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Terminy – marzec

Słowo od doradcy

9
9

Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za luty .

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

Drogi Kliencie,
Nie trzeba samemu śledzić zmian zachodzących w przepisach – my robimy to za
przedsiębiorców i na bieżąco aktualizujemy informacje. Nasi Klienci uzyskują –
w ramach e-doradcy – aktualne wskaźniki i opisy wprowadzanych zmian prawnych.
A tych jest co niemiara. Np. po zeszłorocznej rewolucji w VAT, już na lipiec szykują
się kolejne zmiany w tym podatku. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zmodyfikuje np. zasady tzw. ulgi
na złe długi w celu zmniejszenia asymetrii w stosowaniu tej instytucji. Od przyszłego
zaś roku zmiany dotkną określenia proporcji (przy odliczaniu podatku od towarów
i usług) w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów
mieszanych, tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT
(w tym zaproponowano przykładowe metody służące proporcjonalnemu odliczaniu
VAT) oraz określenia systemu korekt w przypadku zmiany zakresu wykorzystania
tych towarów.
Twój Doradca Podatkowy

9

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

10

Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP
za luty - osoby fizyczne opłacające składki
wyłącznie za siebie.

10
16

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.
Wpłata I raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego - osoby

fizyczne.

16

Wpłata podatku od nieruchomości
i podatku leśnego za marzec oraz I
raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości
prawnej.

16

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

16
20

Złożenie informacji podsumowującej (w
wersji drukowanej) za luty.

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.

BR OUTSOURCING SP. Z O. O.
Ul. Piotra Ściegiennego 6/1
70-352 Szczecin

tel. 504048052
mail: biuro@sumuslex.pl
NIP 8522597047

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 luty.

20
20

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za luty.

Wpłata podatku dochodowego od
podatników osiągających dochody bez
pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy
oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście
wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej.

20
25
25
31

Wpłata na PFRON za luty.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) przez
podatników podatku dochodowego od
osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z
rokiem kalendarzowym (CIT-8).

31

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

31

Sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego za 2014 r. w jednostce, której
rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

31
31

Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntów za 2015 r.

Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w
szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze (ZUS ZSWA).

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.
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Opodatkowanie olejów
smarowych
12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości
UE w polskiej sprawie C-49/13 - Oil Trading Poland, dotyczący zasad
opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym.

ORZECZENIA

Możliwość
amortyzacji wartości
niematerialnych
i prawnych

Ustawodawca powinien w odpowiednich przepisach przejściowych
uwzględnić sytuację podatników, którzy – prowadząc działalność
gospodarczą – korzystali z prawa do dokonywania odpisów
amortyzacyjnych z tytułu posiadania prawa użytkowania udziału
w nieruchomości oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
– stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
W wyroku z 10 lutego 2015 r. (sygn. akt P 10/11), dotyczącym możliwości amortyzacji
wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale w nieruchomości, Trybunał orzekł, że art. 4 w związku z art. 1 pkt 6 ustawy z 20 listopada
1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie,
w jakim od 1 stycznia 2000 r. pozbawił podatników podatku dochodowego od osób
prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości,
wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed
1 stycznia 1999 r., jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony
interesów w toku. Ze sformułowanej w art. 2 konstytucji zasady demokratycznego
państwa prawnego wynikają bowiem zasady szczegółowe. Wśród nich znajduje się
reguła, która nakłada na ustawodawcę obowiązek ochrony interesów będących
w toku (wyrok TK z 25 listopada 2010 r., sygn. akt K 27/09). ■

W wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przepisy unijne należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do
zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do
celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez
zasady identyczne jak te dotyczące systemu ujednoliconego podatku akcyzowego,
ustanowionego przez rzeczone dyrektywy, jeżeli fakt objęcia rzeczonych produktów tym podatkiem nie powoduje formalności przy przekraczaniu granic w handlu
pomiędzy państwami członkowskimi.
Ponadto TSUE stwierdził, że obowiązki takie jak przewidziane w art. 78 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 ustawy o podatku akcyzowym (konieczność dokonywania zgłoszenia o planowanym
nabyciu wewnątrzwspólnotowym, złożenia zabezpieczenia akcyzowego, deklaracji
uproszczonej, dokonywania zapłaty akcyzy, prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów
akcyzowych) nie mogą być uważane za stanowiące formalności przy przekraczaniu
granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi, zakazane na podstawie art. 1
ust. 3 akapit drugi dyrektywy 2008/118. ■

Nieprawdziwe oświadczenia
składane przez nabywców oleju
opałowego
W wyroku z 12 lutego br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż § 6 ust. 5
w związku z § 5 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r.
oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22
marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w zakresie, w jakim
dotyczy przypadków nieświadomego przyjęcia przez sprzedającego
oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe
zawierającego nieprawdziwe dane, jest niezgodny z Konstytucją RP.
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Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w świetle Konstytucji RP, podatnik nie może
ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby
trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku gdy nie miał on świadomości, że
przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe
dane. Wówczas bowiem warunek skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej lub
zwolnienia podatkowego miałby cechy niemożliwego do spełnienia, a więc godziłby
w zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę proporcjonalności ograniczeń praw majątkowych jednostki. W ocenie Trybunału działanie podatnika
przyjmującego oświadczenie zawierające nieprawdziwe dane spowodowane musi być
okolicznościami, na które podatnik nie miał żadnego wpływu, a przez to nie mógł ich
zweryfikować, bowiem ich weryfikacja nie mogła przynieść pozytywnych efektów (np.
w sytuacji posługiwania się przez nabywcę fałszywymi dokumentami).
Jednocześnie TK podkreślił, iż potwierdzeniem braku świadomości sprzedawcy
są ustalenia dokonane przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby
odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy.
Skutkiem powyższego wyroku (sygn. akt SK 14/12) jest to, że od momentu jego
wejścia w życie ww. przepis rozporządzenia Ministra Finansów, nie będzie zawierał
unormowania, które wyłączałoby możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki lub
zwolnienia w podatku akcyzowym w przypadku nieświadomego przyjęcia przez podatnika
oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego zawierającego nieprawdziwe dane. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Stawki PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:
▪▪

według skali podatkowej (obowiązującej od 2009 r.) - art. 27 ust. 1 ustawy:
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Ponad

do
85 528

85 528

▪▪

Podatek wynosi

18% minus kwota zmniejszająca podatek
556 zł 02 gr
14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z
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▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje
poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych
w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
w formie ryczałtu od dochodów (przychodów) wymienionych w art. 29, 30 i
30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych
(dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych
źródeł) – art. 30b ustawy,
19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.,
19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej - art. 30f ust. 1 ustawy.

Mniej kontroli,
większa skuteczność
Zdecydowanie większa skuteczność przy mniejszej liczbie kontroli
rzetelnych podatników: administracja podatkowa koncentruje się
na podmiotach, które uchylają się od opodatkowania.
W 2013 r. na blisko 100 tys. kontroli podatkowych 1/3 była trafna pod kątem ograniczania unikania opodatkowania (z uszczupleniem powyżej 1.000 zł; skuteczność ponad
29%). Rok później przeprowadzono 77,5 tys. kontroli podatkowych, z czego 33,5 tys.
to kontrole trafne (to już ponad 43% skuteczności). Tym samym w minionym roku nastąpił 22% spadek liczby przeprowadzonych kontroli i ingerencji w legalną działalność
gospodarczą przy 15% wzroście liczby kontroli trafnych w ograniczaniu szarej strefy.
Plany kontroli na ten rok przewidują znaczące ograniczenie ogólnej liczby kontroli
i jednoczesny wzrost liczby kontroli trafnych. Wdrażanie planu kontroli dla administracji
podatkowej przy założeniu mniejszej ingerencji wobec rzetelnych podatników to obecnie
priorytet Ministerstwa Finansów.
Sukcesywne zmniejszanie liczby kontroli to model, który został wprowadzony
i funkcjonuje w Służbie Celnej od kilku lat. W 2009 r. przeprowadzono blisko 273 tys.
kontroli celnych przy skuteczności 61%, natomiast w 2013 r. przeprowadzono około
150 tys. kontroli celnych przy skuteczności 80%. Strategia ta została zauważona i jest
doceniana przez podmioty prowadzące legalną działalność gospodarczą.
Również kontrole prowadzone przez urzędy kontroli skarbowej są coraz bardziej
skuteczne. Działania tych urzędów, bez zwiększania liczby kontroli, przyniosły wykrycia
nieprawidłowości na kwotę blisko 4 mld zł większą niż w 2013 r. ■
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WZORY PISM

Deklaracje z podpisem
elektronicznym

Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie sposobu
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
Wskazuje ono, które przesyłane przez podatników, płatników lub podmioty będące
osobami fizycznymi deklaracje mogą być opatrywane podpisem elektronicznym. ■

Wiążąca Informacja
Akcyzowa (WIA)
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku
akcyzowym wprowadzająca na gruncie tej ustawy nową instytucję:
Wiążącą Informację Akcyzową (WIA).
Celem WIA jest umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej
organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej
wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów
akcyzowych.
Zadanie wydawania wiążącej informacji akcyzowej (WIA) powierzono Dyrektorowi Izby Celnej
we Wrocławiu – jako organowi I instancji.
Na stronie internetowej Izby Celnej we Wrocławiu została umieszczona kompleksowa
informacja wraz z podstawowymi narzędziami do prawidłowego sporządzenia wniosku. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w VAT dla firm
importujących przez
polskie porty

1 stycznia 2015 r. weszły w życie korzystne zmiany w VAT dla firm
importujących przez polskie porty morskie. Dzięki nim podatnicy VAT
posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised
Economic Operator – AEO) są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku
należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7.
Przedsiębiorcy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego
uzyskują możliwość wydłużenia terminu
na rozliczenie VAT w imporcie. Zmiana
polega na odejściu od terminu płatności
tego podatku od towarów importowanych
w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia
przez organ celny o wysokości należności
podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze
składaniem deklaracji podatkowej VAT.
Nowe regulacje przyczynią się również do zmniejszenia uciążliwości importowych
procedur kontrolnych towarów przez polskie porty. Od 1 stycznia czynności urzędowe
niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny od
momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach procedura może zostać przedłużona do 48 godzin. Nowe rozwiązanie
skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę.
Pakiet portowy, zawarty w czwartej transzy ustawy deregulacyjnej uchwalonej 7
listopada 2014 r., ma służyć poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym
portów i otoczenia portowego oraz przedsiębiorców. Zmiany wpłyną też na rozwój
nadmorskich regionów Polski. Według szacunków MG wprowadzone regulacje przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 60 mln zł z tytułu cła i podatku
dochodowego wynikającego ze wzrostu zatrudnienia w spółkach portowych i otoczenia
portowego oraz 170 dodatkowych miejsc pracy. ■
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Nowelizacja ustawy
o Służbie Celnej

Nieujawnione przychody dalej
opodatkowane stawką 75%

Ustawa zmieniająca ustawę o Służbie Celnej, ustawę o urzędach
i izbach skarbowych i niektóre inne ustawy ma służyć poprawie
jakości oferowanych usług oraz przynieść wymierne korzyści
przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z organami celnymi.

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
ma na celu m.in. kompleksowe uregulowanie zasad opodatkowania
przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

W zakresie Służby Celnej nowelizacja przewiduje bowiem np. rozwiązania mające na
celu znaczące usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej i zmniejszenie barier
biurokratycznych.

W sprawach
organizacyjno-finansowych
izba skarbowa wraz
z podległymi urzędami
skarbowymi stanowić ma
jedną jednostkę
organizacyjną.

Nowelizacja ta ma też na celu m.in. przekształcenie izby i podległych urzędów
skarbowych w jedną jednostkę organizacyjną. Według nowego przepisu w sprawach organizacyjno-finansowych, w tym
z zakresu prawa pracy, izba skarbowa wraz
z podległymi urzędami skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby skarbowej. Generalnie ustawa wejdzie w życie z dniem 1
kwietnia 2015 r. ■
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Nowelizacja stanowi również wykonanie
dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tj. wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn.
akt SK 18/09) oraz wyroku z dnia 29 lipca
2014 r. (sygn. akt P 49/13).
Ustawa normuje od nowa zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
wprowadzając do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdział 5a
Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W rozdziale tym zdefiniowano przychody nieznajdujące
pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych.
Na potrzeby postępowania w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zdefiniowano także
pojęcie wydatku, określono moment powstania obowiązku podatkowego, określono
podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także ustalono, że stawka
podatkowa wynosi w tym wypadku 75% podstawy opodatkowania. W treści nowelizacji określono także zasady rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu w zakresie
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze
źródeł nieujawnionych oraz zastrzeżono, że w przypadku ustalenia źródła wcześniej
nieujawnionych przychodów oraz ich wysokości, przychody te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według ogólnych zasad lub innym, właściwym
w danym przypadku podatkiem.
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Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczą: terminu przedawnienia prawa do wydania
decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów
nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, biegu terminu przedawnienia wobec spadkobierców, zakresu czynności
sprawdzających oraz przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń.

4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego,
który wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2015 r. ■

Zmiany przepisów akcyzowych
od dnia 1 stycznia 2015 r.

5.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym na rok 2015 r. wynikają
z czterech ustaw: ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 października 2014 r.

6.

Zmiany wynikające z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej:

1.

1.

2.

2.
3.

Umożliwienie wszystkim podmiotom zajmującym się obrotem paliwami opałowymi
zastąpienia dotychczasowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw opałowych oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą
a nabywcą, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą
sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania
preferencyjnych stawek akcyzy.
Redukcja danych określonych w miesięcznym zestawieniu oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych.
Odstąpienie od stosowania do paliw opałowych stawki akcyzy jak dla niektórych
paliw silnikowych w przypadku niezłożenia w terminie zestawień oświadczeń
o przeznaczeniu nabytych paliw opałowych.
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7.

8.

Stosowanie wobec paliw opałowych
wyższej stawki akcyzy właściwej dla
niektórych paliw silnikowych dopiero
wówczas gdy niespełnione zostały
warunki dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw do celów
opałowych i jednocześnie w wyniku
postępowania podatkowego, kontrolnego lub kontroli podatkowej ustalono, że paliwa te nie zostały użyte
do celów opałowych lub nie ustalono
nabywcy tych wyrobów.
Wprowadzenie Wiążącej Informacji Akcyzowej umożliwiającej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów
osobowych, uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej albo rodzaju wyrobu akcyzowego.
Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji, tj. czy ewidencja ta jest prowadzona
w formie papierowej czy elektronicznej.
Doprecyzowanie zasad zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji dokonania dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodów osobowych, wcześniej niezarejestrowanych na terytorium kraju.
Umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami.

Istotną zmianą
jest wprowadzenie
Wiążącej
Informacji
Akcyzowej.

Zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej:
Wprowadzenie regulacji przewidującej opodatkowanie wytwarzania papierosów
przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych.
Zmiana sposobu opodatkowania cygar i cygaretek poprzez wprowadzenie stawki
akcyzy uzależnionej od wagi cygara, a nie jak obecnie od sztuki.

Zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym:
Wprowadzenie regulacji zwalniającej z podatku akcyzowego pojazdy sanitarne stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego przeznaczone do działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze,
wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeżeli samochody
te spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących
europejskie normy zharmonizowane.
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Zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy
o podatku akcyzowym:
Wprowadzenie zmian przepisów mających na celu objęcie opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym. Polegają one na rozszerzeniu zakresu funkcjonującego obecnie
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego o zabezpieczenie gwarantujące wykonanie powstałego lub mogącego powstać obowiązku zapłaty opłaty paliwowej od
wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do
napędu silników spalinowych. Zatem kwota składanego zabezpieczenia akcyzowego oraz
odnotowana kwota obciążenia zabezpieczenia generalnego będzie obejmować zarówno
zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową.
Wprowadzono także czasowe – w latach 2015-2019 - obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych, w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio - o 25 zł/1000
l, 25 zł/1000 kg albo 0,50 zł/GJ. Obniżka akcyzy nie dotyczy jednak przypadków zmiany
przeznaczenia wyrobów akcyzowych tj. użycia niżej opodatkowanych paliw opałowych do
napędu silników spalinowych.
W celu zachowania jednoznaczności i precyzji wprowadzonego mechanizmu obniżenia
stawek akcyzy na paliwa silnikowe, Minister Finansów został zobligowany do corocznego
ogłaszania w latach 2015-2019 ww. stawek przed upływem roku poprzedzającego rok
ich obowiązywania lub niezwłocznie w przypadku zmiany ich wysokości.
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

AKTUALNOŚCI

Regulacje ECOFIN
ws. opodatkowania
spółek i prania pieniędzy

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) z końcem
stycznia przyjęła zmiany w dyrektywie dot. opodatkowania spółek
dominujących i zależnych w zakresie ogólnej klauzuli służącej
zapobieganiu unikaniu opodatkowania. Mają one zapobiegać
obchodzeniu dyrektywy w celu unikania opodatkowania oraz
zapewnić większą spójność w jej stosowaniu w poszczególnych
państwach członkowskich UE.
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Klauzula ułatwi także państwom członkowskim walkę z agresywnym planowaniem
podatkowym przez grupy przedsiębiorstw oraz zapewni bardziej sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w UE. Państwa
członkowskie muszą wdrożyć nowe przepisy do końca 2015 r.
Współpraca przeciw finansowaniu terroryzmu i EFIS
Rada zatwierdziła także porozumienie z Parlamentem Europejskim dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto, w świetle ataków
terrorystycznych w styczniu br. w Paryżu, Rada i Komisja Europejska (KE) przyjęły
deklarację, w której podkreśliły znaczenie podejmowania zdecydowanych działań na
rzecz walki z finansowaniem terroryzmu oraz wzmocnienia współpracy w tym zakresie
między odpowiednimi instytucjami wywiadu finansowego w poszczególnych państwach
członkowskich UE.
Ministrowie dyskutowali także o przedstawionej przez KE 13 stycznia br. propozycji ustanowienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ma
ułatwić mobilizację środków finansowych w wysokości 315 mld euro na inwestycje
prywatne i publiczne w całej UE. Fundusz ten stanowi rdzeń Planu Inwestycyjnego dla
Europy przedstawionego przez Komisję w listopadzie 2014 r. Jak najszybsze osiągnięcie porozumienia i nadanie operacyjności temu Funduszowi do połowy br. jest jednym
z głównych priorytetów przewodnictwa Łotwy w Radzie UE w I połowie br. Polska już
na wczesnym etapie była promotorem działań na rzecz zwiększenia inwestycji i konieczności pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie.
Ministrowie zapoznali się także z programem prac Rady ECOFIN w okresie przewodnictwa
Łotwy w I połowie 2015 r. W tym czasie będą kontynuowane działania służące zapewnieniu
zrównoważonego wzrostu w UE, w tym prace dotyczące utworzenia EFIS. Będą także
prowadzone prace w zakresie przeglądu europejskich ram zarządzania gospodarczego,
realizacji Strategii Europa 2020 oraz zapewnienia efektywnej realizacji kolejnego cyklu
Semestru Europejskiego. Jednym z priorytetów są także prace dotyczące sektora finansowego oraz walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania.
Plan pracy na 2015 r.
Komisja Europejska przedstawiła także plan pracy na 2015 r., podkreślając znaczenie
działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Oprócz
prac dot. EFIS Komisja przedstawi propozycje regulacji poprawiających otoczenie biznesowe przez ograniczenie barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych oraz wzmacniających
jednolity rynek. KE zajmie się też funkcjonowaniem rynków finansowych w UE, w tym
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utworzeniem unii rynków kapitałowych i pogłębienia jednolitego rynku detalicznych
usług finansowych. W obszarze podatków Komisja zwiększy wysiłki w zakresie walki
z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania oraz zapewnienia sprawiedliwych i przejrzystych praktyk podatkowych. Komisja Europejska chce zwalczyć uchylanie
się od płacenia podatków i agresywne planowanie podatków. Kolegium komisarzy
przeprowadziło pierwszą debatę orientacyjną na temat ewentualnych najważniejszych
działań, które zapewnią bardziej sprawiedliwe i przejrzyste zasady opodatkowania
w UE. Członkowie kolegium zgadzają się co do tego, że należy przede wszystkim
dążyć do poprawy przejrzystości w dziedzinie opodatkowania osób prawnych.
Ministrowie zapoznali się także z komunikatem KE ws. przeglądu regulacji określających
ramy zarządzania gospodarczego w UE (tzw. sześcio- i dwupak) oraz komunikatem ws.
elastyczności Paktu Stabilności i Wzrostu. Jego celem jest ułatwienie realizacji reform
i inwestycji potrzebnych do pobudzenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia oraz zapewnienie respektowania przez państwa członkowskie uzgodnionych wspólnie zasad
określonych w Pakcie. ■

Kontakt telefoniczny standardem
w obsłudze podatnika
Urzędy skarbowe będą stosować jednolite zasady postępowania podczas
nawiązywania kontaktu z podatnikiem. W sytuacjach, kiedy nie zachodzi
bezwzględna konieczność wysłania pisemnego wezwania, pracownicy
urzędów będą starali się skontaktować telefonicznie, aby załatwić sprawę.
W ramach prac nad system obsługi
i wsparcia podatnika przygotowano dokument „Standardy dotyczące wyjaśnień
i wezwań”, zatwierdzony przez wiceministra
finansów Jacka Kapicę. Zakłada on standaryzację działań w jednostkach administracji
podatkowej dotyczących wykorzystania
telefonicznej formy kontaktu w relacjach
z podatnikiem, a w określonych przypadkach również wezwania pisemnego. Nowe
zasady mają być stosowane we wszystkich
urzędach.
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Szybki PIT
PORADY

Jak co roku, administracja podatkowa stara się ułatwić podatnikom
rozliczenie PIT.
Jeśli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014, zapraszamy do naszego
biura. Możesz też wejść na stronę www.szybkipit.pl. Portal www.szybkipit.pl to
garść informacji o podatkach w jednym miejscu. Znajdziesz tam m.in.:
▪▪ wszystkie potrzebne formularze,
▪▪ broszury informacyjne,
▪▪ kalkulatory podatkowe,
▪▪ aplikację, dzięki której możesz zadać pytania ekspertom.
Dzięki specjalnej aplikacji można zadać pytanie. Pytania trafiają do ekspertów podatkowych z Krajowej Informacji Podatkowej. Aby zadać pytanie, musisz podać jedynie
adres e-mail, na który otrzymasz numer ID pytania. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz
swoje pytanie w aplikacji.
Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane dotychczas pytania.
Za pośrednictwem strony www.szybkipit.pl można też wysłać PIT przez Internet
– poprzez aplikację e-Deklaracje Desktop.
W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Szybki PIT”, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe, zaplanowano również:
▪▪ dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów,
▪▪ dzień otwarty w urzędach skarbowych (7 marca),
▪▪ punkty rozliczeń w galeriach handlowych (13-15 marca),
▪▪ wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia (29 i 30 kwietnia).
Izba Skarbowa w Białymstoku stworzyła zaś informator o najczęściej popełnianych błędach przez przedsiębiorców rozliczających na zasadach ogólnych oraz
informator PIT 2014.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Gospodarka w liczbach

W 2014 r. odnotowano wyższe niż w 2 poprzednich latach tempo
wzrostu gospodarczego. O 3,3% wzrosła produkcja sprzedana
przemysłu, a o 4,1% sprzedaż detaliczna. Mniejsza niż w 2013 r.
była liczba osób bezrobotnych (spadek stopy bezrobocia z 13,4%
w grudniu 2013 r. do 11,5% w grudniu 2014 r.), przy jednoczesnym
wzroście przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.
Według wstępnych danych GUS, produkcja
sprzedana przemysłu w styczniu 2015 r. była
o 1,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Produkcja sprzedana
przemysłu wzrosła w całym 2014 r. o 3,3%,
wobec 2,2% w 2013 r. W 2014 r. PKB wzrósł
o 3,3% wobec 1,7% odnotowanego 12 miesięcy wcześniej.
Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, Produkt
Krajowy Brutto (PKB) w IV kw. 2014 r. był
wyższy o 3% w porównaniu z analogicznym
okresem 2013 r. Wstępne szacunki GUS wskazują, że PKB w całym 2014 r. był wyższy o
3,3% w porównaniu z 2013 r. (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Wskazuje
to, że gospodarka Polski wciąż rozwija.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny to według wstępnych danych GUS, eksport towarów
z Polski w 2014 r. wzrósł o 5,2%, osiągając poziom 163,1 mld euro. Nieznacznie szybciej
zwiększył się w tym czasie import, tj. o 5,5%, do blisko 165,6 mld euro. W rezultacie
deficyt obrotów towarowych wyniósł ponad 2,4 mld euro, czyli poziom o ok. 460 mln
euro wyższy niż w 2013 r.
Zgodnie ze wstępnymi danymi NBP po 11 miesiącach 2014 r. eksport towarów z Polski
osiągnął wartość ponad 145,6 mld euro, co przełożyło się na wzrost o 5,8% wobec
analogicznego okresu w 2013 r. Import wyniósł 145,2 mld euro i był wyższy o 6,1%.
Nadwyżka obrotów handlowych wyniosła 0,4 mld euro.
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Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w
styczniu 2015 r. spadły o 0,2% względem grudnia 2014 r. W porównaniu ze styczniem
2014 r. były zaś niższe o 1,3%.
Pracodawcy zgłosili w styczniu br. do urzędów pracy blisko 71 tys. ofert zatrudnienia. To o 29%
więcej niż miesiąc wcześniej - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Komisja Europejska przedstawiła aktualizację prognozy dla UE, w której dobrze ocenia
perspektywy gospodarki polskiej, zarówno w 2015 r., jak i 2016 r. Po raz pierwszy od
2007 r. w zimowej prognozie Komisji Europejskiej przewiduje się, że w tym roku gospodarki wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej ponownie odnotują wzrost.
Przewidywania KE są również korzystne dla Polski – wzrost gospodarczy ma przekroczyć
3%, bezrobocie spadnie poniżej 9%, zaś przeciętny wzrost cen wyhamuje do zera. ■

ODPOWIEDZI

Limit zwolnienia od
obowiązku stosowania kas

Podatnik świadczy usługi transportowe na rzecz przedsiębiorstw
oraz usługi naprawy sprzętu AGD na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych. Jego
roczne obroty z tytułu świadczonych usług naprawy sprzętu AGD
nie przekraczały dotąd 20 000 zł. Do ewidencji środków trwałych
ma wpisany samochód, który był używany w ramach działalności
gospodarczej. Podatnik zamierza sprzedać ten samochód w 2015 r. za
cenę 30 000 zł na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności.
Ponieważ kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu nie zostanie wliczona do limitu,
podatnik nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od obowiązku
montażu kasy fiskalnej.
Zmienił się bowiem sposób ustalania przekroczenia limitu zwolnienia od obowiązku stosowania kas (20 000 zł). Od 2015 r. na potrzeby stosowania tego zwolnienia
nie uwzględnia się obecnie zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu:
▪▪ dostawy nieruchomości oraz
▪▪ dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji1. ■
1

Tj. czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia - zob. jego § 3 ust. 4.
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ZMIANY
PRAWNE

Wchodzimy w kasy…

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada
2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących określa zakres zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących na lata 2015-2016. Weszło ono w życie z dniem
1 stycznia 2015 r.
Przewiduje ono m.in. objęcie obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane
obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów
samochodowych. Mianowicie, bez względu na poziom osiąganych obrotów objęte
obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących1 (do końca
2014 r. zwolnione od tego wymogu) są dodatkowo (z pewnymi wyjątkami) od 2015 r.:
a. usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon,
ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);
b. usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
c. usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
d. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
e. usługi prawnicze, z wyłączeniem czynności notarialnych - bez względu na symbol
PKWiU;
f. usługi doradztwa podatkowego;
g. usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
▪▪ świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
▪▪ usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
h. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już teraz
stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy podmioty
1
Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej. Podatników tych
nie obejmuje żadne zwolnienie z tytułu
sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zatem
sam fakt, że wykonują wymienione
w przepisach usługi dla ludności obliguje ich do zainstalowania kas fiskalnych
i ewidencjonowania każdej sprzedaży.

objęcie obowiązkiem
stosowania kas, bez
względu na osiągane obroty,
podatników świadczących
usługi: prawnicze,
lekarskie, dentystyczne,
fryzjerskie, kosmetyczne,
kosmetologiczne,
gastronomiczne oraz napraw
pojazdów samochodowych.

W rozporządzeniu zawarto uregulowanie
określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.
Generalnie utrzymana została zasada, że
utrata prawa do zwolnienia następuje po
upływie 2 miesięcy następujące po miesiącu, w który nastąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnienia. Przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność gospodarczą w wyżej wymienionych
obszarach, będą mogli „wchodzić w kasy” stopniowo, to znaczy po 2 miesiącach od
rozpoczęcia działalności. Jeśli rozpoczynają działalność w 2015 r., kasy będą więc musieli
wprowadzić po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli
wykonywanie czynności.
W przypadku zaś podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług w latach wcześniejszych i kontynuują działalność w 2015 r., obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej
powstanie od 1 marca 2015 r. Generalnie bowiem dla podatników, którzy nie przestaną
spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r.
oraz nie zostaną zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie nowych
przepisów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas utraci moc
z dniem 1 marca 2015 r.
Ponadto nowe rozporządzenie obowiązkiem stosowania kas obejmuje - bez względu
na wysokość obrotów - dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
Nowe przepisy nie przewidują kontynuacji zwolnienia dla podatników, którzy każde
świadczenie usług dokumentowali fakturą, a jednocześnie liczba usług w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczyła 50 i liczba odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20.
W nowym rozporządzeniu usunięto też dotychczasowe zwolnienie dotyczące sprzedaży
biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem
że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku
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lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika,
jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
Wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku
zainstalowania kas objęte będą dostawy
(wszelkich) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.
Dotąd wyłączenie obejmowało: płyty CD,
DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki,
karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub
cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane
dane lub zapisane pakiety oprogramowania
komputerowego, w tym także sprzedawane
łącznie z licencją na użytkowanie.
Od nowego roku, podatnicy korzystający z powyższych zwolnień, będą musieli stosować
kasy fiskalne na zasadach ogólnych.
Wprowadzono natomiast nowe zwolnienie z obowiązku ewidencji czynności dostawy
towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym
są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych podlegających amortyzacji. Zwolnienie to będzie obwiązywać wyłącznie
w przypadku, gdy czynności w całości zostały udokumentowane fakturą.
Kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania z zastosowaniem kas fiskalnych zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie – tj. 20 tys. zł rocznie (wyliczany proporcjonalnie - zarówno
dla podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność). W przypadku
podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych limit kwotowy obrotu uprawniającego do zwolnienia
z obowiązku ewidencjonowania obliczać należy w proporcji do okresu wykonywania
tych czynności w poprzednim roku podatkowym. W przypadku zaś podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym przysługuje,
jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji
do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł
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Nowe przepisy przewidują jednak, że do tego limitu obrotu nie będzie wliczana dostawa
nieruchomości oraz dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Limit ten nie dotyczy jednak podmiotów
wskazanych na wstępie tego rozdziału, gdyż zgodnie z nowymi przepisami, mają oni
obowiązek posiadania kasy fiskalnej, niezależnie od wysokości obrotu. ■

Pochodzenie towarów
PORADY

Preferencyjne pochodzenie i jego właściwe udokumentowanie
umożliwia m.in. korzystanie z preferencji celnych w obrocie
towarowym z krajami pozaunijnymi w ramach umów o wolnym
handlu, których stroną jest UE. Oznacza to możliwość ponoszenia
mniejszych kosztów w eksporcie i imporcie towarów.
Uzyskanie preferencyjnego pochodzenia zasadniczo wymaga przeprowadzenia wystarczającej obróbki lub przetworzenia, których poziom określa odpowiednia dla tego produktu
reguła pochodzenia. Przeprowadzenie takiej obróbki lub przetworzenia jest wymagane tylko
w odniesieniu do materiałów i surowców, które nie posiadają statusu pochodzących z UE.
Reguły zazwyczaj określają maksymalny udział materiałów niepochodzących, tj. materiałów importowanych z krajów trzecich, w produkcie finalnym, który jest przedmiotem
eksportu. W pozostałych przypadkach, w celu uzyskania pochodzenia, reguły wymagają,
aby importowane surowce zostały poddane określonym procesom przetwórczym (co
najmniej), lub by produkt finalny przypisany był do innej pozycji/podpozycji Systemu
Zharmonizowanego niż wykorzystywany przy jego wytworzeniu materiał niepochodzący.
Reguły pochodzenia na potrzeby umów o wolnym handlu bardzo często zawierają
także przepisy umożliwiające tzw. kumulację pochodzenia stronom porozumienia, tj.
możliwość wykorzystania materiałów niepochodzących, tj. surowców importowanych
np. ze ściśle określonych państw trzecich, jako materiałów pochodzących – tak jakby
były one wyprodukowane lub uzyskane na terytorium UE.
Ministerstwo Gospodarki zachęca producentów i eksporterów towarów do udziału
w seminarium na temat pochodzenia towarów w obrocie towarowym z zagranicą. ■
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ FIRMA

Instrumenty wsparcia dla
przedsiębiorców
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości w marcu uruchamia nabory
wniosków o dofinansowanie projektów. Wśród instrumentów
wsparcia dla firm są duży bon, dofinansowanie na uzyskanie
grantu oraz fundusz pożyczkowy dla kobiet. Zachęcamy do
korzystania.
Pożyczka dla kobiet w kwocie od 20.000 zł do 40.000 zł może być przeznaczona na
pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą
być one związane z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem
nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem wartości
niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażaniem oraz ustanowieniem
lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających
z umowy pożyczki.
Program wsparcie w ramach dużego bonu przeznaczony jest dla mikro i małych
przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terytorium Polski. Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na
opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji
albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo m.in. obejmować opracowania dotyczące planu rozwoju przedsiębiorstwa
czy strategię wprowadzania produktu na rynek. Kwota wsparcia udzielona jednemu
przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość
dofinansowania może wynosić do 80 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się
do objęcia programem.

padku koordynatora międzynarodowego
projektu innowacyjnego oraz 35.000 zł
w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość
dofinansowania może wynosić do 100%
poniesionych wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc
de minimis.
Wśród działań pomocowych, jakimi mogą
się zainteresować przedsiębiorcy, są też
następujące:
a. Fundusze poręczeniowe - to instytucje non profit, których zadaniem
jest ułatwienie przedsiębiorcom
dostępu do zewnętrznych źródeł
finansowania. Są to m.in. kredyty
i pożyczki, oferowane przez banki
oraz inne instytucje finansowe.
W Polsce działa około 50 funduszy poręczeniowych. Udzielają one przedsiębiorcom
poręczeń jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Większość funduszy
funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) zapewniając najwyższej jakości
usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych. Funduszom
poręczeniowym działającym w ramach KSU nadawane są ratingi, co oznacza, że podlegają one ocenie wiarygodności kredytowej w perspektywie długoterminowej oraz
krótkoterminowej.
b.

c.
Celem projektu wsparcie na uzyskanie grantu jest dofinansowanie udziału małych
i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program
skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo występują w takim
projekcie jako partner. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także uzyskanie
pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Kwota dofinansowania udzielona
jednemu przedsiębiorcy w ramach wsparcia nie może przekroczyć 75.000 zł w przyPOWRÓT DO SPISU TREŚCI

Fundusze pożyczkowe to instytucje non profit ułatwiające mikro, małym i średnim
przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. Funkcjonują one na
podstawie ogólnych przepisów prawa znajdujących się w kodeksie cywilnym
oraz kodeksie spółek handlowych. Obecnie w Polsce aktywnych jest ponad 80
funduszy pożyczkowych.
COSME. Zapewnienie udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE w obecnej perspektywie budżetowej to główny cel przedłożonej przez
Ministerstwo Gospodarki uchwały o ustanowieniu programu wieloletniego pn.
„Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”. ■
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Nie zapomnij o raportach
odpadowych
Zbliżają się terminy składania sprawozdań wynikających
z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2014 r.
Ministerstwo Środowiska przypomina, kto i jakie dane powinien złożyć. Terminy i przedmiot sprawozdań niezbędnych do złożenia przez podmioty, które podlegają przepisom
z zakresu gospodarki odpadami – pobierz zestawienie.
Ministerstwo Środowiska przypomniało też, że wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu za 2014 r. należy sporządzić na dotychczasowym wzorze stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru
wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu i przekazać do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. ■

AKTUALNOŚCI

Bezpieczna,
zrównoważona,
konkurencyjna energia

Strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, której podstawą
jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu, przedstawiła
Komisja Europejska. Unia ma przede doprowadzić do swobodnego
przepływu energii ponad granicami, ograniczyć uzależnienie
od pojedynczych dostawców i zapewnić solidarność państw
członkowskich w przypadku zakłóceń dostaw energii.

Nadszedł czas, by wprowadzić w Europie jednolity rynek energii. Dążąc do realizacji
sztandarowego priorytetu określonego w wytycznych politycznych przewodniczącego
Junckera, Komisja Europejska przedstawiła strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu.
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Unia energetyczna to przede wszystkim:
•
klauzula solidarności: ograniczenie
uzależnienia od pojedynczych dostawców oraz od państw sąsiadujących,
w szczególności w przypadku zakłóceń w dostawach energii; większa
przejrzystość przy zawieraniu przez
państwa UE umów zakupu energii lub
gazu z krajami spoza UE;
•
przepływ energii stanowiący „piątą
swobodę”: swobodny przepływ
energii ponad granicami przy pełnym
egzekwowaniu obowiązujących przepisów w obszarach takich jak rozdział sektora energii i niezależność
organów regulacyjnych oraz podejmowanie działań prawnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Przebudowa
rynku energii elektrycznej, aby stał
się bardziej połączony, w większym
stopniu uwzględniał energię odnawialną i lepiej reagował na zmiany.
Gruntowny przegląd interwencji państwa na rynku wewnętrznym oraz stopniowe
wycofywanie dotacji szkodliwych dla środowiska;
•
efektywność energetyczna przede wszystkim: zasadnicza zmiana podejścia do
efektywności energetycznej i traktowanie jej jako pełnoprawnego źródła energii,
tak aby mogła ona konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania
energii;
•
przejście na trwałe społeczeństwo niskoemisyjne: zapewnienie, by lokalnie wytwarzana energia, w tym ze źródeł odnawialnych, była w łatwy i skuteczny sposób
przyjmowana do sieci; promowanie przewagi technologicznej UE poprzez opracowanie technologii odnawialnych nowej generacji oraz objęcie wiodącej pozycji w
dziedzinie elektromobilności, przy jednoczesnym wzroście eksportu i konkurowaniu
na rynku światowym przez europejskie przedsiębiorstwa.
Obywatele stanowią trzon unii energetycznej. Ceny, które płacą, muszą być przystępne
i konkurencyjne. Dostawy energii powinny być bezpieczne i zrównoważone. Należy
również zwiększyć konkurencyjność oraz dać wszystkim konsumentom większy wybór. Te i inne zobowiązania towarzyszą planowi działania na rzecz osiągnięcia tych ambitnych
celów polityki energetycznej i klimatycznej. ■
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Opiniowanie standardów
dotyczących podpisu
elektronicznego
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych zaprasza
do konsultacji kolejnych projektów standardów związanych
z tworzeniem i walidacją podpisu elektronicznego, wraz ze
standardami dotyczącymi procedur tworzenia i walidacji podpisów,
formatów podpisów i wspólnych ram dla polityk w zakresie podpisu
elektronicznego.
Projekty podlegają publicznej konsultacji do 16 marca 2015 r. ■

Start Funduszy Europejskich
2014-2020 - miliardy na rozwój
26 lutego 2015 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
W latach 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki
spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013, gdzie dysponowaliśmy kwotą ok. 68 mld euro. W nowej perspektywie wsparcie funduszy UE obejmie te
obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia
zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Najważniejszym dokumentem określającym
strategię inwestowania unijnych środków na lata 2014-2020 jest Umowa Partnerstwa.
Jej realizacji posłużą krajowe i regionalne programy.

ne rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na
centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020. W jego ramach firmy otrzymają bezzwrotne dotacje
na infrastrukturę w celu rozpoczęcia lub rozwoju działalności badawczo-rozwojowej.■

Rozwój bez granic
Eksportujący przedsiębiorcy mogą liczyć na rozmaite wsparcie.
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem
Skarbu Państwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Narodowym Bankiem Polskim przygotowało preferencyjne zasady
ubezpieczeń transakcji eksportowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami
rosyjskiego embarga.
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji podlegające pod Ministerstwo Gospodarki po
wprowadzeniu przez Rosję embarga dodatkowo zintensyfikowały promocję polskiej
oferty rolno-spożywczej. Polscy przedsiębiorcy w 2014 r. aktywnie rozwijali eksport
towarów rolno-spożywczych objętych rosyjskim embargiem. Łączne dostawy tych
towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada osiągnęły ponad 11 mld dolarów.
Oznacza to wzrost o 4,5%.
MG zaprasza do składania propozycji w zakresie branż, grup produktowych lub usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych, a także wpisują się w obszar Krajowych inteligentnych specjalizacji. Zgłoszenia
można składać do 20 marca 2015 r.
Na prowadzonym przez MG elektronicznym Punkcie Kontaktowym dostępne są poradniki i opisy procedur wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu, zawieszaniu
lub zakończeniu działalności gospodarczej w Polsce, a także zasady świadczenia usług
w Unii Europejskiej oraz informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych.

Jesteśmy jednym z pierwszych państw członkowskich z już zatwierdzonym przez Komisję
Europejską Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów świadczą przedsiębiorcom szereg bezpłatnych
usług o charakterze informacyjnym (COIE). Wspierają firmy planujące rozwijać swoja
działalność eksportową lub inwestycyjną na rynkach zagranicznych.

Program operacyjny „Inteligentny rozwój” dla Polski na lata 2014–2020 także został
już przyjęty przez Komisję Europejską. Trwają konsultacje międzyresortowe i społecz-

Od przystąpienia do UE polskie firmy i instytucje otoczenia biznesu aktywnie uczestniczą w konsultacjach z administracją w obszarze polityki handlowej i unijnej ochrony
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celnej. Dzięki temu w obszarach wskazanych Ministerstwu Gospodarki przez polskich
przedsiębiorców Komisja Europejska podejmuje decyzje o zawieszeniu poboru ceł i ustanawianiu preferencyjnych kontyngentów taryfowych lub przeciwdziałaniu wnioskom
o obniżenie ceł na import towarów produkowanych w Polsce. ■

Plany SSE na 2015 r.
Plany specjalnych stref ekonomicznych na 2015 r. przewidują
wydanie 217 zezwoleń, których zobowiązania to inwestycje rzędu
7,7 mld zł.
Według szacunków powinno zostać utworzonych ok. 11 tys. nowych miejsc pracy.
Jednym z pomysłów mających stanowić nowość, w stosunku do dotychczasowych zachęt
dla inwestorów, jest koncepcja tworzenia obszarów aktywności inwestycyjnej wzdłuż
dróg ekspresowych we ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. ■

O konkurencyjności branży
farmaceutycznej w Polsce i UE
PROJEKTY

Perspektywy wsparcia dla krajowego przemysłu
farmaceutycznego i jego rola w gospodarce to główne tematy
posiedzenia Zespołu do spraw konkurencyjności branży
farmaceutycznej, który po raz trzeci spotkał się w Ministerstwie
Gospodarki 25 lutego 2015 r.
Do zadań zespołu należy wypracowywanie rekomendacji dotyczących rozwoju branży
farmaceutycznej i jej udziału w polityce gospodarczej kraju. Jak zaznaczył Janusz Piechociński, obecnie polski sektor farmaceutyczny umacnia swoją pozycję w przestrzeni
międzynarodowej, a w szczególności ogólnoeuropejskiej.
Więcej informacji:
▪▪ Zarządzenie Ministra Gospodarki ws. powołania Zespołu do spraw konkurencyjności
branży farmaceutycznej
▪▪ Farmacja
▪▪ Wicepremier Piechociński o perspektywach dla przemysłu farmaceutycznego
w Polsce
▪▪ Prezentacja raportu na temat kosztów pośrednich w technologiach medycznych
▪▪ Wiceminister Dycha na spotkaniu na temat TTIP dot. przemysłu kosmetycznego
i farmaceutycznego
▪▪ Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne. ■
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Wzmocnienie systemu
wymiany informacji
gospodarczych

Upowszechnienie i obniżenie kosztów użytkowania systemu wymiany
informacji o wiarygodności płatniczej to główny cel opracowywanej
nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych.
Zaproponowane przez resort gospodarki zmiany mają doprowadzić do obniżenia ryzyka
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwiększenia bezpieczeństwa
obrotu i podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Projekt zawiera m.in rozwiązania służące wzmocnieniu ochrony dłużnika, a zwłaszcza
konsumenta, przed niesłusznym wpisem oraz podniesieniu pewności co do wpisów.
Propozycje w tym zakresie to m.in wprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed
wpisem do rejestru, opracowanie katalogu zdarzeń, które zwykle dają podstawę do
aktualizacji wpisu, oraz ograniczenie czasu na wpis – do 10 lat od dnia wymagalności
długu konsumenta.
Ponadto nowe przepisy mają również usprawnić obecnie obowiązujące rozwiązania
w zakresie przekazywania danych gospodarczych pomiędzy biurami informacji gospodarczej. ■
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Nowe Prawo działalności
gospodarczej?

Pomoc dla poszkodowanych
przez rosyjskie embargo

Wzmocnienie praw przedsiębiorców i polepszenie warunków
wykonywania działalności gospodarczej w Polsce to główne cele
przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki nowego Prawa
działalności gospodarczej.

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z ochroną miejsc pracy jest umożliwienie zastosowania
instrumentów pomocowych skierowanych na wspieranie
zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników
zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców,
u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w związku z czasowym ograniczeniem
wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Zawarta w założeniach do projektu ustawy zasada „domniemania uczciwości” przedsiębiorcy ma pomóc osiągnąć te cele. ■

ZMIANY
PRAWNE

Jednolite wzory
dokumentów

Do 25 marca urzędy mają czas na przygotowanie wzorów
dokumentów elektronicznych związanych z działalnością
gospodarczą.
Wydanie zezwolenia, wpis do rejestru czy wydanie zaświadczenia – już niedługo
m.in. przy tych czynnościach urzędy w całym kraju będą stosować jednolite wzory
dokumentów. Dzięki temu ma być prościej i szybciej – zostanie skrócone postępowanie obligujące do uzupełnienia dokumentów, procedury będą uproszczone,
a przyspieszeniu ulegnie proces elektronizacji dokumentów. Zmiany te wynikają
z ustawy standaryzacyjnej z kwietnia 2014 roku. Zakłada ona udostępnienie 71 wzorów
wniosków do procedur administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności
gospodarczej określonych w ponad 20 ustawach.
Jest to pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce.
Wzory dokumentów elektronicznych będą dostępne:
▪▪ w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWD),
umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP),
▪▪ na BIP organu odpowiedzialnego za ich opracowanie,
▪▪ na stronie internetowej Punktu Kontaktowego (ePK) - biznes.gov.pl. ■
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Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca, u którego ograniczenia w obrocie handlowym
spowodowały spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów
lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%,
obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r.,
w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca spełniający warunki uzyskania pomocy będzie mógł wnioskować o:
1. wypłatę świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za
czas przestoju ekonomicznego;
2. wypłatę świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników
z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
3. wypłatę środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
należnych od wypłaconych świadczeń;
4. dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy
w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Świadczenia przysługujące pracownikowi zatrudnionemu u przedsiębiorcy spełniającego warunki uzyskania pomocy będą mogły być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 6
miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę tych świadczeń.
Przewidziana ustawą pomoc dla przedsiębiorców będzie realizowana wyłącznie
w latach 2015–2017. Minister właściwy do spraw pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przeznaczy na ten cel środki w wysokości
500 mln zł, z tego 250 mln zł w 2015 r. oraz 250 mln zł w 2016 r. ■
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Nowelizacja ustawy o odpadach
W nowelizacji ustawy o odpadach przewidziano przedłużenie okresu
utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów
„starej” ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.) – do 22 stycznia
2016 r. Natomiast wszystkie decyzje administracyjne wydane
dotychczas na bazie przepisów „nowej” ustawy z 14 grudnia 2012 r.
zachowają swoją moc na czas, na jaki zostały wydane.
Poza skorelowaniem przepisów przejściowych zawartych w ustawie z 11 lipca
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw
w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych i przepisów ustawy o odpadach, w zakresie zezwoleń na zbieranie
i przetwarzanie odpadów, zmiany, które
wprowadza ustawa, dotyczą m.in.:
▪▪ utrzymania w mocy przepisów zawartych w aktach wykonawczych, które dotychczas nie zostały zastąpione przez rozporządzenia wydane na podstawie
przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydłużenia okresu
dostosowania się podmiotów do przepisów obowiązującego prawa;
▪▪ definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, polegające na uwzględnieniu w niej instalacji wykorzystujących nowe dostępne
technologie przetwarzania odpadów;
▪▪ funkcjonowania instalacji zastępczych - od 1 lipca 2018 r. instalacjami zastępczymi będą tylko inne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych; od tej daty nie będą już funkcjonowały jako zastępcze instalacje niespełniające wymagań dla regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych;
▪▪ możliwości wskazywania spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż
jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi;
▪▪ wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym w przypadku, gdy instalacja przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie została
ujęta w wpgo – odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia
na przetwarzanie odpadów z tej instalacji. ■
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Zmiany w zawodzie biegłego
rewidenta
1 stycznia 2015 r. weszły życie zawarte w II ustawie deregulacyjnej
zmiany w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym, zakładające częściową
deregulację zawodu biegłego rewidenta.
Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwiają zaliczenie części postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ukończenia studiów wyższych. Uwzględniane są również
postępowania kwalifikacyjne przeprowadzone w innym państwie Unii Europejskiej.
Ponadto ustawa uelastycznia zasady odbywania praktyki i aplikacji przez umożliwienie łączenia różnych form jej odbywania oraz wprowadzenia dodatkowej ścieżki
uzyskania zaliczenia na podstawie 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie
rachunkowości, prawa i finansów.
Ustawa liberalizuje system obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (dopuszczenie możliwości samokształcenia zawodowego) i znosi zróżnicowanie uprawnień biegłych rewidentów uzależnione od formy prawnej wykonywania
zawodu. ■

Mniejsze koszty dla nowego
przedsiębiorcy
1 stycznia 2015 r. zniesiono obowiązek potwierdzenia zgłoszenia
rejestracyjnego VAT-R. Dzięki temu zmniejszają się koszty związane
z założeniem firmy – nie ma opłaty 170 zł na starcie działalności.
Dotychczas każdy nowy przedsiębiorca, jako podatnik VAT, po zarejestrowaniu się
i przed rozpoczęciem działalności, miał obowiązek złożyć do urzędu skarbowego
zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Urząd skarbowy na podstawie ustawy o podatku od
towarów i usług rejestrował przedsiębiorcę i potwierdzał (VAT-5) jako „podatnika VAT
czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”. Oplata skarbowa za taką czynność
wynosiła 170 zł.
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Nowe rozwiązania, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. zniosły obowiązek
potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Teraz urząd skarbowy potwierdzi
zarejestrowanie podatnika w tym obszarze wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Nie każdy rejestrujący swoją działalność takiego potwierdzenia potrzebuje.
Przykładowo nie będą ich raczej potrzebować drobni przedsiębiorcy, jak tynkarz,
sklepikarz, malarz itp., czy też przedsiębiorcy współpracujący przede wszystkim
ze znanymi sobie kontrahentami. Przy tym może być ono wydane w każdej chwili,
wówczas opłata skarbowa wyniesie tylko 21 zł.
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że złożenia zgłoszenia rejestracyjnego lub
aktualizacyjnego VAT przez przedsiębiorców - osoby fizyczne można dokonać elektronicznie wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). ■

Większa promocja odnawialnych
źródeł energii
Nowelizacja przepisów o biokomponentach i biopaliwach ma na
celu prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Jednym z głównych celów dyrektywy jest zmobilizowanie państw członkowskich
do promowania i wspierania inwestycji rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii.
Przyjęte zmiany dotyczą kilku ustaw, w tym m.in. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Prawa energetycznego i Prawa ochrony środowiska.
Nowe przepisy m.in. nakładają na Ministra Gospodarki obowiązek udostępniania
informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów
grzewczych, chłodzących i elektrycznych wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Minister będzie też opracowywał wraz z jednostkami samorządu terytorialnego
programy informacyjne, doradcze i szkoleniowe promujące wśród społeczeństwa
energię ze źródeł odnawialnych.
Zgodnie ze zmianami m.in. biokomponenty wytwarzane z odpadów, pozostałości
leśnych i rolniczych będą mogły być zaliczane podmiotom realizującym Narodowy Cel
Wskaźnikowy (NCW) jako minimalny, roczny udział biokomponentów w wytwarzanych
przez nie paliwach ciekłych i biopaliwach. Będzie to zależeć m.in. od momentu wytworzenia biomasy/biokomponentów oraz momentu ich wykorzystania na potrzeby
realizacji NCW. ■
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Waloryzacja emerytur
i rent od 1 marca 2015 r.

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie
przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej
sprawie wniosku.
Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu
ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane
z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Podstawa prawna waloryzacji świadczeń
W 2015 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na
podstawie przepisów:
▪▪ ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.),
▪▪ ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1682)
oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia
objęte waloryzacją.
Zasady waloryzacji świadczeń
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej
w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, przy czym
podwyżka nie może być niższa niż:
▪▪ 36 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent
rodzinnych,
▪▪ 27 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
▪▪ 18 zł – w przypadku emerytury częściowej.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

W przypadku emerytur przysługujących w wysokości niższej od kwoty emerytury najniższej, kwota podwyżki zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kwoty ustalonej
emerytury w kwocie emerytury najniższej
Waloryzacja podstawy wymiaru
Waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. podlega także podstawa wymiaru świadczeń.
Waloryzacja podstawy wymiaru polega na pomnożeniu tej podstawy przez wskaźnik
ustalony w wyniku podzielenia kwoty świadczenia ustalonego w wyniku waloryzacji
przez kwotę tego świadczenia, ustaloną na dzień 28 lutego 2015 r. Podstawa wymiaru
wzrasta więc o taki sam procent, o jaki – w wyniku waloryzacji – wzrosła wysokość
emerytury lub renty.
Szczegółowe informacje dot. waloryzacji świadczeń oraz przykłady ilustrujące sposób
waloryzacji znajdują się na stronie ZUS.
Ustalone w wyniku waloryzacji kwoty najniższych emerytur i rent, świadczeń ustalanych w wysokości ustawowej oraz dodatków/świadczeń można sprawdzić na stronie
ZUS: Kwoty najniższych świadczeń
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3 308,33 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu
emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek:
▪▪ zgłoszony po dniu 28 lutego 2015 r.
lub
▪▪ zgłoszony przed dniem 1 marca 2015 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po
dniu 28 lutego 2015 r. ■
Źródło: www.zus.pl

Składka zdrowotna

Maksymalne zmniejszenia
emerytury lub renty
ZUS ogłosił kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku
kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot
zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych
zmniejszeń emerytury lub renty.
Np. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu
w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał
kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą od dnia 1 marca 2015 r.:
a. 561,70 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b. 421,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c. 477,47 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. ■

Zawieszanie świadczeń
przedemerytalnych

ZUS podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot
składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. dla niektórych grup
ubezpieczonych, tj. głównie o przedsiębiorców.

ZUS podał wysokość dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej
kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu
i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu
lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków
przedemerytalnych.

Nie może ona być niższa niż 3 104,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 r., włącznie z wypłatami z zysku).
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nie może być
niższa od kwoty 279,41 zł (tj. 9% podstawy wymiaru - zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). ■

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych ogłosił, że:
1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2014 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2015 r. wynosi
945,90 zł miesięcznie;
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2.

3.
4.

graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w
2014 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 2
648,50 zł miesięcznie;
roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 11 350,80 zł;
roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 31 782,00 zł. ■

Kiedy zmniejszenie albo
zawieszenie emerytury lub
renty?
ZUS ogłosił kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV
kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent.
Od dnia 1 marca 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r.
wynosi 2 759,90 zł; ta sama kwota jest stosowana przy zawieszeniu renty socjalnej.
2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał
2014 r. wynosi 5 125,50 zł. ■

INTERPRETACJE

Działalność gospodarcza
– ZUS a KRUS

ZUS wyjaśnił zasady ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w ZUS albo w KRUS.
W myśl art. 6 ust.1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo
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ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym
i wypadkowemu, w okresie od dnia rozpoWyróżnienie
częcia wykonywania działalności do dnia
zaprzestania wykonywania tej działalności,
z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Obowiązek ubezpieczeń społecznych
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ZUS może być
wyłączony w przypadku, gdy dana osoba
spełni warunki określone w ustawie z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r. poz. 1403, z
późn. zm.).
Zgodnie z art. 5a powołanej ustawy rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu
tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:
1. złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14
dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub
współpracy przy tej działalności,
2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie
rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub
w dziale specjalnym produkcji rolnej,
3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych,
5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej przepisami
kwoty.
Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:
1. wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;
2. zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
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Mając na uwadze powyższe, ZUS rekomenduje ostrożność w stosunku do
informacji przekazywanych przez firmy
oferujące natychmiastowe: cyt. „odpłatne przejście z ZUS do KRUS” bowiem
osoby, które nie spełniają warunków
określonych w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników prowadząc
pozarolniczą działalność gospodarczą
nie mogą swobodnie dokonywać wyboru
między ubezpieczeniem realizowanym
przez ZUS a ubezpieczeniem społecznym
rolników.
W przypadku zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą działalność
rolniczą, w celu objęcia ubezpieczeniem
społecznym rolników w pełnym zakresie
konieczne jest łączne spełnianie warunków określonych w art. 6 pkt. 1, art. 7,
art. 16 ust. 1 i art. 38 tej ustawy.
W sytuacji jednak, gdyby osoba taka
wznowiła wykonywanie pozarolniczej
działalności gospodarczej (lub podjęła
wykonywanie takiej działalności na
nowo) wcześniej niż po trzech latach
nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie spełniałaby warunków do kontynuowania
podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników i właściwym byłyby dla niej ponownie ubezpieczenia społeczne w ZUS.
Szczegółowe informacje o zasadach
podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników można uzyskać w jednostkach
organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dane teleadresowe jednostek KRUS dostępne są na
stronie: http://www.krus.gov.pl/. ■

Obowiązek ubezpieczeń
społecznych z tytułu
prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej
w ZUS może być
wyłączony w przypadku,
gdy dana osoba spełni
warunki określone w
ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników

AKTUALNOŚCI

System SOLVIT
pomoże

W Polsce SOLVIT działa od maja 2004 r. w Departamencie Spraw
Europejskich Ministerstwa Gospodarki. Jest bezpłatnym i
nieformalnym systemem stworzonym przez Komisję Europejską.
Jego zadaniem jest pomoc obywatelom i przedsiębiorcom w
rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych problemów oraz
sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych
w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE.
W 2014 r. do Centrum SOLVIT Polska wpłynęło 485 nowych wniosków, co stanowi
wzrost w porównaniu do lat ubiegłych (w 2012 r.- 318 wniosków, a w 2013 r. - 402).
Centrum SOLVIT Polska zanotowało ponadto bardzo dobry wynik pod względem
rozwiązywalności zgłaszanych problemów. Tylko ok. 4% spraw zostało zamkniętych
jako nierozstrzygniętych.
Prowadzone sprawy dotyczyły przede wszystkim problemów z zakresu zabezpieczenia społecznego. Pozostałe obszary zgłaszanych wniosków dotyczyły prawa pobytu,
uznawania kwalifikacji zawodowych i kontroli drogowych. Największa ilość prowadzonych
spraw dotyczyła problemów polskich obywateli z organami administracji niemieckiej,
włoskiej, brytyjskiej i francuskiej. ■

Niemiecka płaca minimalna
zawieszona dla polskich
przewoźników
Po interwencji przedstawicieli polskiego rządu niemieckie władze
podjęły decyzję o zawieszeniu wykonywania i egzekwowania
przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych w odniesieniu
do polskich przewoźników.
Nie będą one egzekwowane do czasu wyjaśnienia tej sprawy przed Komisją Europejską. ■
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Nowe zasady dotyczące
bezpłatnej pomocy
prawnej

Zwolnienie z podatku dochodowego wartości nieodpłatnego
świadczenia z tytułu pomocy prawnej otrzymanej przez osoby
niezamożne, niezależnie od wartości tego świadczenia to jedno
z rozwiązań w ramach wchodzącej w życie 1 stycznia 2015 r.
ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Zgłaszane pytania i wątpliwości w tym zakresie spowodowały,
że Ministerstwo Gospodarki zwróciło uwagę na istotę
wprowadzonych zmian.
W obecnym stanie prawnym świadczenie
Wprowadzone zwolnienie
bezpłatnej pomocy prawnej stanowi dla
pozostaje bez wpływu na
otrzymujących je osób fizycznych przymożliwość korzystania
chód (wg art. 11 ust. 1 ustawy o podatku
z dotychczasowego
dochodowym od osób fizycznych). Do
zwolnienia, określonego
nieodpłatnej pomocy prawnej zastosow art. 21 ust. 1 pkt 68a
wanie znajduje zwolnienie określone w art.
ustawy.
21 ust. 1 pkt 68a wspomnianej ustawy.
Zgodnie z tym przepisem zwolnione od
podatku dochodowego są nieodpłatne
świadczenia w zakresie pomocy prawnej
od świadczeniodawcy, który dokonuje
tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą. Wolna od podatku
jest wówczas wartość pomocy prawnej, o ile jej jednorazowa wartość nie będzie
przekraczała kwoty 200 zł, a świadczenie nie będzie dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym.
Wprowadzane ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmiany
w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidują (dodany
pkt 117a) zwolnienie z podatku wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu
pomocy prawnej otrzymanej przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny, niezależnie od wartości tego świadczenia. Osoba,
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która będzie chciała skorzystać z tego
rozwiązania, będzie zobowiązana jedynie
do złożenia oświadczenia o pobieraniu
takich świadczeń.
Należy podkreślić, że wprowadzone
zwolnienie pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania z dotychczasowego
zwolnienia, określonego w art. 21 ust.
1 pkt 68a ustawy.
Przygotowane przez resort gospodarki
rozwiązanie nie tylko zwalnia określoną
grupę osób niezamożnych (pobierających zasiłki stałe i okresowe z pomocy
społecznej i zasiłki rodzinne) z podatku
dochodowego z tytułu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej (bez względu
na wartość tej usługi), ale również powoduje zmniejszenie obowiązków administracyjnych świadczeniodawców. Nowe
przepisy znoszą obowiązek wystawienia
informacji PIT-8C o wysokości przychodu i przekazania jej świadczeniobiorcy
i właściwemu urzędowi skarbowemu.
Jedynym obowiązkiem, jaki będzie spoczywał na świadczeniodawcy bezpłatnej
pomocy prawnej, będzie konieczność przechowywania oświadczeń otrzymanych od
odbiorcy tej pomocy. Koszt przechowywania oświadczeń jest znacznie niższy niż koszt
wystawienia 2 egzemplarzy PIT-8C i przesłania jednego z nich do urzędu skarbowego.
Wprowadzona ustawą zmiana nie będzie miała również wpływu na możliwość korzystania z dotychczasowego zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 117 ustawy,
zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego.
Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości obecnie trwają prace nad kompleksową
regulacją zakładającą stworzenie systemu składającego się z dwóch elementów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej informacji prawnej. Przygotowany projekt
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, przewiduje bezpłatną
pomoc prawną (na etapie przedsądowym) dla obywateli uprawnionych do otrzymywania
pomocy społecznej, natomiast dostęp do informacji o prawie - dla każdego obywatela. ■
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Obowiązywanie uchwał
śmieciowych
W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw pojawiły się liczne rozbieżne
stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania
uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych na podstawie
art. 6k ust. 1 i 4 tej ustawy.
W opinii Ministerstwa Środowiska można – w przypadku gdy treść dotychczasowej
uchwały nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą – przychylić się do poglądu, że
uchwała taka nadal pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej
uchwały. W pozostałych przypadkach resort rekomenduje gminom podjęcie uchwał w
sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w najkrótszym możliwym terminie.
Ministerstwo Środowiska zwraca jednak uwagę na niewiążący charakter powyższej
opinii i podkreśla, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał. ■

WZORY PISM

Nowy wzór dowodu
osobistego

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego,
otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze.
Co się zmieni:
•
zabezpieczenia przed sfałszowaniem,
•
informacja o polskim obywatelstwie,
•
opisy pól będą również w języku angielskim.

Na dowodzie nie będzie już:
•
informacji o kolorze oczu i wzroście,
•
skanu podpisu posiadacza,
•
adresu zameldowania.
Dotychczasowe dokumenty będą ważne
do końca terminu określonego na nich. ■
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Będzie Loteria
Paragonowa

Przetarg na przygotowanie i organizację loterii promocyjnej pt.
„Loteria Paragonowa” został ogłoszony na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
Cel loterii jest prosty – chcemy uświadomić Polakom jak ważna jest ich rola w
kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. Biorąc paragon, wspierasz
uczciwych przedsiębiorców i uczciwą konkurencję między nimi. Korzystając z usług
i tak płacisz cenę brutto, czyli z naliczonym podatkiem. Jednak jeśli paragon nie
zostanie wystawiony, to podatek, który przekazujesz sprzedającemu, być może
nie zostanie odprowadzony do budżetu państwa, a zostanie w kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
W loterii będzie mógł wziąć udział każdy, kto zarejestruje na stronie loterii
paragon fiskalny wystawiony na kwotę co najmniej 10 zł. Dodatkowo nagradzane
będą paragony za wybrane usługi. Nagrodami w loterii będą samochody średniej i
wysokiej klasy, tablety i notebooki. Przewidziano też nagrody dla przedsiębiorców,
którzy wystawili zwycięski paragon premiowany nagrodą główną. Loteria przewidziana jest na 12 miesięcy.
Tryb przetargu jest niegraniczony, to znaczy może do niego przystąpić każdy, kto
spełnia postawione wymagania. Loteria musi być też zorganizowana i przeprowadzona
zgodnie z wymogami ustawy o grach hazardowych. Do organizatora loterii będą należały również elementy jej promocji. Wykonawca będzie miał na przygotowanie loterii
maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy. ■

Startuje MALUCH 2015
Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów
dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy
w tym roku 151 mln zł. To o 50 mln zł więcej niż rok wcześniej.
O środki z programu MALUCH 2015 mogą starać się teraz nie tylko gminy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ale także uczelnie. ■
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Regionalny System Ostrzegania
Regionalny System Ostrzegania to unikatowe
w świecie rozwiązanie, które pozwoli na szybkie
i dokładne poinformowanie obywateli o zagrożeniach
i niebezpieczeństwach. 4 platformy dostępu, czyli: telewizja,
aplikacja mobilna, strony internetowe i niebawem sms dają
możliwość szerokiego dostępu do wysyłanej informacji.
Komunikaty wysyłają wojewodowie poprzez Wojewódzkie Centra Zarządzania
Kryzysowego.
Regionalny System Ostrzegania to usługa szybkiego powiadamiania obywateli
o lokalnych zagrożeniach (ogólnych, meteorologicznych, hydrologicznych, stanach
wód oraz informacjach drogowych w części dla kierowców). Usługa dostępna jest na
stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie
HbbTV, w telegazecie (w TVP Regionalnej od strony 430, w TVP1, TVP2, TVP Kultura,
TVP Historia i TVP Polonia od strony 190 do 199), z wykorzystaniem napisów DVB,
a także w mobilnych aplikacjach telefonicznych na smartfony, dostępnych bezpłatnie
w sklepach.
Projekt działa na terenie całej Polski (z podziałem na województwa) od 1 stycznia
2015 roku. Docelowo, od drugiej połowy 2015 roku, RSO uruchomione zostanie w pozostałych programach TVP znajdujących się w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3.
Trwają też prace nad uruchomieniem alarmowego ostrzegania SMS. ■

Wniosek o dowód lub akt
urodzenia w dowolnym
urzędzie
Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych
adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu
prowadzenia wielu formalności urzędowych.
Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy
w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. ■
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Bank ofert dla osób polskiego
pochodzenia z Ukrainy
Bank ofert prowadzi Departament Obywatelstwa
i Repatriacji MSW, tel. (22) 60 139 35; (22) 60 174 33 adres
mailowy repatriacja@msw.gov.pl
Pomoc rzeczową zbiera także Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Wszystkich, którzy
chcą przyłączyć się do tej formy pomocy, prosimy o kontakt z Panią Joanną Damięcką,
koordynatorem pomocy rzeczowej; tel. 89 523 64 02 lub 603 200 211, mail: polacy.
donbasu@o2.pl Więcej informacji na stronie www.olsztyn.caritas.pl. ■

Nowe prawo łowieckie?
PROJEKTY

Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników
wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów
łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich
przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę
i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich – to jedne
z ważniejszych celów proponowanej nowelizacji Prawa
łowieckiego.
Ma być wprowadzony przepis o konsultacjach publicznych z właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości, które mają być włączone do obwodów łowieckich. Na
podstawie nowych przepisów właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić
do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie
nieruchomości takim obwodem uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej
na dotychczasowych zasadach.
Rząd proponuje również, żeby właściciele i użytkownicy wieczyści mogli wystąpić
z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na ich nieruchomości objętej
obwodem łowieckim, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady
moralne. Jednak wniosek taki może dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest
przeciwnikiem polowań, a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej.
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W projekcie nowelizacji przewidziano też istotne wzmocnienie nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Zakłada się też możliwość wypowiedzenia
dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy w przypadku niezrealizowania przez
niego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie
minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących
po sobie lat. Nierealizowanie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu
pogłowia zwierzyny i związanego z tym wzrostu odszkodowań łowieckich.
W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta
łowne. ■

Wspólnoty gruntowe
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Wspólnoty gruntowe stanowią relikt stosunków własnościowych powstałych w XIX
wieku na terenach byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Projekt ustawy określa zasady uregulowania stanu prawnego nieruchomości
wykazanych w ewidencji gruntów jako wspólnoty gruntowe, które nie mają wydanych
odpowiednich decyzji administracyjnych określających osoby uprawnione do korzystania
ze wspólnoty oraz przysługujących tym osobom (fizycznym lub prawnym) wielkości
udziałów. ■

Nowe e-usługi dla kierowców
Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o
ruchu drogowym, która umożliwi wprowadzenie kolejnych
e-usług przydatnych dla obywateli i przedsiębiorców w ramach
modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców 2.0.
Możliwość wyszukiwania kolejnych przydatnych informacji przewidziano na początek
2016 r. Wtedy kierowca sprawdzi, ile ma punktów karnych i będzie mógł opłacić mandat
on line. Przedsiębiorca zweryfikuje uprawnienia pracownika przed udostępnieniem
mu służbowego auta. Każdy będzie mógł ocenić szkoły jazdy przed podjęciem decyzji
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o wyborze kursu. Właściciel uzyska dostęp
on-line do danych i informacji o własnym
aucie. Rozwiązania te powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Założono także rozszerzenie zakresu
danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgromadzone zostaną
w niej m.in. informacje dotyczące badań
technicznych pojazdów i zdarzeń ubezpieczeniowych. ■

Nowe kwoty mandatów?
800 zł za parkowanie na „kopercie”, 100 zł za brak odblasków
– nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym
związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą
parkingową, przewiduje projekt rozporządzenia przekazany
do uzgodnień przez MSW.
Zgodnie z propozycjami kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień, zaparkują na
miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej muszą się liczyć z mandatem
karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową
grozić będzie 300 zł mandatu.
31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla
pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Skierowany do
uzgodnień projekt rozporządzenia zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu
dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę – do 100 zł.
Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem
alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie z projektem rozporządzenia
nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł,
natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do
500 zł mandatu.
Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.
Zmiany określa projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych
za wybrane rodzaje wykroczeń.
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Nowe zasady upadłości
konsumenckiej
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane
dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej), którzy stali się niewypłacalni. Chodzi np. o takie
sytuacje, w których dłużnik nie ma pieniędzy na jednoczesny
zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.
Upadłość konsumencka ma 2 zasadnicze funkcje:
•
oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów
konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani
nie będzie w stanie zapłacić,
•
windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez
jego wierzycieli.
W grudniu 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające prawo upadłościowe i naprawcze,
dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Jest to bardzo istotna zmiana, która:
•
ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów,
a także ich ogłaszania,
•
wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu
ze swoimi wierzycielami.
Dzięki nowym przepisom upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia.
Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jakie dokumenty
zgromadzić? Co to jest plan spłaty? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziesz w specjalnym poradniku, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. ■

Ślub poza urzędem
ZMIANY
PRAWNE

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza
urzędem stanu cywilnego (USC).
Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. Musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. Za zorganizowanie
takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł. ■

Nowe zasady nadawania imion
dzieciom
Rodzice będą mogli teraz nadawać dzieciom imiona obcego
pochodzenia. Tak jak dotychczas, nadać będzie można
maksymalnie 2 imiona.
Z początkiem marca br. zacznie obowiązywać nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian będzie ułatwienie rodzicom nadawania dzieciom imion o obcym
pochodzeniu, jak np. Mercedes, Takahiro czy Liam.
Ostateczna decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, będzie należała do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Jak do tej pory, będzie można nadać maksymalnie 2 imiona. Rodzice przy ich wyborze
będą musieli pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające ani ośmieszające. ■

Mniej rygorów budowlanych
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw ma uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Przede
wszystkim znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub
przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego - chodzi
o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość.
Konieczne będzie jedynie zgłoszenie takiej budowy, wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia.
Ustawa pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy wolnostojącego domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to
dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeżeli inwestor będzie
jedyną stroną postępowania, to roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki
temu inwestor zyska co najmniej 14 dni.
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Nowe przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba
dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków
oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
W myśl nowelizacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku
o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku
wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Dotychczas nie było wyznaczonego terminu.
Zgłoszenie będzie wystarczające także w przypadku takich inwestycji jak np. garaże
wolnostojące oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) do 35 m2, parterowe
domki letniskowe do 35 m2, szamba do 10 m3, przydomowe baseny i oczka wodne do
50 m2 (dotychczas do 30 m2).
Poza tym, zgodnie z nowelizacją, zgłoszenie ma w określonych przypadkach zastąpić
nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie.
Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z obiektów. Będzie
to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków
kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych.
Pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. ■

Usprawnienie inwestycji
kolejowych
Taki jest cel nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym
oraz niektórych innych ustaw. Usprawnione mają być m.in.
postępowania administracyjne i przyjmowanie dokumentów
programowych związanych z inwestycjami.
Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące
zasad i warunków przygotowania inwestycji w zakresie linii kolejowych, bezpieczeństwa transportu kolejowego, przydzielania
tras pociągów przewoźnikom kolejowym
oraz prowadzenia inwestycji obejmujących linie kolejowe w ramach programu
wieloletniego.
Ponadto ustawa przyznaje samorządom
nowe uprawnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, np. będą
one mogły wydawać decyzje o lokalizacji
linii kolejowej.
Zmienia też regulacje dotyczące wdrażania
inwestycji w ramach programu wieloletniego. Program będzie określał listę i wartości
projektów oraz wskazywał środki przewidziane na jego realizację w konkretnych
latach. Minister transportu będzie zaś określał szczegółowy plan realizacji programu
i przekazywał środki na jego wykonanie.
Nowelizacja umożliwi także uzyskanie
wsparcia z budżetu państwa dla inwestycji
na liniach o znaczeniu regionalnym oraz
dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego. ■
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Współpraca z Nami
się opłaca…
Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? Sprawdź,
w czym profesjonalny doradca podatkowy może Cię odciążyć.
Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:
1.

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad,
opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach
egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

audyt podatkowy przedsiębiorstwa;

8.

doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych określonych decyzji biznesowych czy
inwestycyjnych;

9.

doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej;

10. zazwyczaj bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też dotyczącą ZUS i kadrowo-płacową.
Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości
podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów.
Jeśli więc chcesz zlecić doradcy prowadzenie obsługi prawno-podatkowej Twojej firmy albo sporządzić jakiś dokument dla organów podatkowych (zeznanie PIT, wniosek, odwołanie od decyzji,
skargę do sądu na decyzję), to zapraszamy do naszej kancelarii. ■
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