienależnego zwrotu VAT, 

w latach 2014-2016 tylko w 31 przypadkach 

były to kary bezwzględnego pozbawienia 

wolności, w dodatku niskie. Zazwyczaj koń-

czyło się na karach wolnościowych i grzyw-

nach, w tym takich jak 1700 zł grzywny przy 

zysku z przestępstwa wynoszącym 3 mln zł.

Co przewiduje ustawa?

Wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych 

faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Podsta-

wowym zagrożeniem za tego rodzaju czyny ma być kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. 

W wypadkach mniejszej wagi dotyczących wystawiania fikcyjnych faktur VAT – pozbawie-

nie wolności do 3 lat. Natomiast w wypadkach mniejszej wagi dotyczących podrabiania 

i przerabiania faktur VAT – grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności 

do 2 lat. Dotychczas Kodeks karny za fałszowanie dokumentów przewidywał zagrożenie 

grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Niezależnie od nowelizacji, ten ogólny przepis pozostanie w Kodeksie karnym.

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług 

o wartości przekraczającej 5 milionów złotych, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich 

wyłudzeń stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 

15 lat pozbawienia wolności. Taka wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastoso-

wania wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Przy procederach przestępczych, gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszy-

wych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, sprawcom grozić będzie, tak jak 

w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 do 

15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Przewidziano również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozba-

wienia wolności, w wysokości do 6 mln zł.

Wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, lecz od 

wartości towarów i usług brutto, których dotyczyć będzie fałszywa faktura. W ten spo-

sób uproszczone zostanie postępowanie w sprawie gigantycznych wyłudzeń – nie trzeba 

będzie ustalać kwoty uszczuplenia w drodze procedury podatkowej.

Ustawa przewiduje możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy, poprzez zasto-

sowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, w wypadku ujawnienia przez niego wszystkich 

okoliczności przestępstwa oraz wskazania osób współdziałających, a w razie zwrócenia 

korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa – nawet odstąpienia od wymierzenia kary. 

Ma to m.in. na celu rozbicie mafijnych powiązań w grupach przestępczych.

Ustawa wprowadza zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o po-

licji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Chodzi o to, by 

funkcjonariusze tych służb mogli stosować techniki operacyjne w postępowaniach doty-

czących wyłudzeń VAT.

Adekwatna kara

Wysokość sankcji będzie uzależniona od skali popełnionego oszustwa. Najwyższe kary, do 

15 lat więzienia, dotyczą wyłącznie fałszywych faktur, które opiewają na więcej niż 5 mln zł. 

Kara 25 lat więzienia będzie mogła być zasądzona tylko wtedy, gdy skala przestępstwa 

będzie jeszcze większa – gdy kwota należności na fakturach przekroczy wartość 10 mln zł. 

Chodzi o to, żeby kara oddziaływała, odstraszała i była realnym narzędziem nacisku w rę-

kach przedstawicieli organów ścigania. Projekt przewiduje przy tym możliwość łagodzenia 

kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, gdy sprawca ujawni wszystkie okoliczności 

przestępstwa, wskaże osoby z nim współdziałające i zwróci całą bezprawnie uzyskaną 

korzyść majątkową.

Aby w przypadku przestępstw finansowych kary realnie odstraszały sprawców, sankcje 

muszą być dolegliwe. Karę 25 lat pozbawienia wolności przewiduje Kodeks karny za fałszo-

wanie pieniędzy. Tymczasem fałszowanie faktur wywołuje znacznie większe spustoszenie 

w budżecie państwa. Komisja Europejska wskazuje w ostatnim swoim raporcie dotyczącym 

nadużyć w VAT, że na tle państw UE sytuacja Polski w tym zakresie się pogarsza. Jesteśmy 

w czołówce tego niechlubnego rankingu – argumentuje resort sprawiedliwości.

Nie ucierpią przedsiębiorcy

Żaden uczciwy przedsiębiorca nie zostanie skazany za niedopatrzenie czy niezamierzony 

błąd w fakturze VAT. Czyny określone w projekcie są przestępstwami umyślnymi i dla po-

niesienia odpowiedzialności karnej konieczne jest ustalenie, że sprawca działał z zamiarem 

Ustawa przewiduje 
wprowadzenie do 
Kodeksu karnego 
nowych kategorii 
przestępstw: wysta-
wianie fikcyjnych 
faktur VAT oraz ich 
podrabianie i przera-
bianie w celu użycia 
jako autentycznych. 
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Projekt również zakłada wprowadzenie 

nowych przestępstw m.in. paserstwo towa-

rów pochodzących z nielegalnej produkcji, 

posiadania, przechowywania, przewoże-

nia, przesyłania łub przenoszenia podro-

bionych lub przerobionych znaków akcyzy, 

udostępnianie środków, nieruchomości lub 

pomieszczeń, spenalizowanie utrudniania 

czynności służbowych osobom uprawnio-

nym do kontroli urządzeń i prowadzenia 

gier hazardowych.

Szereg zmian zaproponowanych w projekcie doprecyzowuje i uaktualnia regulacje 

zawarte w Kodeksie karnym skarbowym do obecnych realiów społeczno-gospodarczych, 

m.in. poprzez dookreślenie sposobu powiązania kwalifikacji prawnej czynu zabronionego 

z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz umożliwienie szerszego stosowania insty-

tucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności także w sprawach o przestępstwa 

skarbowe.

Zaproponowane zmiany mają wpłynąć pozytywnie na sektor finansów publicznych 

poprzez redukcję szarej strefy oraz uszczelnienia systemu podatkowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło przy tym, że nie planowało ani nie planuje 

likwi dacji instytucji czynnego żalu, ani możliwości składania korekt deklaracji podatko-

wych, które umożliwiają podatnikom naprawę „błędów” i uniknięcie w ten sposób odpo-

wiedzialności za popełnienie przestępstwa czy wykroczenia karnoskarbowego.

PROJEKTY

■ PODATKI  PODATKI ■

fałszowania faktury. W przypadku nieprawidłowości mniejszej wagi wymierzane będą 

grzywny. Zagrożenie wysokimi karami dotyczy jedynie fałszerzy działających na ogromną 

skalę w zorganizowanych grupach przestępczych. Projektowane przepisy dotyczą tylko 

i wyłącznie umyślnych czynów, a nie zwykłych błędów przy wystawianiu faktur, które się 

zdarzają legalnie działającym przedsiębiorcom. Nie ma więc obaw, że do więzień zaczną 

trafiać przedsiębiorcy, których księgowi czy szeregowi pracownicy pomylili się w jakiejś 

fakturze. Gwarantuje to tryb prowadzenia tych postępowań pod ścisłym nadzorem wy-

specjalizowanego prokuratora, a nie przez urząd kontroli skarbowej.

Przygotowywany w resorcie sprawiedliwości projekt zmiany 
Kodeksu karnego skarbowego zawiera szereg kompleksowych 
rozwiązań systemowych zmierzających do sprawniejszego 
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, 
a w konsekwencji uszczelnienie systemu podatkowego 
i redukcji tzw. szarej strefy.  

Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają na celu redukcję szarej strefy, skupiając się 

na utrudnieniu uniknięcia odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skar-

bowe, m.in. poprzez ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz 

złożenia korekty deklaracji podatkowej, wydłużenia okresów przedawnień przestępstw 

i wykroczeń skarbowych.

Jednym z celów zmian jest zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności 

karno-skarbowej poprzez obostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach 

skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych dużej wartości, wpro-

wadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach 

przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych, podniesienie najniższej liczby 

stawek dziennych możliwych do wymierzenia przy orzekaniu kary grzywny, jak również 

powiązanie stawek z minimalnym wynagrodzeniem oraz rozszerzenie możliwości prze-

padku przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Nie unikniesz kary 
za przestępstwa 
i wykroczenia skarbowe…

PROJEKTY

Dzięki planowanym zmianom w ustawie o podatku dochodowym 
podatnik nie będzie musiał samodzielnie wypełniać deklaracji 
PIT-37. Ze zmian może skorzystać nawet 13 milionów podatników.  

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym przygo-

towany w Ministerstwie Finansów. Zakłada on, że podatnicy będą mogli skorzystać 

Będzie łatwiej 
rozliczyć PIT?

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8963,ministerstwo-sprawiedliwosci-nie-likwiduje.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r4694082455,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-karny-skarbowy.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F1E1DFCEC39566C6C12580BA004E022E
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-13.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-z-ulatwieniami-w-rozliczaniu-pit?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
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AKTUALNOŚCI

■ PODATKI  PODATKI ■

ze znacznych ułatwień w rozliczeniu z fiskusem już od rozliczeń składanych za 2016 r.

„Chcemy jak najbardziej usprawnić podatnikom rozliczenie elektroniczne. Teraz zajmie 

ono większości podatnikom zaledwie kilka minut. Wprowadzamy także ułatwienia dla 

emerytów i rencistów, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzez organizacji pożytku 

publicznego” – powiedział wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej 

Marian Banaś podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 stycznia 2017 r. w Minister-

stwie Finansów. „Zmieniamy filozofię. Teraz to my sporządzimy zeznanie za podatnika, a on 

będzie mógł je skontrolować” – dodał dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej 

w MF Tomasz Strąk.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego

Projekt ustawy zakłada, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik, który osiąga dochody 

wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, 

praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wnio-

sek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik wypeł-

ni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, 

ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz 

możliwości przekazania 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Elektroniczny kontakt z urzędem skarbowym

W przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek 

od 15 marca do 10 kwietnia 2017 r. Zrobi to wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawa 

dopuszcza również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektro-

nicznej. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych poinformuje podatnika o sporządzeniu 

zeznania, przesyłając e-maila na adres wskazany przez podatnika. Od tego momentu po-

datnik będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia przedstawionego zeznania. 

Brak reakcji będzie oznaczał automatyczną akceptację zeznania wraz z upływem terminu 

na jego złożenie. Tak jak w latach ubiegłych, podatnicy którzy wybiorą elektroniczną formę 

rozliczenia z fiskusem mogą liczyć na przyśpieszony zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Łatwiej dla podatnika i urzędnika

Zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego to nie tylko znaczące uproszczenie dla po-

datników, którzy unikną konieczności dokonywania skomplikowanych wyliczeń. To też 

zmniejszenie obciążenia pracowników skarbówki wprowadzających treść papierowych 

deklaracji do systemu elektronicznego. Do sporządzenia zeznań przez urząd skarbowy 

zostanie przygotowany system informatyczny, który automatycznie sporządzi zeznania 

podatkowe na podstawie informacji otrzymanej od płatników i organów rentowych oraz 

wniosków złożonych przez podatników. W ubiegłych latach nad wprowadzeniem papiero-

wych deklaracji do systemu pracowało od połowy lutego do połowy maja prawie 15 tys. 

urzędników.

Zmiany korzystne również dla emerytów i rencistów

Choć wielu emerytów i rencistów nie ma obowiązku składnia zeznania podatkowego, to 

decyduje się na to ze względu na chęć przekazania 1% podatku dla wybranej organizacji 

pożytku publicznego. Obecnie w takiej sytuacji wypełnia się cały formularz PIT-37. Po 

zmianach wystarczy tylko złożenie oświadczenia mieszczącego się na druku wielkości po-

łowy kartki A4. Formularz PIT-OP będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej (wprost zanosząc do urzędu skarbowego lub przekazując pocztą). Urząd 

skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże go na wskazaną we 

wniosku organizację pożytku publicznego.

Resort finansów poinformował, że dnia 13 stycznia 2017 r. po 
raz ostatni została udostępniona cena paliwa silnikowego – olej 
napędowy (typu B 100, BIO 100) w BIP MF w zakładce „Ceny paliw 
dla potrzeb VAT”. 

Oznacza to, że nie będzie ona podawana na okresy po 29 stycznia 2017 r. Decyzja 

ta wynika z faktu, że producenci paliw silnikowych z początkiem 2017 r. zaniechali 

Udostępnianie ceny 
paliwa silnikowego – 
olej napędowy 
(typu B 100, BIO 100)

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/bedzie-latwiej-rozliczyc-pit?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.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat
http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/informacja-dotyczaca-udostepniania-ceny-paliwa-silnikowego-olej-napedowy-typu-b-100-bio-100?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_ 
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publikacji cen hurtowych dla tego rodzaju paliwa. Zgodnie natomiast z art. 30a ust. 2a 

i 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 710, z późn. zm.) przy udostępnianiu cen paliw silnikowych w celu określenia 

kwoty zapłaty lub ceny nabycia dla potrzeb obliczenia i wpłacenia kwot podatku od 

towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym 

mowa w art. 103 ust. 5a tej ustawy, uwzględnia się ceny hurtowe tych paliw w Rze-

czypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze konieczność zapew-

nienia informacji dla potrzeb rozlicze-

nia VAT, od nabyć wewnątrzwspólnoto-

wych tego rodzaju paliwa silnikowego 

w okresie niezbędnym na dostosowanie 

do tego faktu, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Finansów cena 

oleju napędowego (typu B 100, BIO 100) 

udostępniona została jeszcze na okres 

16-29 stycznia 2017 r. Cena ta została 

określona w oparciu o obserwowaną sta-

łą różnicę pomiędzy ceną tego produktu 

w stosunku do oleju napędowego (typu 

Eurodiesel, Ekodiesel) w ostatnim kwar-

tale 2016 r.

■ PODATKI  PODATKI ■

PORADY

Opodatkowanie 
rolniczego handlu 
detalicznego

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników wprowadziła 
m.in. zmiany w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 
roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, za przychody z innych źródeł uważa się przycho-

dy ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych 

i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyska-

nych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opo-

datkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyj-

nych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na po-

trzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym 

w ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz tych 

podmiotów, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, tj. do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra rol-

nictwa i Rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności 

zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 

dokumentowania.

2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się 

przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzie-

ło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt 

rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału 

i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży pod-

czas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach 

rolniczego handlu detalicznego. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym, 

podatnikom umożliwiono zatrudnianie innych osób przy wykonywaniu niektórych 

rodzajów działalności bez utraty preferencji podatkowych wynikających z uzna-

wania przychodów, za przychody z innych źródeł.

3. sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:

a) w których produkty te zostały wytworzone, lub

b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zniesiono ograniczenia co do miejsca prowadzenia sprze-

daży – obecnie może ona być prowadzona również w budynkach lub w ich częściach.

4. jest prowadzona ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, od-

rębnie za każdy rok podatkowy zawierając co najmniej: numer kolejnego wpisu, 

datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku 

roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów, w której dzienne przychody 

są ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

5. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, ho-

dowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001961
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/2/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_16_listopada_2016_r_o_zmianie_niektorych_ustaw_w_celu_ulatwienia_sprzedazy_zywnosci_przez_rolnikow_1_2.rtf
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WZORY PISM

■ PODATKI  PODATKI ■

tego produktu, z wyłączeniem wody. Zrezygnowano zatem z ograniczenia pole-

gającego na tym, że podatnik nie mógł uzyskiwać innych przychodów z pozarolni-

czej działalności gospodarczej. Zastąpiono je wymaganiem aby ilość produktów 

roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 

użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, 

z wyłączeniem wody.

Przychody do kwoty 20.000 zł rocznie uzyskane z prowadzonej w opisanych wyżej 

warunkach sprzedaży produktów w nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana 

w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, są zwolnione z podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Przy czym zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis i jest udzie-

lane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis.

Uzyskany w roku podatkowym przychód ponad ww. limit, podatnik może opodatko-

wać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie 

o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Niedawno zmieniło się kilka wzorów dokumentów i sposobów ich 
wypełniania, które powinny zainteresować podatników.

Chodzi m.in. o:

• nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwo-

łaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa;

• wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od 

wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku; 

• sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy 

statku.

„Papierkowe” zmiany

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie 

wzorów dokumentów związanych z reje-

stracją podatników w zakresie podatku 

od towarów i usług określa nowe wzory 

dla zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 

VAT, potwierdzenia zarejestrowania pod-

miotu, jako podatnika VAT i VAT – UE oraz 

zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania 

czynności podlegających VAT. Można 

jednak stosować stare wzory jeszcze do 

30 czerwca 2017 r. 

Nowe rozporządzenie Mi-
nistra Rozwoju i Finansów 
określa nowe wzory dla 
zgłoszenia rejestracyjne-
go w zakresie VAT (...)

AKTUALNOŚCI

Niektórych przedsiębiorców objął z początkiem roku obowiązek 
comiesięcznego raportowania JPK_VAT i pierwsze przekazanie 
danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT musi nastąpić do 27 lutego. 

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej należy go przekazywać za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatko-

wych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, 

za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Mogą być one 

podpisywane przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego.

Od kiedy JPK?

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu 

i sprzedaży VAT) będzie obowiązuje od: 

Jednolity Plik Kontrolny

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002301
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002301
http://www.mf.gov.pl/pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny
http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-bydgoszczy/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/DK6e/content/podpisywanie-przez-pelnomocnikow-comiesiecznych-informacji?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl%2Fizba-skarbowa-w-bydgoszczy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_e6rV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_t1sA__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_DK6e_
http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/documents/3319704/5715479/Broszura-JPK_VAT%282%29.pdf
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■ PODATKI  FIRMA ■

Dodatkowe 77 mln zł Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przekazała na realizację programu „Wsparcie w starcie”.  

W sumie na ten cel od początku programu przeznaczono ponad 171,1 mln zł.

Postaw na własną firmę

AKTUALNOŚCI

• 1 lipca 2016 r. – duże podmioty, 

• 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty, 

• 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Podmioty są zaś zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podat-

kowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach: 

• od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty, 

• od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak ustalić status przedsiębiorcy?

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, 

wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG 

spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o za-

kwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie 

oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów 

bilansu muszą być spełnione łącznie. 

Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał prze-

syłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 

lat obrotowych: 

• zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz 

• przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jed-

nego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów 

bilansu). 

W przypadku przesłanek wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospo-

darczej, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę 

sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch 

ostatnich lat obrotowych. 

AKTUALNOŚCI

Poprawa otoczenia prawnego firm i wsparcie przedsiębiorczości, 
tworzenie zachęt dla inwestorów i uruchomienie w Polsce dużych 
inwestycji, repolonizacja sektora finansowego i przywrócenie 
równowagi między kapitałem polskim i zagranicznym w naszym 
systemie bankowym, to osiągnięcia Ministerstwa Rozwoju w minionym 
roku, wskazane przez Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.  

Wśród priorytetów resortu na 2017 r. wymieniał pobudzenie inwestycji publicz-

nych, wsparcie zagranicznej ekspansji polskich firm oraz program budowy dłu-

goterminowych oszczędności Polaków.

Wszystkie te działania wynikają z Pla-

nu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

którego konsekwentna   realizacja urze-

czywistnia wizję rozwoju zrównoważone-

go, ukierunkowanego na jakość wzrostu 

gospodarczego. Takie podejście do roz-

woju pozwala coraz liczniejszej grupie 

mieszkańców Polski   korzystać z jego 

efektów.

Plany rozwoju…

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8508,postaw-na-wlasna-firme.html
http://www.mf.gov.pl/pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/komunikaty
http://www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl/documents/3319704/5715479/JPK.pdf
http://www.mf.gov.pl/pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/10eH/content/czesto-zadawane-pytania?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fpl%2Fadministracja-podatkowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plik-kontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_10eH%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_10eH_
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/przeglad-resortow-ministerstwo-rozwoju/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-wicepremierem-mateuszem-morawieckim-i.html
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AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

■ FIRMA  FIRMA ■

Załóż firmę przez telefon – jak to działa?

To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej i kolejny krok w kie-

runku przyjaznej e-administracji. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia 

zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia 

wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-

spodarczej (CEIDG). Po rozmowie, przedsiębiorca otrzymuje sms z numerem wniosku, 

z którym może udać się do dowolnego urzędu gmin, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek 

i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, 

wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

„Załóż firmę przez 
telefon” i inne nowe 
proaktywne usługi dla 
przedsiębiorców

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające innowacyjny wyrób 
lub usługę mogą ubiegać się o środki z Programu Inteligentny Rozwój 
na działania proeksportowe. W najbliższym konkursie „Go to Brand” 
na firmy czekać będzie 200 mln złotych. 

Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej doty-

czącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawien-

niczej, czy też działania informacyjne i promocyjne projektu.

Zdobądź środki z „Go 
to Brand” na promocję 
swojej marki

AKTUALNOŚCI

400 mln zł to pula środków przeznaczona dla firm w nadchodzącej 
już III edycji konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne” 
w Programie Inteligentny Rozwój (POIR). 

Instrument pomoże mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wdrożyć innowacje 

o charakterze technologicznym. Mogą mieć one postać prawa własności przemysłowej, 

wyników badań przemysłowych czy prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy tech-

nicznej. W efekcie powstaną nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 20 lutego do 29 marca 2017 r.

Przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia technologiczna umożliwi spła-

tę kredytu, udzielonego na realizację inwestycji przez banki komercyjne. Maksymalna 

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Ogłoszenie konkursu znajduje się na Portalu Fundusze Europejskie.

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. 
Od stycznia 2017, z pomocą konsultanta, można zarejestrować 
własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzystać 
z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych 
terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zdobadz-srodki-z-go-to-brand-na-promocje-swojej-marki/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-2/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/kredyt-na-innowacje-technologiczne-400-mln-zl-do-zdobycia/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-2/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaloz-firme-przez-telefon-i-inne-nowe-proaktywne-uslugi-ministerstwa-rozwoju-dla-przedsiebiorcow/


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wytyczne składać się będą z dwóch dokumentów:

1. Due Diligence Guidance for Respon-

sible Business Conduct (PDF 997 KB)

2. Due Diligence Companion  (PDF 

893 KB) – „żywy dokument” zawie-

rający przykłady dobrych praktyk 

w zakresie due diligence.

OECD zaprasza wszystkich zaintereso-

wanych rozwijaniem standardów odpowie-

dzialnego prowadzenia działalności bizneso-

wej do konsultacji ww. dokumentów.

Uwagi należy zgłaszać w języku angiel-

skim w terminie do 9 lutego 2017 r. na ad-

res: investment@oecd.org

■ FIRMA  FIRMA ■

„Rok 2016 upłynął pod znakiem rodziny, wsparcie dla polskich 
rodzin będzie kontynuowane, ale w 2017 priorytetem będzie rozwój 
i gospodarka” – powiedziała premier Beata Szydło. Jak zapewniła, 
w budżecie 2016 starczyło na realizację inwestycji i projektów 
społecznych. I tak samo będzie w 2017 r.

Szefowa rządu zaznaczyła, że już w 2016 roku rozpoczęto programy dotyczące rozwoju – 

decyzją rządu powstał Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, by – jak mówiła – projekty 

prorozwojowe mogły być szybciej, lepiej i skuteczniej wprowadzane w życie.

Premier mówiła też, że w ramach komponentu prorozwojowego podjęte zostały działa-

nia na rzecz rolników – tu wymieniła m.in. regulację dla ochrony ziemi, wcześniejsze wypłaty 

dopłat bezpośrednich, ochronę polskiej marki, kwestię ubezpieczeń rolniczych. „To jest 

realna pomoc, która została skierowana na polską wieś” – mówiła premier. Zaznaczyła też, 

że większa część pieniędzy wypłaconych w ramach programu Rodzina 500+ znalazła się 

w rodzinach mieszkających na wsi. 

Plany rządu na rok 2017

Wytyczne mają stanowić 
praktyczne wsparcie dla 
przedsiębiorstw w zakre-
sie wdrażania standardów 
odpowiedzialnego prowa-
dzenia biznesu.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest

pod numerem 801 055 088.

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.

gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Celem podjętych działań jest infor-

mowanie przedsiębiorców oraz  pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem 

i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uproszczenie formalności niezbędnych 

do założenia i prowadzenia firmy. 

W styczniu akcja informacyjna obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu oraz 

odbieraniem ścieków i odpadów, które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia spra-

wozdań. Przedsiębiorcy uzyskają, m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki 

drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Szczegółowe informacje na stronie biznes.gov.pl

AKTUALNOŚCI

OECD opracowuje „Wytyczne dotyczące zachowania należytej 
staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności 
biznesowej”.  

Wytyczne mają stanowić praktyczne wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania 

standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, a w szczególności wobec procesu due 

diligence, czyli zachowania należytej staranności w prowadzonej działalności biznesowej, 

w kontekście minimalizowania negatywnych wpływów wynikających z tej działalności.

Wytyczne OECD dotyczące 
zachowania należytej 
staranności w zakresie 
odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności 
biznesowej

AKTUALNOŚCI

http://www.mr.gov.pl/media/31837/OECD-Due-Diligence-Guidance-Responsible-Business-Conduct_Public_consultation_Feb_2017.pdf
http://www.mr.gov.pl/media/31837/OECD-Due-Diligence-Guidance-Responsible-Business-Conduct_Public_consultation_Feb_2017.pdf
http://www.mr.gov.pl/media/31838/OECD-Due-Diligence-Companion_Public_consultation_Feb_2017.pdf
mailto:investment%40oecd.org?subject=
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrami-elzbieta-rafalska-i.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8551,pracowity-rok-2017-w-mrpips.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-wsparcie-dla-rodzin-bedzie-kontynuowane-priorytetem-w.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-wicepremierem-mateuszem-morawieckim-i.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,8494,dobryrok.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8503,najwazniejsze-zmiany-w-2017.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8490,2016-rok-rodziny.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wytyczne-oecd-dotyczace-zachowania-nalezytej-starannosci-w-zakresie-odpowiedzialnego-prowadzenia-dzialalnosci-biznesowej/
http://biznes.gov.pl
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/
mailto:http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm?subject=
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wytyczne-oecd-dotyczace-zachowania-nalezytej-starannosci-w-zakresie-odpowiedzialnego-prowadzenia-dzialalnosci-biznesowej/
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18 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią 
przedsiębiorcom, a także zwykłym obywatelom, dochodzenie 
roszczeń od zagranicznych dłużników. W efekcie spadnie ryzyko 
przy zawieraniu wielu transakcji handlowych, a dłużnicy nie ukryją 
pieniędzy w zagranicznych bankach.

Jak to działa?

 

Załóżmy, że przedsiębiorca z Polski pozostający w długoletnich kontaktach handlowych 

z przedsiębiorcą z Portugali nie otrzymuje zapłaty za dostarczony towar. Występuje zatem 

do sądu, uzyskuje wyrok zasadzający określoną kwotę pieniędzy, ale portugalski kontrahent, 

mimo wezwań, nadal nie płaci. Wówczas polski przedsiębiorca może złożyć wniosek o wyda-

nie europejskiego nakazu zabezpieczenia – do tego sądu, który wydał wcześniej wyrok, aby 

zająć rachunek dłużnika na poczet zasądzonego roszczenia i ewentualnie innych kosztów. 

Więcej praw 
w dochodzeniu roszczeń

Szefowa rządu mówiła też o rozpoczęciu procesu repolonizacji banków, zaznaczając, że 

będzie on kontynuowany, o odbudowie polskiego przemysłu, o decyzji, że wyposażenie 

polskiej armii będzie produkowane i kupowane w polskich zakładach zbrojeniowych, obni-

żeniu CIT dla mikroprzedsiębiorców, a także o działaniach na rzecz odbudowy potencjału 

polskiego górnictwa, których celem jest by było ono nowoczesne i konkurencyjne i by było 

ono gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W 2018 roku zacznie się rozwijać nowoczesne górnictwo. Priorytetem dla resortu infra-

struktury jest zaś program „Mieszkanie+” i wykorzystanie środków unijnych.

Polityka zagraniczna polskiego rządu w 2017 roku będzie aktywna, nastawiona na 

wzmacnianie roli Polski w Europie. Dla rządu bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

jest priorytetem. 

Przewidziano m.in. reformy w ochronie zdrowia i sądownictwie oraz modernizację służb 

specjalnych. Także szkolnictwo, odbudowa przemysłu stoczniowego i informatyzacja pań-

stwa, zasoby naturalne i rolnictwo mają sprzyjać rozwojowi naszego kraju. Rząd zadba też 

o promowanie polskiej kultury. 

Inny przykład. Polski konsument doko-

nał zakupu podczas pobytu we Francji. To-

war okazał się wadliwy, a sprzedawca nie 

reaguje na wezwania do zwrotu pieniędzy. 

Wówczas konsument, nawet nie mając jesz-

cze orzeczenia, może wystąpić – do sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy – o wy-

danie europejskiego nakazu zabezpiecze-

nia i zajęcie rachunku dłużnika (sprzedaw-

cy) do wysokości kwoty odpowiadającej 

cenie zakupionego towaru, czyli przyszłego 

roszczenia.

 Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się na odpowiednim for-

mularzu, w którym trzeba wykazać m.in. zasadność żądania wydania nakazu wskazując 

na to, że roszczenie jest uzasadnione, a brak zabezpieczenia może w przyszłości unie-

możliwić bądź poważnie utrudnić jego dochodzenie.  

 

Europejskie rozwiązania

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dostoso-

wuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Rozwiązania zapewnią skuteczne wyko-

nywanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europej-

skim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym. Chodzi o procedurę, dzięki której 

można – w postępowaniu transgranicznym – dochodzić wierzytelności w sprawach 

cywilnych i handlowych od dłużników z innych krajów.

 

Blokada konta

 

Wprawdzie rozporządzenia unijne można stosować w państwach członkowskich UE 

bezpośrednio, jednak w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie zmian ustawo-

wych. Bez nich prawidłowe wykonywanie w Polsce rozporządzenia nie byłoby możliwe.

Nowe przepisy umożliwią wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytel-

ności na rachunku bankowym dłużnika, niezależnie od państwa, w którym rachunek 

jest prowadzony. W Polsce ma to dotyczyć nie tylko rachunków bankowych, ale także 

prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Skutkiem wy-

dania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie blokada 

rachunku dłużnika.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=514128207DB263CBC1258073004EB788
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8986,wiecej-praw-w-dochodzeniu-roszczen.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-o-nowoczesnym-polskim-gornictwie-i.html
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797541-p_2.htm
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797540-p_2.htm
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrem-spraw-zagranicznych-ue.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrami-mon-oraz-mswia-o.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-bezpieczenstwo-ojczyzny-i-polakow-jest-kwestia-nadrzedna.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-rusza-przeglad-ministerstw-rzadu-beaty-szydlo.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rada-dialogu-spolecznego-premier-beata-szydlo-o-zalozeniach-reformy-sluzby.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrami-elzbieta-rafalska-i.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrami-zbigniewem-ziobro-i.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-o-szansach-w-edukacji-nauce-i-sporcie.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-o-odbudowie-przemyslu-stoczniowego-i.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-o-rozwoju-polskiego-rolnictwa-i-ochronie.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-o-aktywnej-polityce-ministerstwa-kultury.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2017/01/10/kpc_zabezpiecznie_krotka_notatka.rtf
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Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawił 
najważniejsze zmiany w przepisach celnych, które obowiązują od 
1 stycznia br. 

ZMIANY W NOMENKLATURZE SCALONEJ

 

W „Nomenklaturze Scalonej” (CN) na rok 2017 dokonano licznych zmian wynikających 

głównie z:

• wejścia w życie unijnego kodeksu celnego i jego przepisów;

• dostosowania CN do HS 2017, tj. dozmian „Nomenklatury Systemu Zharmonizo-

wanego” (HS) od 1 stycznia 2017 r. (tzw. HS 2017), stanowiącej bazę dla CN;

• zintegrowania w CN 2017 porozumienia technologii informacyjnej (rozszerzenie 

ITA, tzw. „ITA2”);

• zintegrowania w CN 2017 rozporządzeń zmieniających opublikowanych już w 2016 r.;

• dostosowania CN 2017 do specyficznych potrzeb handlowych i/lub ekonomicznych.

Zmiany dotyczące ceł

Informacja o rachunku

 

Nakaz wydany w jednym państwie UE będzie automatycznie uznawany i wykonywany 

w innym państwie członkowskim, bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania.

Wierzyciel będzie mógł uzyskać nakaz przed wszczęciem postępowania sądowego 

o zapłatę należnego roszczenia, a także na każdym etapie tego postępowania. Istotnym 

ułatwieniem dla wierzycieli będzie też możliwość uzyskiwania informacji na temat rachun-

ków bankowych dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na 

takim rachunku.

Wdrożenie do polskiego prawa rozwiązań przewidzianych w unijnym rozporządzeniu 

ułatwi przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, a także wszystkim innym obywatelom, 

dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. Zwiększy też skuteczność egzekwowa-

nia orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych dotyczących transgranicznych sporów.

HS 2017 zawiera łącznie 233 zestawy zmian, podzielonych w następujący sposób: sektor 

rolny – 85; sektor chemiczny – 45; sektor drewna – 13; sektor tekstylny – 15; sektor metali 

nieszlachetnych – 6; sektor mechaniczny – 25; sektor transportu – 18; pozostałe sekto-

ry – 26. Szczegółowe zmiany wprowadzone w CN 2017 można prześledzić w materiałach 

(tablice korelacyjne, nowe kody, kody ponownie użyte, usunięte kody), które są dostępne 

pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/taryfa-celna/2017/ 

 

POPRAWKA DO KONWENCJI CELNEJ DOT. MIĘDZYNARODOWEGO 

PRZEWOZU TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETÓW TIR

W życie weszła poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r). Poprawka została 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 321 z 29.11.2016 r., s. 31.

Zmiany w Konwencji dotyczą następujących kwestii:

1. Załącznik 6 – nowa nota wyjaśniająca 0.42bis dotycząca art. 42 – doprecyzowanie 

zasad informowania Rady Wykonawczej TIR przez kraje o nowo wprowadzanych 

środkach kontrolnych;

2. Załącznik 2 – zmiana art. 4 ust. 2 ppkt (i) i (iii), dodanie nowego art. 5 oraz zastąpie-

nie rys. 9 i dodanie rys. 10 – doprecyzowanie warunków technicznych dotyczących 

pojazdów z przesuwanymi opończami i wprowadzenie w Konwencji nowego typu 

pojazdu z krytym opończą dachem przesuwnym, wraz z określeniem warunków 

technicznych, jakie powinien spełniać;

3. Załącznik 7 część I – zmiana art. 5 ust. 2 ppkt (i) i (iii), dodanie nowego art. 6 oraz 

zastąpienie rys. 9 i dodanie rys. 10 – analogiczne zmiany jak wcześniej w pkt 2, ale 

w zakresie kontenerów.

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU(WE) NR 431/2008 OTWIERAJĄCYM I USTALAJĄCYM 

ZARZĄDZANIE KONTYNGENTEM TARYFOWYM NA PRZYWÓZ MROŻONEGO MIĘSA 

WOŁOWEGO I CIELĘCEGO ORAZ ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM (UE) NR 593/2013 

OTWIERAJĄCYM KONTYNGENTY  TARYFOWE NA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIEŻĄ, CHŁO-

DZONĄ I MROŻONĄ WOŁOWINĘ I MROŻONE MIĘSO BAWOLE ORAZ USTALAJĄCYM ZA-

RZĄDZENIE NIMI (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2287 Z 16 GRUD-

NIA 2016 r. – DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 344 Z 17 GRUDNIA 2016 r.)

 

Po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2016/2287:

1. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 431/2008 otwiera się kontyngent taryfowy 

wynoszący 54 875 ton, wyrażony w masie mięsa bez kości, na przywóz mrożone-

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/komunikaty-prawne/-/asset_publisher/qqR2/content/najistotniejsze-zmiany-w-obszarze-celnym-od-1-stycznia-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fkomunikaty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qqR2%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_qqR2_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=BAC307ADD2C10B46C12580890082EBF6
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go mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych 

kodem CN 0206 29 91 na okres od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku (zwany 

dalej „okresem obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego”). Nume-

rem porządkowym kontyngentu taryfowego jest 09.4003. Na okres obowiązywania 

przywozowego kontyngentu taryfowego 2016/2017 całkowita ilość wynosi jednak 

53 000 ton (ust. 1). Cło związane ze wspólną taryfą celną, mające zastosowanie do 

kontyngentu wymienionego w ust. 1, wynosi 20% ad valorem (ust. 2).

2. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (UE) nr  593/2013 otwiera się następujące kon-

tyngenty taryfowe, co roku na okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku 

następnego, zwany dalej „okresem obowiązywania przywozowych kontyngentów 

taryfowych”:

a) 66 826 ton na wysokiej jakości świeże, chłodzone lub zamrożone mięso z bydła 

objęte kodami CN 0201 i 0202 oraz na produkty objęte kodami CN 0206 10 95 

i 0206 29 91;

b) 2 250 ton na zamrożone mięso bawole bez kości, objęte kodem CN 0202 30 90, 

wyrażone w masie mięsa bez kości, pochodzące z Australii. Kontyngent ten nosi 

numer porządkowy 09.4001;

c) 200 ton na „mięso bawole bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone” objęte 

kodem CN 0201 30 00 i kodem CN 0202 30 90, wyrażone w masie mięsa bez ko-

ści, pochodzące z Argentyny. Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4004 

(ust. 1). Do celów niniejszego rozporządzenia „mięso zamrożone” oznacza mięso 

o wewnętrznej temperaturze -12°C lub niższej w momencie wprowadzenia na 

obszar celny Unii (ust. 2). Cło ad valorem stosowane wobec produktów przywo-

żonych w ramach kontyngentów, o których mowa w ust. 1, wynosi 20% (ust. 3).

 

ZMIANY DOTYCZĄCE WODOROFLUOROWĘGLOWODORÓW, KTÓRYMI NAPEŁNIO-

NE SĄ WPROWADZANE DO OBROTU URZĄDZENIA CHŁODNICZE, 

KLIMATYZACYJNE I POMPY CIEPŁA

 

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwiet-

nia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) 

nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.5.2014) od 1 stycznia 2017 r.,wodorofluorowęglowodory, 

którymi napełnione są wprowadzane do obrotu urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne 

i pompy ciepła muszą być wliczone do systemu kontyngentów, co powinno być potwier-

dzone stosowną deklaracją zgodności. W ww. rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 przepis 

art.  14 ust. 1 („Fabryczne napełnianie urządzeń wodorofluorowęglowodorami”) stanowi, 

że od 1 stycznia 2017 r. urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła napełnione 

wodorofluorowęglowodorami są wprowadzane do obrotu wyłącznie w przypadku, gdy 

wodorofluorowęglowodory, którymi napełnione są te urządzenia, są wliczone do systemu 

kontyngentów, o którym mowa w rozdziale IV. Przy wprowadzaniu do obrotu fabrycznie 

napełnionych urządzeń, o których mowa w ust. 1, producenci i importerzy urządzeń za-

pewniają, aby przestrzeganie ust. 1 było w pełni udokumentowane, i sporządzają w tym 

względzie deklarację zgodności (ust. 2). Rozdział  IV (art. 15-18) odnosi się do ograniczania 

ilości wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu w Unii, poprzez odpowiedni 

przydział producentom lub importerom kontyngentów oraz obowiązkową rejestrację tych 

kontyngentów.

 

ZMIANY ZWIĄZANE Z TOWARAMI, KTÓRE CZASOWO OPUŚCIŁY OBSZAR CELNY 

UNII DROGĄ MORSKĄ LUB POWIETRZNĄ

 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 354/32 z dnia 23.12.2016 r. zostało opubliko-

wane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2339 z dnia 14.12.2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny w odnie-

sieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną 

(zmiana Artykułu 136).

Art. 136 UKC w swoim nowym brzmieniu w sposób bardziej szczegółowy określa przypad-

ki, kiedy dla towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrz-

ną – nie stosuje się – odpowiednio: art. 127-130 UKC („Przywozowa deklaracja skrócona”, 

„Zgłoszenia składane zamiast przywozowej deklaracji skróconej”); art. 133 UKC („Zgłoszenie 

przybycia statku morskiego lub statku powietrznego”); art. 139 UKC („Przedstawienie to-

warów organom celnym”); art. 140 UKC („Rozładunek i rewizja towarów”). Nowe brzmienie 

art. 136 UKC (ust. 1 – 3) jest następujące:
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1. Art. 127–130 i art. 133 nie stosuje sięw przypadkach, gdytowary nieunijne są wpro-

wadzane na obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu tego obszaru drogą morską 

lub powietrzną i przewiezieniu drogą bezpośrednią bez zatrzymywania się poza 

obszarem celnym Unii.

2. Art. 127–130 i art. 133 nie stosuje sięw przypadkach, gdy towary unijne, których 

unijny status celny wymaga wykazania zgodnie zart. 153 ust. 2, są wprowadzane 

na obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu tego obszaru drogą morską lub po-

wietrzną i przewiezieniu drogą bezpośrednią bez zatrzymywania się poza obszarem 

celnym Unii.

Art. 127–130 i art. 133, 139 i 140 nie stosuje się w przypadkach, gdy towary unijne, prze-

mieszczane bez zmiany ich statusu celnego zgodnie z art. 155 ust. 2, są wprowadzane na 

obszar celny Unii po czasowym opuszczeniu tego obszaru drogą morską lub powietrzną 

i przewiezieniu drogą bezpośrednią bez zatrzymywania się poza obszarem celnym Unii.

ZMIANY 
PRAWNE

Nowe przepisy zwiększają transparentność informacji w obszarze 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Zmieniona 
ustawa o rachunkowości wprowadza też rozwiązania, które zmniejszą 
obciążenia administracyjne dla jednostek.  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości realizuje postanowie-

nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE  z dnia 22 października 2014 r. 

zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinanso-

wych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Nowe przepisy zwiększą transparentność informacji w obszarze społecznej odpowie-

dzialności przedsiębiorstw (CSR) prezentowanych w sprawozdaniu z działalności (w formie 

Nowe obowiązki 
sprawozdawcze 
z zakresu CSR 
i uproszczenia 
w rachunkowości

 FIRMA ■

oświadczenia) lub w odrębnym sprawoz-

daniu w zakresie kwestii środowiskowych, 

społecznych i pracowniczych, poszanowa-

nia praw człowieka oraz z zakresu przeciw-

działania korupcji.

Nowe obowiązki sprawozdawcze obej-

mą duże jednostki, przede wszystkim te, 

które działają głównie na rynku finanso-

wym, w tym m.in.: banki, zakłady ubezpie-

czeń, emitentów papierów wartościowych 

oraz  duże grupy kapitałowe.

Dyrektywa została transponowana również przez rozporządzenie Ministra Finansów 

z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okre-

sowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna-

wania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz.U. z 2016 r., poz. 860).

Ustawa wprowadza także rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych dla jednostek. Dotyczą one m.in. umożliwienia przenoszenia treści 

dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie 

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także wprowadzenia uproszczonego 

sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych uwzględniającego specyfikę 

tych jednostek.

Nowelizacja weszła w życie 26 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do sprawozdań 

sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finansów.

Nowelizacja weszła w ży-
cie 26 stycznia 2017 r. i ma 
zastosowanie do sprawoz-
dań sporządzonych za rok 
obrotowy rozpoczynający 
się 1 stycznia 2017 r. lub 
po tej dacie.

Rządowy projekt nowelizacji przepisów dotyczy stosowania podpisu 
elektronicznego przy zakładaniu spółek. 

Podniesienie 
bezpieczeństwa 
w obrocie prawnym?

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1045
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/transpozycja-dyrektywy-dotyczacej-ujawniania-informacji-niefinansowych/
http://www.mr.gov.pl/media/31946/Prezentacja_MF_konferencja_FOB.pdf
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/29/rachunkowosc.rtf
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nowe-obowiazki-sprawozdawcze-z-zakresu-spolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw-i-uproszczenia-w-rachunkowosci?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%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_6Wwm_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/konferencja-raportowanie-informacji-niefinansowych-fakty?redirect=http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci?p_p_id=101_INSTANCE_M1vU&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1%22%20%5Cl%20%22p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_%22%20%5Co%20%22strona%20MF%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C802EF04AD49DD19C12580B3003B277D
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■ FIRMA  FIRMA ■

Przy zakładaniu spółki z o.o. przez Internet nie będzie można korzystać ze „zwykłego” 

podpisu elektronicznego, będzie można posługiwać się tylko kwalifikowanym podpi-

sem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu 

prawnego poprzez wyeliminowanie możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elek-

tronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 

(przez internet).

W ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały o przypadkach nadużyć polegających na 

nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki 

z o.o. w trybie S-24. Każdy taki przypadek podważa bezpieczeństwo obrotu i powoduje 

wymierne problemy dla poszkodowanych, co nakłada na ustawodawcę obowiązek pod-

jęcia działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn takich sytuacji.

Po zmianie, do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w trybie S-24, a także 

do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego stosowane 

byłyby nadal tylko: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony pro-

filem zaufanym ePUAP.

Dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównanie więk-

sza niż w momencie wprowadzania trybu S-24, natomiast korzystanie z profilu zaufanego 

ePUAP staje się coraz łatwiejsze dzięki rozszerzeniu dopuszczalnych metod identyfikacji 

na potrzeby uzyskania profilu zaufanego ePUAP, a także technicznym usprawnieniom 

samego systemu ePUAP.

PROJEKTY

Posłowie i senatorowie uchwalili już nowelizację ustawy o swobodzie 
gospodarczej, zgodnie z którą projekty aktów normatywnych, 
dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich 
praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej – przed 
ich uchwaleniem – będą badane pod kątem wpływu na mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa. 

Jak czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu, sektor MŚP jest objęty tymi sa-

mymi regulacjami co duże przedsiębiorstwa i korporacje. Zarówno poziom skompliko-

wania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych 

oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu niż 

na przedsiębiorstwa duże. 

W związku z powyższym Prezydent zaproponował wprowadzenie zasady, aby wszystkie 

projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców 

oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem 

ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt zakłada, że rezultat tych 

badań będzie obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego.

Mniejsze firmy 
uwzględnione w procesie 
legislacyjnym

PROJEKTY

Rządowa propozycja nowelizacji Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma służyć przyspieszeniu 
procedur administracyjnych, ograniczeniu nadmiernego formalizmu oraz 
upowszechnianiu partnerskich relacji między administracją a obywatelami.

Krótsze procedury 
administracyjne?

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-ustawy-kodeks.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8951,stop-piratom-drogowym-i-podniesienie.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D2FACC8540DBE9CAC1258025003A8E06
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,7,projekt-ustawy-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=CB71D0E534AA6B13C12580B3005220DD
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=865EB634847B7E85C125809D004A32C9
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• Przewidziano szersze wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania spo-

rów przez wprowadzenie instytucji mediacji. Mediacja będzie dobrowolna. Jej 

koszty będą ponoszone przez strony, a w przypadku, gdy uczestnikiem mediacji 

będzie organ administracji publicznej – przez ten organ. Mediacje będzie moż-

na prowadzić już na etapie postępowania administracyjnego (obecnie jest to 

możliwe tylko w postępowaniu przed sądem administracyjnym). Będzie można 

ją przeprowadzić w każdym przypadku, o ile charakter sprawy na to pozwoli.

• Projekt zakłada wprowadzenie instytucji milczącego załatwienia sprawy jako 

alternatywy dla zakończenia postępowania administracyjnego decyzją. Milcze-

nie organu, po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy, zostanie 

uznane za jej załatwienie w sposób zgodny z oczekiwaniem strony. W polskim 

prawie instytucja ta będzie miała dwie formy: aktywną (milcząca zgoda) – gdy 

organ w określonym terminie nie wniesie sprzeciwu oraz pasywną (milczące 

zakończenie postępowania) – gdy organ w określonym terminie nie wyda decyzji 

lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie.

• Wprowadzenie szybszego trybu załatwiania spraw nieskomplikowanych (postę-

powanie uproszczone).

• Przyjęto, że administracyjne kary pieniężne będą adekwatne (proporcjonal-

ne) do skali zaistniałych naruszeń prawa. Obecnie nakładanie takich kar bywa 

automatyczne, bez uwzględniania okoliczności danej sprawy, co powoduje od-

czucie, że administracja postępuje niesprawiedliwie. Nowe rozwiązania będą 

miały szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, 

w przypadku których kary administracyj-

ne wywierają istotny wpływ na ich funk-

cjonowanie. Do Kodeksu postępowania 

administracyjnego zostanie wprowadzo-

ny oddzielny dział, w  którym określone 

będą ogólne zasady nakładania i wymie-

rzania administracyjnych kar pieniężnych 

(utworzony zostanie katalog przesłanek 

badanych przy nakładaniu kary przez or-

gan i umożliwiających odstąpienie od wy-

konania kary), a także udzielania ulg w ich 

wykonaniu (odroczenie terminu wykona-

nia kary, umorzenie kary, itp.).

Nowe regulacje mają obowiązywać od 

1 czerwca 2017 r..

■ FIRMA  FIRMA ■

W rezultacie projekt wprowadza kilka no-

wych zasad postępowania administracyjne-

go, takich jak: zasada przyjaznej interpreta-

cji przepisów (in dubio pro libertate), reguła 

rozstrzygania niedających się usunąć wąt-

pliwości faktycznych na korzyść strony, 

zasada pewności prawa, zasada bezstron-

ności i równego traktowania oraz zasada 

proporcjonalności działań administracji.  

Projekt ten jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla 

firm”, który stanowi pierwszy etap realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwo-

ju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r. Jest to odpowiedź na nadmierny forma-

lizm i przewlekłość procedur administracyjnych. Aż 78,1% przedsiębiorców dostrzega 

problem przewlekłego postępowania administracyjnego (wg Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, ankieta z 2016).

Najważniejsze proponowane rozwiązania:

• Wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad zaskarżania bezczynności organów 

i przewlekłości postępowań za pomocą tzw. ponaglenia.

• Wprowadzenie obowiązku informowania strony o niespełnieniu przez nią warun-

ków pozwalających na uwzględnienie jej żądań, przed wydaniem decyzji odmownej, 

celem umożliwienia uzupełnienia braków przez stronę.

• Przewidziano możliwość dokonania uzgodnień przez różne organy w czasie wspól-

nego posiedzenia.

• Założono możliwość zawiadamiania o wydaniu decyzji administracyjnej przez ob-

wieszczenie w przypadku, gdy w postępowaniu występuje więcej niż 20 stron.

• Nie będzie konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (doty-

czy decyzji wydawanych przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze) 

– strona będzie mogła złożyć skargę do sądu administracyjnego bez konieczności 

skorzystania z wniosku.

• Nie będzie konieczne wzywanie do usunięcia naruszenia prawa w przypadku, gdy 

strona zamierza złożyć skargę do sądu administracyjnego, np. na uchwały organów 

jednostek samorządu terytorialnego. Skargę będzie można wnieść od razu do sądu 

administracyjnego.

• Zaproponowano szybką ścieżkę zaskarżania decyzji kasatoryjnej (przekazującej 

sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji) do wojewódzkie-

go sądu administracyjnego przez wniesienie sprzeciwu od takiej decyzji, co powinno 

przyczynić się do ograniczenia ilości decyzji kasatoryjnych.

Projekt zakłada m.in. wpro-
wadzenie instytucji milczące-
go załatwienia sprawy jako 
alternatywy dla zakończenia 
postępowania administracyj-
nego decyzją. 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-kodeks-postepowania-administracyjnego-oraz.html
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■ FIRMA

PROJEKTY

Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów 
amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten 
sposób nawet 17,7 tys. zł. Takie rozwiązanie przygotowało Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów. 

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym 

kupią maszyny lub urządzenia (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę 

nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie nowelizacji 

ustawy o PIT i CIT uzyskają możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 

na kwotę do 100 tysięcy złotych rocznie.

Proponuje się też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na 

poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych.

„Do skorzystania z nowej ulgi uprawnionych będzie ponad 1,3 miliona przedsiębiorców. 

Chodzi głównie o małe i średnie firmy, dla których jednorazowy odpis w proponowanej 

wysokości będzie realną zachętą do inwestowania” – tłumaczyła wiceminister rozwoju 

Jadwiga Emilewicz.

Szacunki Ministerstwa Rozwoju wskazują, że z programu skorzysta w skali roku ok. 150 ty-

sięcy przedsiębiorstw. Korzyść dla właściciela firmy (podatnika CIT lub 19% PIT), który wy-

korzysta w danym roku podatkowym odpis w pełnej wysokości, wyniesie nawet 17,7 tys. zł.

„Nasz projekt nie tylko ułatwi przeprowadzenie inwestycji, ale też przyczyni się do two-

rzenia nowych miejsc pracy. I to takich które wymagają konkretnych kwalifikacji, związanych 

np. z obsługą zakupionych maszyn. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Wpisuje się to w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – podkreśliła 

wiceminister Emilewicz.

Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez małych podatników (osiąga-

jących do 1,2 mln EUR przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 ty-

sięcy EUR. Wymaga to jednak wystąpienia o pomoc de minimis, co w praktyce oznacza 

konieczność wypełnienia dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom co 

do wartości (200 tysięcy EUR w ciągu trzech lat). Wykorzystanie limitu pomocy de mini-

mis może np. uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowanych w tej formule 

środków z funduszy UE.

Nowa ulga inwestycyjna 
dla firm?

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

Wysokość składek 
na ubezpieczenia 
społeczne, FGŚP i FP 
na 2017 r.

ZUS podał wysokość najniższej podstawy wymiaru składek oraz 
kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy 
za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. dla niektórych grup 
ubezpieczonych.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla początkujących 

przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób współpracujących z osoba-

mi prowadzącymi pozarolniczą działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne w 2017 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 557,80 zł.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Zmiany w dostępie do 
podstawowej opieki 
zdrowotnej

12 stycznia br. wprowadzone zostały zmiany w przepisach 
dotyczących POZ.

Komu pomogą wprowadzone zmiany?

Zmiany te ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

• pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego 

nie potwierdza, oraz

ZMIANY 
PRAWNE

http://www.mr.gov.pl/media/31767/Projekt_ustawy_nowela_PIT_CIT.pdf
http://www.mr.gov.pl/media/31768/uzasadnienie_projektu_PIT_CIT.pdf
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-ulga-inwestycyjna-dla-firm-jest-projekt-przepisow/
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2823
http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/751033,Wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-FGSP-i-FP-w-2017-r.html?force=1
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• pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.

W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) mogą złożyć oświadczenie 

o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie pora-

dę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń 

z zakresu POZ). Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz 

będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo 

do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez 

nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji.

Nowe przepisy wprowadzają również 

możliwość wstecznego zgłoszenia do ubez-

pieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej 

zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie 

dochodził od nich należności za udzielone 

świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku 

prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania 

był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdro-

wotnego.

Nowe przepisy w istotny sposób poprawią sytuację obu wymienionych grup pacjen-

tów. Wyeliminują sytuacje, gdy pacjenci, którzy mieli prawo do świadczeń, nie korzystali 

ze świadczeń POZ z obawy przed poniesieniem kosztów. Na tych zmianach skorzysta-

ją przede wszystkim osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia 

status członka rodziny  lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki 

(uczniowie i studenci).

Dotychczasowe problemy dotyczyły m.in. dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdro-

wotnego jako członkowie rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do 

świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Proble-

my mieli także studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a nie 

wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpie-

czenia jako członków rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani 

jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń – mimo że spełniali przesłanki do objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym.

Gdy osoba w tej sytuacji potrzebowała pomocy lekarskiej, dowiadywała się, że system 

eWUŚ nie potwierdza jej prawa do świadczeń. Aby otrzymać nieodpłatnie pomoc, musiała 

podpisać oświadczenie, że jest ubezpieczona. Jednak jeśli NFZ ustalił, że taka osoba nie 

była zgłoszona do ubezpieczenia, musiała potem zapłacić za leczenie. Nowelizacja ustawy 

powoduje, że w takich przypadkach osoba nieubezpieczona (np. uczeń powyżej 18. roku, 

student) może zgłosić się do ubezpieczenia wstecz, jeśli wcześniej spełniała przesłanki 

do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny. Dzięki temu tacy pacjenci będą mogli 

otrzymać pomoc lekarską, której kosztami nie będą już obarczani.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Przepisy, które zapewniają obu grupom pacjentów dostęp do podstawowej opieki zdro-

wotnej, zawiera ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

poz. 2173).

W zakresie zasad dochodzenia roszczeń świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej ustawa weszła w życie 12 stycznia 2017 r.

Jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku resort zdrowia zamierza odejść 

od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany systemowe spowodują, że wszyscy pa-

cjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach.

Kto będzie płacił za wizyty lekarskie?

Narodowy Fundusz Zdrowia poniesie koszty wizyty u lekarza POZ osoby, która nie 

ma prawa do świadczeń, jeżeli złożyła ona oświadczenie o przysługującym prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej (lub system eWUŚ potwierdził jej prawo do świadczeń).

Nie zmienił się sposób rozliczania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowot-

nej. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje te wizyty na dotychczasowych zasadach.

Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń?

Wprowadzone zmiany nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń i nie ma 

żadnych modyfikacji dotyczących sposobów jego potwierdzania. Od 1 stycznia 2013 r. 

pacjenci potwierdzają prawo do świadczeń przez:

• elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,

• złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,

• przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami pacjenci przed uzyskaniem świadczenia muszą 

potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden z wymienionych  sposo-

bów, przewidzianych przez ustawę o świadczeniach. Dotychczas, gdy system eWUŚ nie 

potwierdził prawa do świadczeń, pacjent także mógł złożyć oświadczenie o przysługu-

jącym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Uzyskanie oświadczenia od pacjenta 

gwarantowało lekarzowi POZ rozliczenie udzielonego świadczenia (w tym zakresie nie 

nastąpiły zmiany).

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/21/informacja_ws._ustawy_o_zm._ustawy_o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BFD2EF8501728CA4C12580420033D37B
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-i-minister-konstanty-radziwill-o-zmianach-w-sluzbie-zdrowia/
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Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Znacząca większość pacjentów, którym system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej, to osoby, które mają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubez-

pieczenia, lecz nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to przede 

wszystkim osób posiadających status członka rodziny oraz studentów, którzy podejmując 

pracę, uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a po rozwiązaniu umowy o pracę nie byli świadomi, 

że konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia.

Dlatego ustawa wprowadziła rozwiązanie, które będzie stosowane w przypadku ko-

rzystania ze wszystkich rodzajów świadczeń (nie tylko z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej) – czyli możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdro-

wotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich 

należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń 

w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby nieubezpieczone bez ubezpieczenia 

(albo bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają 

podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowa-

dzone obecnie rozwiązania nie zmieniają tytułów, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzane regulacje dotyczą 

jedynie niedochodzenia przez Fundusz kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podsta-

wowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone.

W efekcie przyjętych rozwiązań może się natomiast zdarzyć, że pomoc lekarza podstawo-

wej opieki zdrowotnej uzyska także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę, składając 

oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem są wydatki poniesione w związku 

z świadczeniami z zakresu POZ udzielonymi osobie nieuprawnionej niż koszty dochodzenia 

tych roszczeń oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można 

zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dochodzenie kosztów świadczeń innych niż POZ 

od osób nieposiadających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Jeżeli weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie 

do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał 

wstecznego zgłoszenia do ubezpiecze-

nia zdrowotnego), będzie musiał zwrócić 

Funduszowi koszty świadczeń, które nie 

wchodzą w zakres podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ). Wprowadzone regu-

lacje skutkują niedochodzeniem od takich 

osób wyłącznie kosztów świadczeń z zakre-

su podstawowej opieki zdrowotnej (wizyty 

i badań finansowanych przez lekarza POZ).

Kosztów świadczeń innych niż POZ, czyli 

m.in. kosztów:

• leków,

• środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

• wyrobów medycznych

– dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdro-

wotnej, 

• a także kosztów świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym wizyt 

u lekarzy specjalistów

• i specjalistycznych badań) oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w pozo-

stałych zakresach

– Fundusz będzie dochodził na dotychczasowych zasadach.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich 

udzielania świadczenia był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent doko-

na wstecznego zgłoszenia. Wsteczne ubezpieczenie gwarantuje, że Fundusz nie będzie do-

chodził należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – niezależnie od ich rodzaju.

Lekarze POZ nie będą obarczani kosztami zrealizowanych recept

Lekarze POZ nie poniosą żadnych konsekwencji finansowych związanych z wypisywaniem 

recept pacjentom, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia.

Dalsze przewidywane zmiany w zakresie POZ

Dalsze zmiany dotyczące zasad dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

będą wynikały z 2 przygotowanych projektów:

• projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (projekt skierowany do uzgod-

nień zewnętrznych oraz konsultacji publicznych w dniu 30 grudnia 2016 r.);

NFZ poniesie koszty wizyty 
u lekarza POZ osoby, która 
nie ma prawa do świadczeń, 
jeżeli złożyła ona oświadczenie 
o przysługującym prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
(lub system eWUŚ potwierdził 
jej prawo do świadczeń).

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rada-dialogu-spolecznego-premier-beata-szydlo-o-zalozeniach-reformy-sluzby.html
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/poz-z-perspektywy-pacjenta/
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• projektu wprowadzającego zasadę powszechnego zabezpieczenia prawa do 

świadczeń dla wszystkich potrzebujących rezydentów (polskich obywateli  stale 

zamieszkałych w Polsce i innych mających legalne prawo pobytu w Polsce). Zgod-

nie z przyjętym harmonogramem zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2018 r.

Jednym z celów reform wprowadzanych przez ministra zdrowia jest zagwarantowanie 

wszystkim polskim obywatelom mieszkającym legalnie w kraju dostępu do wszystkich 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZMIANY 
PRAWNE

Nowe zasady wydawania 
świadectwa pracy

Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, 
niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie 
wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go 
zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.  

W przypadku zaś zatrudnienia w ciągu 

7 dni − pracodawca jest obowiązany wy-

dać pracownikowi świadectwo pracy wy-

łącznie na jego wniosek złożony w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Pracownik 

może złożyć taki wniosek w każdym czasie 

i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczą-

cego poprzedniego okresu zatrudnienia albo 

wszystkich okresów zatrudnienia, za które 

dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy. 

Do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pra-

cy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy 

z dnia 30 grudnia 2016 r. dołączono pomoc-

niczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnie-

niem dotyczącym sposobu jego wypełniania. 

Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypeł-

nianie świadectwa pracy.

ZMIANY 
PRAWNE

Świadczenie 
przedemerytalne 
dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych 
po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie 
przedemerytalne.  

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przed-

emerytalnych, którą  rozszerzony został krąg osób, mogących ubiegać się o przyzna-

nie świadczenia przedemerytalnego. Na podstawie ww. ustawy prawo do świadczenia 

przedemerytalnego przysługuje również osobie która:

1. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni 

od dnia ustania prawa do:

• świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-

nych, lub

• zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni;

2. utraciła prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1 z powodu śmierci osoby, 

nad którą opieka była sprawowana;

3. do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1: ukoń-

czyła co najmniej 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna oraz osiągnęła okres 

uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat 

dla mężczyzn

– jeżeli spełniła pozostałe warunki niezbędne do przyznania prawa do tego świadczenia 

(m.in. pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków wymaganych do nabycia pra-

wa do świadczenia przedemerytalnego, wraz z informacją o aktualnej wysokości świad-

czenia znajdują się na stronie ZUS w zakładce ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/reforma-systemowa-w-sluzbie-zdrowia-stan-prac-i-nowe-zadania/
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-dostepie-do-podstawowej-opieki-zdrowotnej-od-12-stycznia/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrami-elzbieta-rafalska-i.html
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255/1
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/pakiet_dla_przedsiebiorcow_994_-_skrot.rtf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,8498,nowe-zasady-wydawania-swiadectwa-pracy.html
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2292/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001940
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/11/22/informacja_ws._ustawy_o_zm._ustawy_o_promocji_zatrudnienia_i_instytucjach_rynku_pracy.rtf
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2586
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2825
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2586
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Pracownicy sektora budowlanego zaoszczędzą rocznie ponad 
600 tysięcy godzin, które musieliby spędzić na wymaganych 
szkoleniach i egzaminach. Nowe przepisy, zmniejszające obowiązki 
szkoleniowe dla operatorów maszyn do robót budowlanych, 
ziemnych i drogowych, wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Gospo-

darki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych  likwiduje nad-

mierne obowiązki szkoleniowe dla opera-

torów tych maszyn.

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

Mniej obowiązków 
szkoleniowych dla 
operatorów maszyn 
budowlanych

ZMIANY 
PRAWNE

AKTUALNOŚCI

Delegowanie na forum

Czy trzeba mieć w Polsce obrót na poziomie 25%, by otrzymać 
zaświadczenie A1 i móc delegować tym samym pracowników 
za granicę? Jak interpretować zakaz zastępowania 
pracowników delegowanych? 

– Wokół tych tematów toczyła się dyskusja na II Forum Współpracy, zorganizowanym 

z inicjatywy ZUS.

AKTUALNOŚCI

Czas na PIT z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę 9 mln 
formularzy PIT-ów za 2016 r. Na przełomie lutego i marca wszyscy 
adresaci powinni już mieć formularz podatkowy z ZUS.

Formularz PIT trafi do wszystkich osób, które w 2016 r. choć przez jeden dzień pobierały 

świadczenie z ZUS. Wysyłka rozpoczęła się we wtorek 24 stycznia, a zakończy się z końcem 

lutego. Wśród wysyłanych przez ZUS deklaracji PIT znajdują się formularze:

PIT-40A – roczne wyliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku 

pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, na-

uczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i świadczenie to nadal pobierają.

Ważne: Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od 

dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 

składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Wszyscy, którzy chcą 

przekazać 1proc. podatku na rzecz wybranej OPP mają taką możliwość w składanym do 

urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej 

wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami 

w momencie rozliczenia.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2016 roku:

• złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich docho-

dów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły 

oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

• złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek z zastosowaniem wyż-

szej stawki ze skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniej-

szenia, tj. o kwotę 46,33 zł,

• pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i ma-

cierzyństwa,

• bądź którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postano-

wień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 

dla osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000134
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/mniej-obowiazkow-szkoleniowych-dla-operatorow-maszyn-budowlanych/
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2837
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2832
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AKTUALNOŚCI

Bez zmian 
w ubezpieczeniach dla 
pracujących emerytów

Resort pracy zapewnił, że w „Przeglądzie emerytalnym” nie 
został poruszony temat podlegania ubezpieczeniom społecznym 
pracujących emerytów. Dokument nie przewiduje też zmian 
w tym zakresie. 

Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym może przeliczyć 

wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy.

PIT-8C – informacja o przychodach z ty-

tułu alimentów potrąconych ze świadcze-

nia wypłacanego przez ZUS dla osób ali-

mentowanych na podstawie wyroku sądu 

lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki 

powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzo-

na/ustalona kwota alimentów przewyższa 

700 zł. Powyższej informacji nie otrzymają 

dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia 

oraz dzieci bez względu na wiek, które, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymu-

ją zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub ren-

tę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone 

na rzecz ww. dzieci są wolne od podatku 

dochodowego.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do 3 marca 2017 r. lub mające wątpliwości 

do otrzymanego formularza PIT, ZUS prosi o kontakt z placówką ZUS, która wypłacała 

w 2016 r. świadczenie. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, istnieje 

możliwość wystąpienia do placówki ZUS wypłacającej świadczenie o wydanie duplikatu 

formularza PIT.

Osoby, które nie otrzyma-
ją deklaracji do 3 marca 
2017 r. lub mające wąt-
pliwości do otrzymanego 
formularza PIT, ZUS prosi 
o kontakt z placówką ZUS, 
która wypłacała w 2016 r. 
świadczenie.

SERWIS DOMOWY  ■

AKTUALNOŚCI

Facebook 
pod lupą UOKiK

Czy zasady zbierania i udostępniania danych użytkowników 
stosowane przez Facebook Ireland mogą naruszać prawa 
konsumentów? 

UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. 

ZMIANY 
PRAWNE

Ułatwienia budowlane

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dokonała nowelizacji 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegającej na 
przyjęciu regulacji mających uprościć postępowanie związane 
z realizacją obiektów budowlanych.

Przyjęta ustawa wprowadziła z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienie niektórych robót bu-

dowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – będzie to dotyczyło następujących 

inwestycji:

1. budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych 

o powierzchni zabudowy do 21 m² – dotychczas wymagało to zgłoszenia, po no-

welizacji nie będzie wymagało ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia; 

2. budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych 

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni 

działki – obecnie budowa takich wiat wymaga pozwolenia na budowę, natomiast 

po nowelizacji będzie wymagać zgłoszenia;

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8545,bez-zmian-w-ubezpieczeniach-dla-pracujacych-emerytow.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,8509,rekomendacje-w-przegladzie-emerytalnym.html
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12799&news_page=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797510-p_4.htm
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3. budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach – 

obecnie wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji będą wymagać zgło-

szenia;

4. budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych 

drogach – dotychczas wymagały zgłoszenia, a po nowelizacji nie będą wymagały 

ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;

5. budowy przepustów o średnicy do 100 cm – obecnie wymagają pozwolenia na 

budowę, a po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgło-

szenia;

6. budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m², i opa-

sek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umoc-

nień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych – dotychczas wy-

magały zgłoszenia, po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, 

ani zgłoszenia;

7. instalacji klimatyzacyjnych – po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na 

budowę, ani zgłoszenia; 

8. przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę – obec-

nie taka przebudowa, co do zasady, wymaga pozwolenia na budowę; nowelizacja 

przewiduje, iż wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostanie dla przebu-

dowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;

9. przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych – obecnie przebudowę 

taką można zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem że nie prowadzi 

do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Na-

tomiast w wyniku nowelizacji zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie 

przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczaso-

wego obszaru oddziaływania tych budynków, w pozostałym zakresie przebudowa 

nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;

10. remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budo-

wę – obecnie taki remont wymaga zgłoszenia, nowelizacja przyjmuje, iż zgłoszenia 

będą wymagały takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż 

budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz prze-

gród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto ustawa wprowadziła zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania 

zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy:

1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudo-

wę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków 

gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji 

nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy 

do 21 m2;

2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przy-

domowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 

dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych 

jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy 

do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego 

na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jednocześnie nowelizacja przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę 

silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (obecnie 

4,5 m). 

Nowe przepisy skróciły termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 

21 dni, co ma zapewnić przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie 

inwestycji na podstawie zgłoszenia. Ponadto ustawa wprowadziła przepis umożliwiający 

wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem 

terminu, co ma zapewnić możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym 

zabezpieczeniu inwestora. Analogiczne zmiany dotyczą procedury rozpoczęcia użytkowania 

obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 
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PROJEKTY

Ustawa doprecyzowała instytucję istot-

nego odstąpienia od zatwierdzonego pro-

jektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę. Zgodnie z przyję-

tymi zmianami, nie jest istotnym odstąpie-

niem od projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę zmiana 

wysokości, szerokości lub długości obiektu 

budowlanego niebędącego obiektem linio-

wym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% 

wymiarów określonych w projekcie budow-

lanym i spełnia równocześnie inne warunki 

(m.in. nie zwiększa zakresu obszaru oddzia-

ływania obiektu, nie mieści się w zakresie 

wskazanych w ustawie odstępstw oraz nie 

narusza przepisów techniczno-budowla-

nych). Nieistotne odstąpienie od zatwier-

dzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę nie wy-

maga uzyskania decyzji o zmianie pozwole-

nia na budowę.

Ustawa wprowadziła ponadto regulacje dotyczące doprecyzowania i ujednolicenia po-

stępowania legalizacyjnego w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

AKTUALNOŚCI

Pogotowie „Niebieska 
Linia” całodobowo

1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. 

Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. 

Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ustawa wprowadziła 
z dniem 1 stycznia 
2017 r. zwolnienie 
niektórych robót bu-
dowlanych z pozwo-
lenia na budowę lub 
zgłoszenia.

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Wstępne szacunkowe 
wykonanie budżetu 
państwa w 2016 r.

Deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł, tj. 84,6% 
wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on wyższy 
o 3,7 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2015 r. 
(42,6 mld zł). 

Wstępne wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej 

na 2016 r. (po zm.) wg szacunkowych danych wyniosło:

• dochody 314,6 mld zł, tj. 100,3%;

• wydatki 360,9 mld zł, tj. 97,9%;

• deficyt 46,3 mld zł, tj. 84,6%.

Stop piratom drogowym

Rządowy projekt nowelizacji przewiduje zaostrzenie kar dla piratów 
drogowych powodujących pod wpływem alkoholu lub narkotyków 
najgroźniejsze wypadki komunikacyjne, kończące się śmiercią lub 
ciężkim uszkodzeniem ciała. 

Kary wobec takich kierowców mają być surowsze i orzekane bez zawieszenia. Propo-

nowane rozwiązania powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach 

i spadku liczby wypadków.

Najważniejsze zaproponowane zmiany:

• Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 

spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie 

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2016/12/28/pakiet_dla_przedsiebiorcow_994_-_skrot.rtf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8502,pogotowie-niebieska-linia-calodobowo.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8999,oswiadczenie-w-sprawie-niebieskiej-linii.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/wstepne-szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-w-2016-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aU7F__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F2DB99576B89EF8DC12580B3003B2781
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8951,stop-piratom-drogowym-i-podniesienie.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-oraz-niektorych-innych-ustaw-4.html
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ciała, trafi do więzienia na minimum 2 lata. Obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy. 

Kara pozbawienia wolności orzekana będzie bez zawieszenia. W 2015 r. na 112 

wyroków skazujących w odniesieniu do tej kategorii sprawców 26 wymierzono 

w zawieszeniu, w 2014 r. było 38 zawieszeń na 151 wyroków, a w 2013 r. – 93 na 

252 wyroki. 

• Ucieczka przed pościgiem Policji (rozumiana jako działanie świadome) będzie 

uznana za przestępstwo. Grozić za to będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat po-

zbawienia wolności. Obecnie czyn taki jest wykroczeniem, za które grozi jedynie 

grzywna i do 30 dni aresztu.  Ponadto kierowcy, który podjął ucieczkę przed pości-

giem Policji, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

W 2015 r. liczba drogowych ucieczek przed Policją wyniosła 2625, a w 2014 r. – 2692.

• Kierowca, który będzie prowadził pojazd pomimo obowiązującego go zakazu 

prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd, trafi do więzienia na okres od 

3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

• Kierowca, który prowadził pojazd pomimo wydania wobec niego decyzji admi-

nistracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, otrzyma sądowy 

zakaz prowadzenia pojazdów. Aktualnie zakaz taki stosowany jest bardzo rzadko. 

W 2015 r. spośród prawie 1400 osób skazanych za jazdę bez uprawnień, odebra-

nych administracyjnie, zaledwie wobec 4 orzeczono sądowy zakaz prowadzenia 

pojazdów.

•  Wykroczenia będą przedawniać się 

po 3 latach od chwili popełnienia czy-

nu, a nie jak obecnie po 2. Wydłużenie 

okresu jest konieczne ze względu na 

zbyt dużo spraw, które się przedawnia-

ją. W 2015 r. przedawniło się 1039 spraw 

dotyczących wykroczeń przeciwko bez-

pieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

•      Sądy wydające wyroki w sprawach 

o  przestępstwa przeciwko bezpie-

czeństwu w ruchu drogowym będą 

musiały być informowane o wszyst-

kich przestępstwach i wykroczeniach 

kierowców zanotowanych w  central-

nej ewidencji kierowców oraz w ewi-

dencji kierowców naruszających przepi-

sy drogowe, prowadzonej przez Policję.

PROJEKTY

Skuteczne karanie 
sprawców kradzieży?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, 
które pozwolą skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, 
przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. Choć 
tego rodzaju czyny odznaczają się dużą szkodliwością społeczną, 
w obecnym stanie prawnym ich sprawców, nawet jeśli zostaną 
schwytani, nie spotyka adekwatna kara, odstraszająca od 
ponownych kradzieży. 

Projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń i niektórych innych ustaw opracowany w Mi-

nisterstwie Sprawiedliwości zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona 

m.in. kradzież jest wykroczeniem, czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wy-

kroczenie grozi co najwyżej 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem – kara 

do 5 lat więzienia. Dziś cezurę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 500 zł. Po zmianach granicę sta-

nowić ma 400 zł. Każda kradzież powodująca szkodę powyżej tej kwoty będzie więc 

dotkliwie karanym przestępstwem.

Stały próg przestępstwa

Dodatkowo projekt nowelizacji wprowadza zasadę, że próg rozgraniczający wykro-

czenie od przestępstwa będzie stały (zawsze na poziomie 400 zł), a nie uzależniony 

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy innych zmiennych czynników. 

Dotychczasowy stan rzeczy powodował bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej 

wzrastała również graniczna kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub prze-

stępstwo. W konsekwencji sądy każdego roku musiały dokonywać przeglądu tysięcy 

spraw w całym kraju, by stwierdzić, czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze 

w całości wykonana, nadal jest przestępstwem, czy już jedynie wykroczeniem.

Ta sytuacja sprawiała też, że sprawcy kradzieży rzeczy o wartości niewiele prze-

kraczającej ustawowy próg przewlekali postępowania, by z początkiem nowego roku 

popełnione przez nich przestępstwo samoistnie przeistoczyło się w wykroczenie.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r293002742,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-wykroczen-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8972,skuteczne-karanie-sprawcow-kradziezy.html
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Elektroniczny rejestr sprawców

Taki stan prawny pozwalał praktycznie bezkarnie działać szajkom „zawodowych” zło-

dziei, trudniących się m.in. kradzieżami sklepowymi. Przestępczą działalność ułatwiał 

też niedostateczny obieg informacji o wcześniejszych postępowaniach dotyczących 

sprawców niewielkich pojedynczo kradzieży. Stąd projekt Ministerstwa Sprawiedliwości 

przewiduje utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, 

osób podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Rejestr 

służył będzie policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni „zawodowi” złodzieje, 

popełniający „drobne” kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze 

wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo. 

PROJEKTY

Chronimy prawa dzieci 
w postępowaniach 
transgranicznych

– „Od kilkunastu tygodni pracowaliśmy nad zupełnie nowym 
projektem prawnych rozwiązań dotyczących uprowadzeń 
rodzicielskich, spraw, które są rozstrzygane w trybie Konwencji 
Haskiej. Grupa ekspertów w resorcie sprawiedliwości przygotowała 
cały pakiet rewolucyjnych zmian w tym obszarze” – ogłosił 
podczas konferencji prasowej Michał Wójcik, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, która wyraźnie wzmacnia 

polskie władze i daje instrumenty prawne niezbędne do reagowania na każdy przypa-

dek odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego 

dziecka. W takich sprawach wspólne działania podejmować będą (m.in. poprzez 

wymianę niezbędnych informacji) nie tylko Minister Sprawiedliwości, lecz także 

Minister Spraw Zagranicznych oraz właściwy konsul RP. Celem tych działań ma być 

zapewnienie, aby prawa dziecka były w pełni realizowane.

PROJEKTY

Skuteczne egzekwowanie 
alimentów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny ma 
zapewnić szerszą realizację ochrony uprawnień alimentacyjnych 
przysługujących osobom uprawnionym na podstawie orzeczenia 
sądowego, ugody zawartej przed sądem albo innych organem lub 
innej umowy.

Chodzi o efektywniejsze egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych oraz wyelimino-

wanie zjawiska polegającego na uchylaniu się od płacenia alimentów przez zatajanie 

uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku.

PROJEKTY

Reforma sądownictwa

Sądownictwo wymaga generalnej zmiany – pod względem 
organizacji, systemu awansu sędziów, a także zasad ich 
odpowiedzialności i usuwania z zawodu tych, którzy nie są 
go godni. Służyć temu mają przygotowane w Ministerstwie 
Sprawiedliwości projekty, które po szerokich konsultacjach 
będą kierowane na drogę legislacyjną.

Zmiany dla obywateli

– „Przygotowanych jest również bardzo dużo nowych projektów, w tym reformujących 

sądownictwo, na które czekają obywatele. Polacy narzekają na pracę sądów, a muszą 

zaufać polskim sądom. Muszą wiedzieć, że idą do sądów po sprawiedliwość. I muszą też 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8926,chronimy-prawa-dzieci-w-postepowaniach.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3626AF5BE5B36D13C12580A6002D359E
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-0.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8930,skuteczne-egzekwowanie-alimentow.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8989,zalozenia-planowanej-reformy-sadownictwa.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/roknowychzadan-premier-beata-szydlo-z-ministrami-zbigniewem-ziobro-i.html
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wiedzieć, że zawsze, kiedy potrzebują ochrony, państwo stoi po ich stronie. To główny 

punkt, z którego wychodzi proponowana przez nas reforma” – wyjaśniła Premier.

Sprawność i efektywność

Sędziowie mają przede wszystkim orzekać. Dziś są odrywani od sądzenia spraw z uwagi na 

nadmiar biurokratycznych obowiązków: sporządzanie sprawozdań, ocen, planów. Sprzyja 

temu przerost stanowisk funkcyjnych w sądownictwie.

Bezstronność

Jej gwarancją ma być losowy przydział spraw poszczególnym sędziom. 

Zaufanie i uczciwość

Większa transparentność, ściślejsza kontrola oraz niezależność postępowań dyscyplinar-

nych od wpływów środowiska ma wzmocnić autorytet wymiaru sprawiedliwości i samych 

sędziów, z których większość uczciwie pełni swoje obowiązki. 

Profesjonalizm

Gwarancją poprawy jakości pracy sądów jest wprowadzenie do zawodu młodych i dobrze 

wykształconych sędziów. Dlatego podstawowym sposobem dojścia do zawodu sędziego ma 

być aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Po zdaniu 

państwowego egzaminu dostaną propozycję pracy na stanowisku asesorów sądowych (sę-

dzia na próbę), a jedynym obiektywnym kryterium ich przyjęcia będzie wynik tego egzaminu. 

Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, zostaną sędziami.

Pracuje już zespół ds. opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej. 

W takich sądach wyspecjalizowani sędziowie zajmowaliby się sprawami związanymi z ochro-

ną własności intelektualnej. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Pra-

wo o ustroju sądów powszechnych ma na celu 

uporządkowanie systemu pracy dyrektorów 

sądów i zwiększenie sprawności w zarządza-

niu kadrami i finansami sądów. Zmiany mają 

odciążyć prezesów sądów od obowiązków 

z zakresu administrowania sądami.

Większa transparentność, ści-
ślejsza kontrola oraz niezależ-
ność postępowań dyscyplinar-
nych od wpływów środowiska 
ma wzmocnić autorytet wymia-
ru sprawiedliwości.

PROJEKTY

Projekt ustawy 
o konfiskacie rozszerzonej

Rządowa propozycja dotycząca tzw. konfiskaty rozszerzonej ma 
umożliwić zabieranie majątków pochodzących z przestępstwa, 
pozwolić skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością 
oraz dostosować polskie prawo do współczesnych standardów. 
Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne.

Do prawa karnego przede wszystkim mają być wprowadzone rozwiązania, które po-

prawią efektywność działań służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści 

osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego. 

Przygotowane rozwiązania z jednej strony uderzą w oszustów gospodarczych dzia-

łających wbrew zasadom uczciwej konkurencji, z drugiej – zapewniają ochronę przed-

siębiorcom przed przestępcami udającymi biznesmenów. Projektowane regulacje mają 

też uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków.

Przewidziano zmiany dotyczące przepadku rozszerzonego (tzw. konfiskata rozsze-

rzona) – przez rozszerzenie katalogu przestępstw, w przypadku których przepadek taki 

może zostać orzeczony. Chodzi o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności 

powyżej 5 lat. projekt zakłada też wprowadzenie okresu 5 lat przed popełnieniem prze-

stępstwa – jako granicę kontroli legalności nabytego mienia przez sprawcę. Oznacza to, 

że w przypadku skazania za poważne przestępstwo, sprawca będzie musiał wykazać 

legalność posiadanego majątku w ostatnich 5 latach. Badanie legalności mienia jest 

stosowane w wielu krajach i często dotyczy 6 lub 7 lat wstecz, a w Bułgarii jest to nawet 

15 lat, licząc od daty wszczęcia postępowania w sprawie przepadku. Regulacja ta ma 

uderzyć głównie w przestępczość zorganizowaną.

Tak jak jest to obecnie, przewidywany jest przepadek zarówno bezpośredniej ko-

rzyści z działalności przestępczej, jak i korzyści pośredniej, a więc uzyskanej np. przez 

zainwestowanie lub przekształcenie korzyści bezpośrednich. Przepadkowi podlegać 

mają także dobra uzyskane dzięki posiadaniu korzyści z przestępstwa, np. odsetki od 

lokaty bankowej.

Zaproponowano także rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia w stosunku 

do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę 

znacznie niższą od jego wartości rynkowej w sytuacji, gdy osoby trzecie wiedziały bądź 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9008,nowa-droga-do-urzedu-sedziego-i-demokratyzacja.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r3064740388910,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Krajowej-Szkole-Sadownictwa-i-Prokuratury-usta.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9003,pierwsze-posiedzenie-zespolu-ds-utworzenia-sadow.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AF47A4C6157746F2C125809D004A32BE
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-0.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8886,rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy---prawo-o.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8907,rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-konfiskacie.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CCC374211D8576C6C125809D0047232D
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PORADY

pochodzących z przestępstwa w Unii Eu-

ropejskiej. W projekcie zawarto również 

zmiany dotyczące procedury europej-

skiego nakazu aresztowania i ekstradycji 

oraz stosowania tzw. klauzuli bezkarności 

w odniesieniu do przestępstwa przekup-

stwa i zwalczania finansowania terrory-

zmu, wynikające z  międzynarodowych 

zobowiązań Polski.

powinny były wiedzieć, że celem tych działań jest uniknięcie konfiskaty. Chodzi o wy-

eliminowanie sytuacji, w której  dochodziło do przepisywania nielegalnie zdobytego 

majątku na inne osoby, np. rodzinę czy znajomych.

Przewidziano możliwość skorzystania z instytucji przepadku bez wyroku skazującego. 

Polega ona na przepadku korzyści z przestępstwa nawet wówczas, gdy postępowanie 

karne trzeba umorzyć lub zawiesić, np. z powodu śmierci sprawcy albo jego ucieczki. Nie 

ma powodu, aby spadkobiercy przestępcy korzystali z uzyskanych przez niego nielegal-

nie korzyści. Przepadek mienia bez wyroku skazującego był przedmiotem orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w większości spraw po-

twierdził możliwość stosowania takiego rozwiązania w prawie karnym. Zgodnie z kon-

stytucyjnymi standardami, przyjęto także możliwość przepadku przedsiębiorstwa nie-

należącego do sprawcy, które może być uznane za narzędzie przestępstwa. Przepadek 

taki może nastąpić, jeżeli właściciel przedsiębiorstwa – będący osobą fizyczną – wiedział, 

że służy ono do popełniania przestępstwa. W państwach europejskich takie rozwiąza-

nie jest stosunkowo często stosowane, np. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. W tych kra-

jach instytucja ta jest istotnym narzędziem zwalczania przestępczości zorganizowanej, 

zwłaszcza gospodarczej i podatkowej.

Znowelizowane przepisy gwarantują przy tym, że przepadek przedsiębiorstwa nie 

będzie mógł zostać orzeczony, jeżeli byłoby to niewspółmierne do przestępstwa albo 

wina właściciela firmy nie jest wielka. Ponadto, przepadek nie będzie mógł być orzeczony 

jeżeli rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem lub rozmiar ukrytej korzyści nie jest 

znaczny wobec rozmiarów samego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przepadek ten 

nie będzie miał zastosowania w sytuacji, w której działanie nielegalne stanowi tylko 

margines działalności danej firmy. Wykluczy to automatyzm w stosowaniu tego środka.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, prokuratura będzie miała możliwość natych-

miastowego zabezpieczenia mienia na potrzeby ewentualnej późniejszej konfiskaty 

(tzw. zamrożenie prewencyjne), w szczególności gdy istnieje ryzyko wyzbycia się mienia 

przed wydaniem nakazu zabezpieczenia.

Możliwe będzie stosowanie kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów, przez Policję 

i inne służby w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. Kontrola ta będzie 

ograniczona w dwojaki sposób – albo przez odwołanie się wyłącznie do przestępstw, 

wobec których dane służby mają uprawnienia śledcze (np. ABW, CBA) albo przez odnie-

sienie się do przepadku mającego zastosowanie do spraw poważnych (np. Policja, pro-

kuratura, wywiad skarbowy). Rozwiązanie to zwiększy skuteczność ujawniania mienia 

zagrożonego przepadkiem. 

Proponowane przepisy mają wdrożyć także dyrektywę 2014/42/UE w sprawie za-

bezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści 

Wsparcie dla rodzin – 
instytucje opieki 
nad dziećmi do lat 3

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 
kolejną edycję programu „MALUCH plus” 2017. Jego celem jest 
m.in. rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 
żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów1.  

Skąd zdobyć pieniądze na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3?

Środki można uzyskać:

• z budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 21 li-

stopada 2016 r. konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet 

do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł.

• z Unii Europejskiej – w ramach każdego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 

przewidziane są środki finansowe m. in. na tworzenie nowych miejsc w już funkcjonu-

jących instytucjach opieki nad dziećmi. Wsparcie obejmuje także tworzenie nowych 

placówek wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania.

• z budżetu gminy – zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są zada-

niem własnym gminy. Dlatego rada gminy może określić warunki częściowego lub 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=CB71D0E534AA6B13C12580B3005220DD
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8680,eksperci-o-konfiskacie-rozszerzonej-.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/pojekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wsparcie-dla-rodzin-instytucje-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3/
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INTERPRETACJE

Jak skorzystać 
z programu „Mieszkanie 
dla młodych” – po 
wstrzymaniu naboru 
wniosków z limitem 
wypłaty w 2017 r.

W związku z ogłoszeniem 31 stycznia 2017 r. przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego informacji o rezerwacji 95% limitu na 2017 r. i wstrzymaniu 
od 1 lutego 2017 r. przez banki kredytujące przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia 
w 2017 r. nadal mogą być składane wnioski przewidujące wypłatę 
dofinansowania w 2018 r. w określonym przez ustawę limicie. 

Cały czas będą przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przy-

sposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Nadal mogą też być składane do urzędów 

skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm 

nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM – wyjaśniło MIiB. 

Więcej o tzw. zwrocie VAT w MdM.

całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia opłat, a także dofinansować koszty 

opieki nad każdym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym. O szczegóły należy 

pytać w urzędzie gminy.

Jaką formę opieki wybrać?

Najbardziej popularnymi formami opieki nad dziećmi do lat 3 są żłobek oraz klub dziecięcy. 

Rodzice mogą również skorzystać z pomocy niani albo opiekuna dziennego. Szczegóły 

precyzuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Jakie wymagania muszą spełnić opiekunowie dzieci do lat 3?

Wymagania dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych są takie same. Muszą to być 

osoby posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opie-

kuńczo-wychowawczego. Opiekunem może zostać także osoba z co najmniej średnim 

wykształceniem, doświadczeniem w pracy z dziećmi, odpowiednio przeszkolona.

Więcej informacji na stronie MRPiPS.

Dziennym opiekunem może zostać z kolei osoba po odbyciu szkolenia, którego zakres 

programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spra-

wie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolonta-

riusza oraz dziennego opiekuna.

Wszystkie informacje dotyczące opieki nad dzieckiem do lat 3 są dostępne na stronie 

internetowej MRPiPS.

1. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie resortu.

AKTUALNOŚCI

CETA w praktyce

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce oraz Ambasadą Kanady zorganizowało 
spotkanie informacyjne o CETA.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797550-p_1.htm
http://mib.gov.pl/2-Budowadomujednorodzinnego.htm
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/zajmij-sie-opieka-nad-dzieckiem/jak-zostac-opiekunem-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/wymagania-ustawowe-/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ceta-w-praktyce/


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

SERWIS DOMOWY  ■■ SERWIS DOMOWY

ORZECZENIA

Tylko wójt może 
decydować w sprawach 
„śmieciowego”

W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) 
wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

Wyjaśniono wszelkie wątpliwości związane z umową. Rozmawiano o aktualnym stanie prac 

nad nią oraz szansach i wyzwaniach, jakie ona niesie dla Polski i Unii Europejskiej.

Przygotowano też informator „CETA w praktyce”. 

– Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale (sygn. II FPS 3/16) podjętej 

w składzie 7 sędziów. Zatem wójt, burmistrz lub prezydent posiadają atrybut wy-

łączności działania jako organ podatkowy. Podmioty te są zatem umocowane do 

realizowania jego kompetencji, jednakże bez prawa delegowania ich w ramach de-

koncentracji zewnętrznej. Rada gminy nie może upoważnić np. organu wykonaw-

czego jednostki pomocniczej czy organów jednostek i podmiotów, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 u.s.g. do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od dnia jej podjęcia.

http://www.mr.gov.pl/media/32440/CETA_26012017.pdf
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B06CB4418E
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Nasza Kancelaria jest ustawowo zobowiązana przechowywać przez 
okres 5 lat kopie sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu 
podatników, płatników, inkasentów oraz osób trzecich odpowiedzial-
nych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, 
płatników lub inkasentów, w sprawach obowiązków podatkowych, 
a także udzielonych im porad. Po upływie tego okresu Nasz Doradca 
Podatkowy powinien zniszczyć powyższe dokumenty.

W związku z wydaniem Klientowi dokumentacji pouczamy Klienta 
o ustawowych okresach obowiązkowego jej przechowywania, które 
mogą znacznie się różnić w zależności od rodzaju dokumentu (np. listy 
płac, faktury, dokumenty źródłowe dotyczące amortyzowanych środ-
ków trwałych, dokumenty związane z realizowanymi projektami, na 
które przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie), aby nie zostały one zu-
tylizowane razem z innymi dokumentami firmowymi.

PISMA Z KANCELARII

Doradca Podatkowy Naszej Kancelarii jest obowiązany umieszczać na 
wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonywaniem doradz-
twa podatkowego firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz 
miejsce jego wykonywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców 
podatkowych. To samo dotyczy odpowiednio zeznań i deklaracji po-
datkowych sporządzonych przez doradcę podatkowego w imieniu i na 
rzecz podatnika.

Zgodnie z ustawą, firma (nazwa) obejmuje imię i nazwisko doradcy 
podatkowego oraz ustawowe określenie zawodu „doradca podatko-
wy”, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – imiona 
i nazwiska wszystkich wspólników oraz ustawowe określenie zawo-
du „doradca podatkowy”. Tytuły służbowe lub inne godności i tytuły, 
z wyjątkiem stopni i tytułów naukowych, nie mogą być zamieszczone 
w oznaczeniu firmy (nazwy).

Doradca Podatkowy Naszej Kancelarii ma obowiązek bez zbędnej zwło-
ki zwrócić Klientowi na jego żądanie dokumenty Klienta w przypadku 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Nie uzależniamy nigdy wydania 
dokumentów Klienta od uprzedniego uregulowania przez niego należ-
nego wynagrodzenia.

Jeżeli jednak w związku z wydaniem dokumentów Klientowi powstaje 
konieczność sporządzenia ich kopii dla potrzeb archiwizacji określonych 
w przepisach, Doradca Podatkowy Naszej Kancelarii ma prawo żądać 
zwrotu uzasadnionych kosztów.
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ACCF BIURO KSIĘGOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO MONIKA KAWALEC
UL. RZEMIEŚLNICZA BUDYNEK KRUSZYWA

AKÓW
FA NIP

WWW.ACCF.PL

ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
• REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
• PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH,
• RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY,
• KADRY I PŁACE,
• 
• ADRY I PŁACE,
• DORADZTWO PODATKOWE,
• CONSULTING FINANSOWY,
• CONTROLING I PLANOWANIE FINANSOWE,
• WDRAŻANIE NOWYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

KONTAKT:

Tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a

MONIKA KAWALEC: MK@ACCF.PL

PIOTR KAWALEC: PK@ACCF.PL

MAGDALENA KRAWCZYK: KM@ACCF.PL

IZABELA CHOLEWA: IC@ACCF.PL

EDYTA GÓRSKA: EG@ACCF.PL
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