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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – czerwiec

Słowo od doradcy

8
8

Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za maj.

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

Drogi Kliencie,
Czerwiec kojarzy się ze słońcem, dniem dziecka i początkiem wakacji. Czy spełniły się
nasze dziecięce marzenia? Może właśnie nadszedł czas, aby jeszcze jakieś zrealizować?
Może warto pomóc najbliższym spełnić ich marzenia? Wszak to ludzkie marzenia napędzają ten świat, a ich realizowanie – najlepiej wspólne – daje najwięcej radości w życiu.

8

Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w maju 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 maj - osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Jeśli chodzi o dzieci, to warto z nimi utrzymywać dobry kontakt i dużo rozmawiać. Dzięki
temu można sprawić, że będą miały podobne zainteresowania, dążenia i pasje, wspólnie
rozwiąże się najcięższe problemy i wspólnie będzie się rozwijać własny biznes – być
może przejmą one tę schedę. Czasem to młodsi ludzie mają lepsze pomysły biznesowe,
mające szanse na sukces w coraz szybciej zmieniającym się świecie.

10
15

Twój Doradca Podatkowy

15

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za czerwiec – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za maj
– pozostali niepubliczni płatnicy składek.

15
22

Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za maj.

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

22

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

22

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.

22

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 maj.

22
22

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za maj.

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.

22
25
25
30

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

Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego w jednostce,
której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

STOP sp. z o. o.
ul. Dwernickiego 4
45-049 Opole
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ZMIANY
PRAWNE

Umorzone odsetki
bez podatku

Osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie
zapłacą podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek
od kredytu i kapitału. To najważniejsza zmiana wprowadzona nowym
rozporządzeniem Ministra Finansów.
„Jednocześnie nowe rozporządzenie zwalania z podatku dochodowego przychód
wynikający z zastosowanego przez bank ujemnego oprocentowania. Ujemne stopy
są nową rzeczywistością gospodarczą w Polsce” – podkreślił szef resortu finansów.
Zaznaczył przy tym, że większość kredytobiorców posiadających kredyt w szwajcarskiej
walucie płaci dziś mniejsze raty niż miało to miejsce pod koniec ubiegłego roku. „Wzrosła
wartość franka wobec złotego, ale bardzo spadły stopy procentowe” – powiedział
Mateusz Szczurek.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób
prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych otwiera
drogę do restrukturyzacji kredytów, których koszty istotnie zwiększyły się wraz ze
wzrostem kursu franka. Zwolnienia z podatku mają zastosowanie także do kredytów
zaciągniętych w innych walutach. ■

Wydawanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego
Minister Finansów podpisał 22 kwietnia 2015 r. rozporządzenia
zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa
podatkowego. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2015 r.
Rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów
prawa podatkowego i zaproponowane w nim regulacje stanowią pierwszy etap reali-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

zacji koncepcji centralizacji i specjalizacji rzeczowej Krajowej Informacji Podatkowej.
Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej
na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Zaobserwowano bowiem, że wydawanie interpretacji indywidualnych w taki
sposób jak dotychczas, czyli przez 5 niezależnych organów upoważnionych w zakresie
wszystkich podatków prowadzić może do powstania problemów zarówno w zakresie
prawidłowości, jak i niejednolitości interpretacji.
Zawarte w rozporządzeniu rozwiązanie jest pierwszym etapem procesu wdrażania
specjalizacji rzeczowej. W perspektywie kliku lat prowadzone działania mają doprowadzić do tego, że interpretacje w zakresie każdego z tytułów podatkowych będą
wydawane wyłącznie przez wyznaczone ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej.
Harmonijne wdrażanie tych rozwiązań ma przyczynić się do podniesienia stopnia
jednolitości i prawidłowości interpretacji.
Nowe rozporządzenie określa: organy upoważnione do wydawania w indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych) w imieniu Ministra Finansów, zakres ich upoważnienia, a także właściwość
rzeczową i miejscową organów upoważnionych. Szef resortu finansów upoważnił
w nim tych samych, co dotychczas, Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie, do wydawania interpretacji indywidualnych
w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych.
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Właściwość rzeczowo-miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego (uzależnioną od przedmiotu
interpretacji oraz miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy) wskazuje poniższa
tabela.
Gdzie złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej od 1 lipca 2015 r.

Lp.

Województwo

Podatek
dochodowy
od osób
prawnych

1

Województwo
dolnośląskie

DIS Katowice

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Katowice

2

Województwo
kujawsko-pomorskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

3

Województwo lubelskie

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Łódź

DIS Katowice

4

Województwo lubuskie

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Katowice

5

Województwo łódzkie

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Łódź

DIS Katowice

6

Województwo
małopolskie

DIS Katowice

DIS Katowice

DIS Katowice

DIS Katowice

7

Województwo
mazowieckie

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

8

Województwo opolskie

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Poznań

DIS Katowice

9

Województwo
podkarpackie

DIS Katowice

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

DIS Katowice

10

Województwo podlaskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

11

Województwo
pomorskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

12

Województwo śląskie

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Katowice

DIS Katowice

13

Województwo
świętokrzyskie

DIS Katowice

DIS Łódź

DIS Łódź

DIS Katowice

14

Województwo
warmińsko mazurskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

15

Województwo
wielkopolskie

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Poznań

DIS Katowice

16

Województwo
zachodniopomorskie

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Bydgoszcz

DIS Katowice

17

poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa

DIS Warszawa
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Podatek
dochodowy
od osób
fizycznych

Podatek od
towarów
i usług

Inne podatki

Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indyZawarte w nowym
widualnych ustala się:
rozporządzeniu
1. dla osób fizycznych – według miejsca
rozwiązanie jest pierwszym
zamieszkania;
etapem procesu wdrażania
specjalizacji rzeczowej.
2. dla osób prawnych – według adresu
siedziby wynikającego z właściwego
rejestru lub ze statutu albo umowy,
jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze;
3. dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według adresu
siedziby wynikającego z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych;
4. dla podatkowych grup kapitałowych – według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanego w umowie o jej utworzeniu.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania
interpretacji indywidualnej w zakresie:
1. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług – właściwy miejscowo do jej wydania
jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie;
2. niewymienionym w pkt 1 – właściwy miejscowo do jej wydania jest Dyrektor Izby
Skarbowej w Katowicach.
W sprawach wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, które zostały złożone
przed dniem 1 lipca 2015 r., stosuje się przepisy dotychczasowe1.
1 lipca 2015 r. zmienia się też wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób
uiszczania opłat. Rozporządzenie z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia
opłaty od wniosku jest konsekwencją zmian płynących z opisanego wyżej rozporządzenia. Chodzi o dostosowanie wzoru wniosku do zmian w zakresie właściwości organów
upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych. Nowy wzór wniosku
o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
(ORD-IN) stanowi załącznik do rozporządzenia. Wprowadzenie objaśnień do wzoru
wniosku ORD-IN dotyczących właściwości organów upoważnionych do wydawania
interpretacji ma wspomóc wnioskodawców w ustalaniu organu właściwego do wydania
interpretacji indywidualnej, bez konieczności analizy tekstu rozporządzenia. Dodatkowo
przewidziano rezygnację z obsługi kasowej opłat od wniosków o wydanie interpretacji, wpływ na to miał znikomy popyt na tę usługę oraz koszty generowane przez
stanowiska obsługi kasowej. Według nowych przepisów opłatę od wniosku uiszcza się
na rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej. ■

Tj. rozporządzenie MF z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji
przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, ze zm.).
1
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Przetwory z własnej uprawy
lub hodowli a PIT
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Porządkuje ona formalny
status osób, które zajmują się działalnością polegającą na
przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedaży produktów
rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, np. pieczywa,
wędlin, dżemów.
Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy
produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli
lub chowu, będą uznawane za przychody
z tzw. innych źródeł. Do produktów roślinnych pochodzących z własnej uprawy
została zaliczona również mąka wytworzona ze zboża pochodzącego z własnej
uprawy. Oznacza to, że dla celów podatku
dochodowego od osób fizycznych przychody ze sprzedaży takich produktów nie
będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.
Podatnicy osiągający przychody ze
sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będą obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy
maksymalnie uproszczoną ewidencję
sprzedaży, zawierającą co najmniej:
numer kolejnego wpisu, datę uzyskania
przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody będą ewidencjonowane w dniu sprzedaży.
Przychodami z innych źródeł nie będą przychody ze sprzedaży przetworzonych
produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskane w ramach prowadzonych działów spe-
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cjalnych produkcji rolnej oraz produktów
opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Ryczałt będzie wynosił
Rozwiązanie to nie znajdzie również za2% uzyskanych
stosowania do osób, które jednocześnie
przychodów.
będą osiągać przychody zaliczane do
przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będą zaliczane do przychodów z innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie
odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez
nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przetwarzanie produktów roślinnych
i zwierzęcych i ich sprzedaż nie będzie mogło odbywać się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych
umów o podobnym charakterze. Istotne będzie również to, że sprzedawać produkty
będzie można wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone,
albo na targowiskach. Targowiskami będą wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.
Podstawową formą opodatkowania dochodów ze sprzedaży takich produktów
będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%).
Osoby osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych
będą miały możliwość wyboru dla tych przychodów uproszczonej, zryczałtowanej
formy opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać, składając pisemne
oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Wybór opodatkowania ryczałtem
będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. W roku rozpoczęcia działalności polegającej
na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem
będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. Ryczałt będzie wynosił 2%
uzyskanych przychodów. Również w tym przypadku osoba fizyczna będzie prowadzić
ewidencję sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Przedmiotowa działalność, polegająca na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, nie będzie podlegała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Do działalności tej nie będą bowiem miały zastosowania
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą również
w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, co skutkować będzie
niższym podatkiem od nieruchomości.
Dokonując sprzedaży takich produktów na targowiskach, nie będzie obowiązku
wystawienia rachunku.
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Dodatkowo ustawa wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dochodów
z działów specjalnych produkcji rolnej. Osoby fizyczne, które obowiązane są prowadzić księgi rachunkowe na podstawie przepisów o rachunkowości (limit 1.200.000 euro),
dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Osoby takie nie będą mogły ustalać dochodu na podstawie
norm szacunkowych dochodu określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ponadto osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i ustalające dochód
na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów
będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od rzeczywistego dochodu wynikającego
z ksiąg. Zaliczki te nie będą dla nich ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego. ■
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Rewolucja w VAT
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
– Prawo zamówień publicznych ma na celu zapewnienie większej
skuteczności i uszczelnienie systemu VAT oraz zagwarantowanie
zasady proporcjonalności i neutralności podatku, a także realizację
wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
Np. mechanizm odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. będzie miał zastosowanie
do znacznie szerszej grupy towarów, a co za tym idzie – także do przedsiębiorców
nimi handlujących. Nowelizacja wprowadza zasadę, że podatnicy sprzedający towary
wrażliwe muszą składać informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje
o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których
podatek powinien rozliczyć nabywca. Ponadto nowe przepisy podwyższają wysokość
kwoty kaucji gwarancyjnej, której wpłata wyłącza odpowiedzialność solidarną.

Zmiany w zakresie tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia
Mechanizm odwrotnego obciążenia (zakładający przeniesienie obowiązku rozliczenia
VAT z dostawcy na nabywcę) stanowi odstępstwo od zasady, zgodnie z którą zobowiązanym do zapłaty podatku jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia
usług. Stosowany jest on do tzw. towarów wrażliwych na oszustwa. Nowelizacja poszerza katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (gdy podatek
rozliczany jest przez nabywcę, a nie dostawcę) o:
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▪▪

złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub
większej),
▪▪ złoto inwestycyjne (w sytuacji gdy
podatnik skorzystał z opcji opodatkowania),
▪▪ kolejne wyroby ze stali (arkusze żeberkowane ze stali niestopowej),
▪▪ telefony komórkowe,
▪▪ komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy) oraz
▪▪ konsole do gier.
Ponadto ustawa ogranicza mechanizm
odwróconego obciążenia do podatników
VAT czynnych – wyłącza spod tego mechanizmu dostawy towarów realizowane na
rzecz podatników korzystających ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT1, jak również wykonujących
wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT
lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy.
Poza tym nowelizacja ogranicza ten mechanizm do dostaw niektórych towarów
tylko powyżej określonego limitu kwotowego – jeśli łączna wartość towarów w postaci
telefonów komórkowych, komputerów przenośnych lub konsol do gier – 2 – przenośnych lub konsol do gier, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, przekracza,
bez kwoty podatku, 20 000 zł.
Ustawa nakłada też na dostawcę obowiązek składania naczelnikowi urzędu
skarbowego informacji podsumowującej w obrocie krajowym o dokonanych transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, czyli zbiorczej informacji o dokonanych
przez dostawcę transakcjach, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca.
W ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadza się ogólną zasadę, że jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT, to zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny ten podatek, jaki miałby obowiązek rozliczyć. Ponadto
nowelizacja doprecyzowuje inne przepisy Prawa zamówień publicznych.

Doprecyzowanie przepisów w zakresie tzw. ulgi za złe długi
Instytucja ta umożliwia wierzycielowi skorygowanie (obniżenie) podatku należnego
w sytuacji, gdy dłużnik w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności nie uregulował należności za zakupione towary czy usługi. Dłużnik jest wówczas obowiązany
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do odpowiedniego zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego. Zgodnie
Mechanizm odwrotnego
z obowiązującymi przepisami wierzyciel
obciążenia od 1 lipca 2015 r.
nie może skorzystać z ulgi, jeżeli dłużnik
będzie miał zastosowanie
w przypadku np. telefonów
jest w trakcie postępowania upadłościokomórkowych, komputerów
wego lub w trakcie likwidacji. Nowelizacja
przenośnych oraz konsoli
zaś, symetrycznie (aby zapewnić realizację
do gier.
zasady proporcjonalności i neutralności
podatku), wyłącza obowiązek dokonania
korekty podatku naliczonego przez dłużnika pozostającego w trakcie postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Dłużnik nie będzie zatem zobowiązany do
korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeśli w ostatnim dniu miesiąca,
w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego czy likwidacji.
Ustawa wprowadza też możliwość zastosowania ulgi na złe długi przez podmioty powiązane (powiązaniami o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia,
kapitałowymi, majątkowymi czy wynikającymi ze stosunku pracy).

Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za
zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy

kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa.

Określanie proporcji odliczeń
Ustawa ma ponadto na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzecznictwa
TSUE 2, poprzez wskazanie przykładowych metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających
i niepodlegających systemowi VAT). Podatek naliczony od wydatków poniesionych
przez podatnika nie może bowiem uprawniać do odliczenia w zakresie, w jakim dotyczy
działalności, która ze względu na brak jej gospodarczego charakteru nie należy do
zakresu stosowania systemu VAT.
Przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 7b ustawy o VAT nie narzuciły dotychczas żadnych sposobów i kryteriów służących ustaleniu proporcjonalnej części podatku naliczonego do
odliczenia w przypadku wykorzystywania przez podatników towarów i usług do celów
działalności mieszanej, gdy nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku
do poszczególnych rodzajów działalności.
Nowelizacja zakłada zaś np. dodanie w ustawie o VAT przepisów umożliwiających
podatnikom uzgodnienie z organem podatkowym (drogą interpretacji indywidualnej)
sposobu określenia proporcji przy odliczaniu podatku od towarów i usług wykorzysty-

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy może dotyczyć towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, objętych dodatkowo obowiązkiem miesięcznego
rozliczania. Przewidziano rozszerzenie stosowania tej instytucji na nowe towary
(srebro i platyna w postaci surowca i półproduktu), przy jednoczesnym wyłączeniu
niektórych towarów dotychczas wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, z uwagi
na objęcie ich mechanizmem odwróconego obciążenia (złoto w postaci surowca lub
półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej, złoto inwestycyjne w sytuacji, gdy
podatnik skorzystał z opcji opodatkowania).
Ustawa zakłada też korektę przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, stanowiącej jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność podatkową nabywcy
za zobowiązania sprzedawcy. Nabywca nie ponosi ewentualnej odpowiedzialności
w przypadku, gdy sprzedawca wniósł kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości
i został umieszczony w odpowiednim wykazie. W tym zakresie nowelizacja m.in. różnicuje wysokość kaucji w zależności od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy inne
wrażliwe towary (podwyższa wysokość kaucji głównie w przypadku paliw i wyrobów
stalowych), wprowadza wymóg oprocentowania kaucji złożonej w formie depozytu
pieniężnego, określa właściwość naczelnika urzędu skarbowego w zakresie kaucji
w przypadku zmiany właściwości urzędu oraz przesądza, że kaucja stanowi zabezpieczenie (oprócz zapłaty podatku) odsetek za zwłokę i powstałych po wniesieniu
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wanych przez podatnika zarówno do działalności podlegającej VAT, jak i działalności
niepodlegającej VAT.
W odniesieniu do sytuacji, gdy podatnik, oprócz wykonywania opodatkowanej
działalności gospodarczej, wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem
VAT, nowelizacja przewiduje:
1. wskazanie w ustawie o VAT proponowanych sposobów (metod) określania przez
podatnika proporcji (wyliczania współczynnika) odliczania podatku naliczonego
w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów
mieszanych; wskazano też na wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej
odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych
przez niego nabyć;
2. wprowadzenie dla jednostek samorządu terytorialnego „urzędowego” sposobu
ustalania proporcji odliczania podatku naliczonego opartego na kryterium
„przychodowym”, z możliwością zastosowania innej metody odpowiadającej
bardziej specyfice podmiotu,
3. doprecyzowanie zasad dokonywania korekt w przypadku zmiany zakresu
wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej
opodatkowaniu VAT.

Stawka VAT na towary wykorzystywane
do ochrony przeciwpożarowej podwyższona
Ustawa znosi obniżoną stawkę podatku dla towarów przeznaczonych na cele
ochrony przeciwpożarowej, stosowaną do dostaw na terytorium kraju dla jednostek
ochrony przeciwpożarowej. Wykonuje w tym zakresie wyrok TSUE z 18 grudnia 2014 r.
w sprawie C-639/13, dotyczący możliwości stosowania na gruncie prawa polskiego
obniżonej stawki VAT w stosunku do dostawy towarów związanych z ochroną przeciwpożarową. Stawka ta wzrośnie zatem z 8 do23%.

Wejście w życie
Termin wejścia w życie nowelizacji to 1 lipca 2015 r. Jednak zmiany dotyczące sposobu
wyliczania proporcji odliczeń VAT oraz objęcia stawką podstawową towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej zaczną obowiązywać dopiero z dniem
1 stycznia 2016 r. ■

1
Tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054, z późn. zm.).
2

Wyrok TSUE w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06.
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ORZECZENIA

Określenie właściwości
organu egzekucyjnego

Na podstawie art. 19 w związku z art. 22 § 2 i § 3 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do
przeprowadzenia egzekucji administracyjnej należności
pieniężnych określonych w art. 19 § 2 powyższej ustawy
właściwym organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu
skarbowego, o ile zobowiązany zamieszkuje lub ma siedzibę, bądź
też znany przed wszczęciem egzekucji majątek zobowiązanego
bądź większa jego część, znajduje się na terenie działania innej
gminy niż ta jednostka samorządu terytorialnego, która ustaliła
lub określiła dochodzoną należność.
Z zestawienia treści art. 19 § 2 i art. 22 § 2
i 3 ww. ustawy wynika bowiem, że organy
wykonawcze gminy o statusie miasta oraz
Prezydent miasta stołecznego Warszawy
są organem egzekucyjnym właściwym
rzeczowo i miejscowo w zakresie egzekucji należności pieniężnych ustalonych
lub stwierdzonych przez organ tej jednostki samorządu terytorialnego tylko
w takich sytuacjach, gdy zobowiązany
zamieszkuje bądź ma siedzibę na terenie
oddziaływania tej gminy bądź też na jej
terenie położony jest majątek zobowiązanego w znacznej części. Przy tym organ
gminy jest organem egzekucyjnym tylko
w takiej sytuacji, gdy jest jednocześnie
wierzycielem. Natomiast w sytuacji, gdy
zobowiązany zamieszkuje lub ma swą
siedzibę na terenie innej gminy w tym
również takiej, która posiada status
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miasta, organem egzekucyjnym jest zawsze właściwy miejscowo naczelnik urzędu
skarbowego.
– Tak orzekł NSA w uchwale składu 7 sędziów z 8 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FPS
5/14). Wskazał w niej ponadto, że w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) nie określa w sposób wyłączny
właściwości organu egzekucyjnego, będącego właściwym organem gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład
powiatu warszawskiego. ■

PROJEKTY

Projekt ustawy
o administracji
podatkowej

Sejm przyjął już rządowy projekt nowej ustawy o administracji
podatkowej. Ma ona usprawnić działanie administracji podatkowej
oraz ułatwić obywatelom skorzystanie z jej wsparcia.
Od 1 września 2015 r. mają zostać utworzone tzw. centra obsługi, w których będzie
można składać podania i deklaracje oraz
otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać
wyjaśnienia dotyczące przepisów. Centra te
mają pomagać podatnikom niezależnie od
urzędu skarbowego, pod który podlegają.
Proponuje się także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mieli prawo do pomocy
asystenta podatnika, który będzie udzielał informacji o obowiązkach podatkowych.
Ponadto projekt zakłada m.in. nałożenie na administrację podatkową obowiązku
zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. W tym celu ma
zostać utworzona Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane
interpretacje przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów oraz broszury informacyjne. ‘Rząd zaproponował też utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej,
którego dyrektor uzyska status organu podatkowego. Będzie on odpowiedzialny za
wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. ■
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Ułatwienia dla firm
i uszczelnienie systemu
podatkowego
Racjonalizacja i uproszczenie procedur podatkowych oraz
uszczelnienie systemu poboru podatków – to najważniejsze kierunki
zmian zaproponowanych w rządowym projekcie nowelizacji Ordynacji
podatkowej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych
Pełnomocnictwo będzie podatnik mógł złożyć tylko raz. Zaproponowano wprowadzenie
pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych i przed wszystkimi organami, w tym samorządowymi. Pełnomocnictwo takie
będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegało opłacie
skarbowej. Pełnomocnictwo szczegółowe (papierowe lub elektroniczne), dotyczące
tylko jednej sprawy, będzie nadal funkcjonować. Aktualnie pełnomocnictwo składane
jest w urzędzie skarbowym do każdej sprawy.
Proponowane rozwiązania oznaczają uproszczenie reprezentowania strony przez
pełnomocnika i służą ograniczeniu biurokracji w organach podatkowych.

Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej
Projekt przewiduje wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów
z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy, którzy prowadzą
dokumentację elektronicznie, będą przekazywać dane na żądanie organu podatkowego
w ramach trwającej procedury. Zmiana ta ma być wprowadzana stopniowo. Ma oznaczać
krótszą, tańszą, „nieinwazyjną” kontrolą, z mniejszym angażowaniem podatnika, oraz
szybszą i bardziej efektywną analizę danych.

Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę
Nowością ma być zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę. Nowa stawka
obniżona i stawka podwyższona będą miały symetryczną relację do stawki podstawowej. Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów
w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę
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będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach
o podwyższonym ryzyku, jak VAT, akcyza i cło.

Wyznaczanie jednego „wiodącego” urzędu do postępowania
w sprawach powiązanych podmiotów
Zakłada się wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie jednego
„wiodącego” urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością
miejscową różnych urzędów. Takie regulacje mają przyczynić się do usprawnienia
i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach
takich powiązanych podmiotów. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub zabezpieczenia
dowodów jego popełnienia. Ma to podnieść efektywność postępowań podatkowych
(kontroli). Wyznaczenie „wiodącego urzędu” ma służyć zwalczaniu zorganizowanej
przestępczości gospodarczej.

można pracować wiedząc, że tuż obok nasze dziecko przebywa w przedszkolu, żłobku
lub klubiku dziecięcym – podkreśliła premier.
W projektach nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych
i prawnych przewidziano, iż pracodawcy tworzący zakładowe żłobki, kluby dziecięce
i przedszkola będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na uruchomienie takich placówek. Będzie to 400 zł na dziecko w żłobku
i 200 zł na dziecko w przedszkolu. Pracodawca będzie mógł także przyznać
pracownikowi dofinansowanie w związku z umieszczeniem dziecka w instytucji
prowadzonej przez inny podmiot, jeżeli sam nie zdecyduje się na prowadzenie
placówki zakładowej.
Regulacje te mają obowiązywać od początku 2016 r. ■

Zbycie sprzętu a VAT

Racjonalizacja wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych
Wprowadzenie możliwość składania „grupowego” wniosku o interpretację ma pozwolić
na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych
kontrahentów.
Formuła interpretacji ogólnej też zostanie dopracowana.
Zamiast powielania interpretacji indywidualnych po wydaniu interpretacji ogólnej,
zaproponowano tylko potwierdzenie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej. ■

Wsparcie dla młodych rodziców
w opiece nad dziećmi
Rząd proponuje rozwiązania podatkowe adresowane do
pracodawców tworzących zakładowe żłobki i przedszkola dla dzieci
swoich pracowników lub dofinansowujących pracowników, którzy
zapewnią opiekę dziecku w inny sposób. Na tych rozwiązaniach mają
skorzystać pracodawcy i rodzice z małymi dziećmi.
To ma być dobra informacja dla tych matek, które decydują pomiędzy wychowaniem
dziecka a podejmowaniem pracy. Teraz będzie można pogodzić obie sprawy – będzie
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ODPOWIEDZI

Osoba fizyczna, czynny podatnik VAT, wprowadziła z majątku
prywatnego oświadczeniami do swojej firmy marketingowej sprzęt
komputerowy. Używano ich przez 2 lata jedynie do czynności
opodatkowanych. Czy ich zbycie obecnie będzie mogło korzystać ze
zwolnienia od VAT?
Od stycznia 2014 w ustawie o VAT1 zlikwidowano zwolnienie dotyczące tzw.
towarów używanych. Nowe przepisy zwalniają zaś od podatku dostawę towarów
wykorzystywanych wyłącznie na cele
działalności zwolnionej od podatku, jeśli
z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia
tych towarów nie przysługiwało prawo do
odliczenia VAT. Nie ma przy tym znaczenia okres używania tych towarów. Od 1
stycznia 2014 r. znaczenie ma wiec wyłącznie to, na jakie cele np. sprzęt komputerowy
był wykorzystywany. Jeżeli wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, to
jego dostawa będzie zwolniona od VAT. Jeśli zaś sprzęt był wykorzystywany zarówno
do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej, albo tylko opodatkowanej, to taka
sprzedaż będzie opodatkowana. ■
1

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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Administracja otwarta
i przyjazna obywatelowi?

Rząd zdecydował, że do końca lipca 2015 r. zostanie wdrożona
inicjatywa „Obywatel”, która ułatwi kontakt z administracją.
Rozwiązanie to powinno zwiększyć poziom zaufania obywateli
do państwa i jego instytucji.

W ramach inicjatywy ruszy serwis informacyjny – portal obywatel.gov.pl. Na tej
stronie znajdą się opisy najpopularniejszych
usług, jakie administracja świadczy obywatelom. Każda usługa zostanie przedstawiona w postaci karty informacyjnej
i opisana w zrozumiały sposób. Do końca
lipca br. zostaną opublikowane opisy
80 usług publicznych.
Zostanie również uruchomiona „Informacja
dla obywatela”, system informacji telefonicznej połączony z bazą wiedzy niezbędnej
do udzielania profesjonalnych odpowiedzi
na zadawane pytania i zgłaszane problemy. System telefoniczny będzie uruchomiony
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwach i urzędach wojewódzkich.
W kolejnym etapie zostanie uzupełniony o urzędy centralne.
Konsultanci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą telefonicznie informować
obywateli, gdzie mogą załatwić swoje sprawy. Chodzi o to, aby pytającego nie odsyłać
do innych instytucji, ale „jednym telefonem” załatwić jego sprawę. W bardziej skomplikowanych czy nietypowych sytuacjach konsultant będzie mógł przełączyć obywatela do
infolinii urzędowej lub branżowej. System „Informacja dla obywatela”, oprócz udzielania
informacji, będzie także zbierał sygnały od obywateli w różnych sprawach. Będą one
analizowane, np. pod kątem ewentualnych zmian w prawie.
Inicjatywa „Obywatel” zawiera również rekomendacje dotyczące komunikowania się
administracji z obywatelem. Dotyczą one właściwego reagowania na sygnały od obywateli
w różnych sprawach oraz zrozumiałego i prostego pisania pism przez urzędników. ■
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Dofinansowanie
przedsięwzięć wydawniczych
promujących eksport
Departament Instrumentów Wsparcia MG z dniem 27 maja 2015 r.
wznowił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji
przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej na 2015 rok.
Wsparcie odbywa się w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada
2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz.U. 2014, poz. 1572).
Ministerstwo Gospodarki w ostatnich latach znacząco zintensyfikowało działania
w zakresie promocji polskiej gospodarki w tym promocji eksportu naszych towarów
na rynkach zagranicznych. ■

PROJEKTY

Ważne dla sektora
rybackiego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Wejście w życie tej ustawy umożliwi realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Większość rozwiązań zawartych w projekcie ustawy
opiera się o rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007-2013.
OdsłuchajiWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie
Wcześniej rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rynku rybnym, który jest
konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków
produktów rybołówstwa i akwakultury. Proponowane zmiany mają przyczynić
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się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki
rybołówstwa.
Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to:
▪▪ uproszczenie procedur prawnych i obowiązków w zakresie sprawozdawczości;
▪▪ wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb;
▪▪ ograniczenia wsparcia rynkowego (zlikwidowanie systemu wycofania, pozostawienie
mechanizmu prywatnego składowania);
▪▪ zapewnienie lepszej informacji dla konsumenta, tak aby mógł podejmować świadome decyzje zakupu. ■

Administracja publiczna
przyjazna przedsiębiorcom?
Fundamentem przygotowanych regulacji jest przekonanie, że 99%
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wykonuje
ją rzetelnie i uczciwie. W związku z tym istotą nowych rozwiązań
będzie zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz
wzmocnienie mechanizmów dialogu w ich relacjach z organami
administracji publicznej.
Przyjęte przez rząd założenia do nowej
ustawy Prawo działalności gospodarczej przewidują, że będzie ona zbiorem
podstawowych norm określających
działalność gospodarczą wykonywaną
w Polsce, które istotnie zwiększą prawa
i gwarancje dla przedsiębiorców. Efektem
proponowanych regulacji ma być m.in. zagwarantowanie, że podczas załatwiania
indywidualnych spraw przedsiębiorców
organy administracji będą stosować naczelne zasady prawa gospodarczego.
Wolność podejmowania działalności gospodarczej, równość i niedyskryminacja,
zasada „Co nie jest prawem zabronione – jest dozwolone”, przyjazna interpretacja przepisów czy domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – to tylko niektóre z podstawowych
przesłanek, które będą podstawą do formułowania nowych przepisów. ■
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Większa ochrona klientów
firm pożyczkowych?
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez Ministra Finansów ma na celu zwiększenie
poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm
udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą
posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
na prowadzenie takiej działalności.
Projekt nowelizacji ma też umożliwić
skuteczne eliminowanie z obrotu goKonsument ma być
spodarczego podmiotów wykonujących
lepiej chroniony przez
działalność reglamentowaną na rynku
wyeliminowanie stosowanych
finansowym bez zezwolenia, tj. nielegalprzez przedsiębiorców praktyk
nie, w szczególności firm prowadzących
związanych z pobieraniem
działalność z zamiarem oszustwa. Z rynku
nadmiernych, nieuzasadnionych
opłat związanych z udzieleniem
finansowego powinny zniknąć nieuczciwe
i obsługą pożyczki.
firmy z sektora pozabnkowego, aby nie
dochodziło do nadużyć.
Najważniejsze z proponowanych
zmian:
▪▪ nadanie uprawnień KNF do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec
podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku
finansowym bez wymaganego zezwolenia, w szczególności z zamiarem oszustwa;
▪▪ zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez wymaganego zezwolenia środków
finansowych innych osób, w celu obciążania ich ryzykiem;
▪▪ usprawnienie współpracy KNF z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (chodzi o możliwość udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę bankową przy kierowaniu
do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu
funkcjonowania rynku finansowego);
▪▪ wprowadzenie ustawowych wymogów, których spełnienie jest warunkiem
wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich;
▪▪ wprowadzenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu
konsumenckiego;
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Ustawa o wspieraniu
polubownych metod
rozwiązywania sporów?
Upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach
cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami – to główny
cel projektowanej ustawy o wspieraniu polubownych metod
rozwiązywania sporów.
▪▪

wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu
konsumenckiego oraz odsetek od odsetek (6-krotność wysokości stopy kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego) – maksymalny limit odsetek za
opóźnienie w spłacie będzie również obejmować opłaty z tytułu zaległości w spłacie
kredytu, np. opłaty windykacyjne;
▪▪ określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych
kredytach konsumenckich przez banki i pozabankowe firmy pożyczkowe.
Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyniosą pozytywny efekt zarówno dla
konsumentów, jak też dla branży pożyczkowej, a także wpłyną na obniżenie kosztów
pożyczek i kredytów konsumenckich oraz zwiększenie bezpieczeństwa na rynku pożyczkowym. Konsument będzie lepiej chroniony przez wyeliminowanie stosowanych
przez przedsiębiorców praktyk związanych z pobieraniem nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Lepsza ochrona klienta ma
też dotyczyć sytuacji, gdy będzie zalegał ze spłatą pożyczki. Projekt doprecyzowuje
zasady pobierania przez przedsiębiorców odsetek za opóźnienie w spłacie i zapobiega
obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji.
Korzyścią dla rynku ma być zwiększenie wiarygodności i zaufania do branży
pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których
spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności. Chodzi o działanie spółki we wskazanej formie prawnej (musi to być spółka kapitałowa), obowiązek
posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 200 tys. zł (utworzonego ze
środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych) oraz niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach
spółki i prokurentów.
Obecnie nieuczciwa reklama, pomijanie istotnych informacji w ofercie i umowie,
wygórowane opłaty przygotowawcze i windykacyjne, utrudnianie odstąpienia od umowy
– to najczęstsze zagrożenia, na jakie narażeni są konsumenci pożyczający pieniądze od
firm pożyczkowych. ■
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Proponowane przepisy mają przede
wszystkim podnieść świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie
rozwiązanie umożliwia też zakończenie
konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.
Projekt wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz
bodźców ekonomicznych. Wprowadzone
zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych. Wśród proponowanych rozwiązań są również zachęty
podatkowe. Projekt ustawy wprowadza
możliwość rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie
korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bieżącym okresie rozliczeniowym, co zmniejszy uciążliwości
w stosunku do dzisiejszego obowiązku dokonywania korekty wstecz.
Ustawa pozwoli ponadto na zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek
skierowania przez sąd do wydatków sądowych. Zmianie ulegną także niektóre opłaty
sądowe związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają skłaniać strony do podejmowania prób polubownego
rozwiązywania sporu zamiast kierowania sprawy do sądu.
Do najistotniejszych propozycji w zakresie mediacji należą m.in.
▪▪ wprowadzenie obowiązku poinformowania w pozwie, czy strony podjęły próbę
mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązania sporu,
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▪▪

dokonywanie na każdym etapie procesu przez sędziego oceny czy sprawa może
zostać zakończona polubownie i nakłanianie stron do mediacji,
▪▪ zwolnienie od opłaty sądowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem,
▪▪ możliwość zwolnienia od kosztów mediacji sądowej osób ubogich,
▪▪ ułatwienie wyboru mediatora z publicznie dostępnej listy stałych mediatorów,
▪▪ jak najszybsze przekazywanie danych kontaktowych stron mediatorowi.
W zakresie arbitrażu proponowane rozwiązania dotyczą m.in..
▪▪ wprowadzenia jednoinstancyjności prowadzonych w sądach powszechnych spraw
o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków krajowych sądów polubownych
oraz postępowań ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego (tzw. postępowania postarbitrażowe),
▪▪ skrócenia terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
z trzech do dwóch miesięcy,
▪▪ wprowadzenia równego standardu dla postępowań sądowych i arbitrażowych
w przypadku upadłości przedsiębiorcy. Pomimo ogłoszenia upadłości zapis na
sąd polubowny nie będzie tracił mocy, a toczące się przed sądem polubownym
postępowania będą kontynuowane.
Rozwiązanie sporu w drodze polubownej ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności i pozwoli kontynuować współpracę pomiędzy firmami, co z reguły nie jest możliwe
po długotrwałym i kosztownym procesie sądowym. ■

ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w przepisach
o płatnościach
bezpośrednich

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wparcia bezpośredniego wydłużyła w roku 2015 okres składania
wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego (a tym samym
również płatności obszarowych w ramach PROW) – do 15 czerwca.
Jednocześnie zachowana zostaje zasada dodatkowych 25 dni kalendarzowych na złożenie wniosku z 1% potraceniem płatności za każdy dzień opóźnienia (do 10 lipca br.).
W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków zmieniony został też ostateczny termin złożenia wniosku o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla
małych gospodarstw lub oświadczenia o wystąpieniu w 2015 r. z tego systemu. Termin
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ten został ustalony na 10 lipca 2015 r., tj. na ostatni możliwy dzień złożenia wniosku
po przesunięciu terminu.
Nowa ustawa wprowadza również zmianę dotyczącą okresów przetrzymywania
zwierząt w przypadku ubiegania się o płatność do bydła, płatność do krów lub płatność
do kóz. Zadeklarowane we wniosku młode bydło, krowy czy kozy należy przetrzymywać przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatności. Zmienione przepisy
w tym zakresie będą dotyczyć wszystkich rolników, także tych, którzy złożyli wnioski
przed dniem wejścia w życie ustawy.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił ponadto rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności
niezwiązanej do tytoniu. ■

Ograniczenie niekontrolowanego
wywozu leków
Niekontrolowany wywóz leków z Polski, który powoduje braki
w aptekach preparatów poszukiwanych przez pacjentów,
zostanie ograniczony. Stanie się tak dzięki nowelizacji prawa
farmaceutycznego. Pacjenci będą mieli lepszy dostęp do leków.
Ustawa pozwoli ministrowi zdrowia publikować raz na dwa miesiące listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których mogłoby
brakować w polskich aptekach. Hurtownie
farmaceutyczne będą miały obowiązek informowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zamiarze wywozu i zbycia
wyrobów znajdujących się na ministerialnej
liście. Jednocześnie GIF uzyska możliwość
zablokowania takiej transakcji.
Aby zapewnić równy dostęp aptek i hurtowni do leków i wyrobów refundowanych,
ustawa wprowadza transparenty proces
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składania zamówień przez apteki i hurtownie farmaceutyczne u producentów tych
leków. Zamówienia takie będą składane tylko w formie pisemnej lub elektronicznej.
Jeżeli producent odmówi realizacji złożonego zamówienia, będzie musiał tego dokonać
również w formie pisemnej lub elektronicznej. Dodatkowo, odmowa realizacji zamówienia dotyczącego produktów znajdujących się na ministerialnej liście, tj. produktów
o zagrożonej dostępności dla polskich pacjentów, będzie wymagała uzasadnienia,
a informacja o niej trafi też do GIF. ■

Jednolite podstawy dla
e-usług w Polsce i UE
W lipcu 2016 roku w całej Unii Europejskiej wejdą w życie
przepisy rozporządzenia eIDAS (tzn. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym).
Nowe rozporządzenie zastępuje wcześniejszą dyrektywę 1999/93/WE w sprawie
Celem rozporządzenia
wspólnotowych ram prawnych dla podpieIDAS jest zwiększenie
sów elektronicznych, jak również krajowe
bezpieczeństwa
i zaufania do transakcji
przepisy państw członkowskich UE w tym
elektronicznych.
zakresie.
Celem rozporządzenia eIDAS jest
zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania
do transakcji elektronicznych poprzez wprowadzenie jednolitych przepisów w całej Unii
Europejskiej. Usprawni to znacząco komunikację elektroniczną między obywatelami,
przedsiębiorstwami i administracją publiczną na terenie całej Unii.
Rozporządzenie odnosi się nie tylko do podpisu elektronicznego (tj. zastępowana
dyrektywa 1999/93/WE), ale wkracza także w obszar nowych narzędzi niezbędnych
dla kompleksowego świadczenia transgranicznych e-usług, takich jak identyfikacja
elektroniczna, pieczęć elektroniczna czy elektroniczne doręczenia.
Oznacza to konieczność dostosowania polskiego prawa wykonawczego do wymogów
unijnego rozporządzenia. Prace w naszym kraju polegać będą na wydaniu ustawy, która
uchyli obowiązującą ustawę z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz
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ureguluje materię pozostawioną przez eIDAS państwom członkowskim (tj. kwestie
nadzoru, odpowiedzialności oraz kary administracyjne). Oprócz nowelizacji krajowych
aktów prawnych, konieczne będzie dostosowanie systemów informatycznych, a przede
wszystkim terminologii stosowanej przez aplikacje i systemy do składania i weryfikacji
podpisu elektronicznego. ■

Rewolucja w sądach
administracyjnych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zacznie
obowiązywać 15 sierpnia br.
Przyjęte zmiany idą w trzech generalnych
kierunkach. Po pierwsze, celem zmian jest
usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem
administracyjnym, zarówno w pierwszej
jak i w drugiej instancji. Po drugie, proponowane zmiany wiążą się z uwzględnieniem ustaleń Trybunału Konstytucyjnego
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
w sprawach związanych z postępowaniem
przed sądami administracyjnymi. Po trzecie,
przyjęte zmiany zmierzają do wyeliminowania rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Przewidziano np., że w razie uchylenia decyzji w przypadku stwierdzenia naruszenia
prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a także w razie stwierdzenia
nieważności decyzji, sąd będzie mógł zobowiązać organ do wydania w określonym
terminie decyzji przy równoczesnym wskazaniu sposobu załatwienia sprawy lub jej
rozstrzygnięcia, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami sprawy, a rozstrzygnięcia
nie pozostawiono uznaniu organu. W przypadku niewydania przez organ decyzji w określonym przez sąd terminie sąd na wniosek strony będzie wówczas mógł we własnym
zakresie wydać orzeczenie (o ile pozwalają na to okoliczności sprawy), a ponadto będzie
mógł wymierzyć organowi grzywnę bądź przyznać od tego organu na rzecz skarżącego
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sumę pieniężną jako rodzaj odszkodowania. Ma to na celu stworzenie sądom administracyjnym możliwości merytorycznego orzekania w sprawie.
Na skutek zmian przepisów NSA będzie mógł w określonych sytuacjach orzekać co
do istoty sprawy ostatecznie i merytorycznie rozstrzygając sprawę w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej.
Przewidziano też m.in. wprowadzenie instytucji samokontroli sądu pierwszej instancji, umożliwiającej uwzględnianie przez wojewódzki sąd administracyjny we własnym
zakresie skarg kasacyjnych.
W razie uwzględnienia skargi na decyzję (lub postanowienie) i jej uchylenie lub
stwierdzenie jej nieważności oraz stwierdzenie przez sąd podstawy do umorzenia
postępowania administracyjnego, sąd będzie umarzał takie postępowanie.
„Ta ustawa ma szansę w sposób istotny zmienić relacje między obywatelem a państwem, między obywatelem a urzędami” – ocenił prezydent Bronisław Komorowski. ■

Towary z gazami
cieplarnianymi
Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ma na celu m.in.
wprowadzenie obowiązku umieszczania etykiet w języku polskim
na sprowadzanych do Polski produktach, urządzeniach, systemach
ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach zawierających fluorowane
gazy cieplarniane.
Nowe przepisy zakładają utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
w którym gromadzone będą dane umożliwiające identyfikację urządzeń i systemów
ochrony przeciwpożarowej oraz ich operatorów. W zakresie stosowania ustawy
przewiduje się powierzenie nowych
uprawnień kontrolnych m.in.: Inspekcji
Ochrony Środowiska, Państwowej Straży
Pożarnej, a także Ministrowi Obrony Narodowej. ■
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Składki polskich organizacji
rolniczych w UE nadal
opłacane z budżetu
Nowelizacja ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych
innych ustaw przedłuża na lata 2015-2020 dofinansowanie
z budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych
w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących
interesy zawodowe rolników wobec instytucji Unii Europejskiej.
Chodzi tu m.in. o prace w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA)
i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Organizacje te reprezentują interesy unijnych rolników i spółdzielców m.in. wobec Komisji Europejskiej.
Wśród polskich organizacji należących do
COPA-COGECA są np.: Krajowy Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
Samoobrona oraz Solidarność Rolników
Indywidualnych. Zgodnie z nowelizacją
państwo opłaci składki nie tylko za izby
rolnicze i związki zawodowe rolników indywidualnych, ale też za społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym rolnicze
spółdzielnie produkcyjne i pracodawców rolnych.
Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie pokrywać samodzielnie całości kosztów
uczestnictwa w strukturach ponadnarodowych. Są one związane przede wszystkim
z wysokimi składkami członkowskimi oraz kosztami obsługi prac w języku polskim.
Nieopłacenie składki do UE oznaczałoby wykluczenie Polski z prac na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych.
Zgodnie z nowelizacją, dofinansowanie z budżetu państwa w latach 2015-2020
ma być przekazywane, tak jak dotychczas, za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek Krajowej Rady w drodze umowy
między tym podmiotem a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dofinansowanie ma
wynosić co najmniej 95% kosztów. ■
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Wysokie standardy ochrony
zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych

Skuteczne i odformalizowane
postępowanie
restrukturyzacyjne

Weszła w życie ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do
celów naukowych lub edukacyjnych, która wdraża do polskiego
prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE.
Nowe przepisy mają zapewnić wysokie standardy ochrony zwierząt
doświadczalnych.

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne ściśle koresponduje
z polityką gospodarczą zachęcającą przedsiębiorców do
wykorzystywania instrumentów sanacyjnych gwarantowanych
przez prawo.

Np. żeby wykorzystywać zwierzęta
w celach naukowych lub edukacyjnych,
trzeba będzie uzyskać pozytywną decyzję
powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającą spełnianie wymagań niezbędnych do prowadzenia takiej działalności. Ustawa wprowadza obowiązek
eliminowania cierpienia zwierząt przez
stosowanie znieczulenia lub metod
zmniejszających ból do minimum.
Ustawa przewiduje też powołanie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń
na Zwierzętach oraz komisji lokalnych.
Komisja Krajowa będzie zajmowała się
m.in. współpracą z Komisją Europejską
np. w zakresie opracowywania metod
badawczych zmierzających do uzyskania
pożądanych informacji bez użycia zwierząt. Komisje lokalne będą m.in. wydawały oraz cofały zgody na prowadzenie
projektów wymagających doświadczeń
na zwierzętach.
Za naruszenie ustawy będą grozić sankcje karne (grzywna, kara ograniczenia
wolności albo więzienia do 2 lat, a w określonych przypadkach do 3 lat). Ustawa
przewiduje też kary administracyjne – pieniężne od 1 do 50 tys. zł. ■
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Jest to przede wszystkim realizacja tzw.
„polityki nowej szansy”, a więc zasada
Wierzyciele będą mieli
wprowadzania instytucji prawnych, mająwpływ na przebieg
cych za zadanie ochronę przedsiębiorczopostępowania
restrukturyzacyjnego.
ści, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm.
Celem nowej regulacji jest:
1. zapewnienie przedsiębiorcom i ich
kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej
maksymalizacji ochrony praw wierzycieli,
2. zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych,
3. wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima
ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
4. zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,
5. maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości,
6. odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych
narzędzi teleinformatycznych,
7. realizacja polityki „nowej szansy” - zapewnienie możliwości „nowego startu”
przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych,
8. zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych.
Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością – będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich
potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmianę struktury majątku,
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. Ustawa wprowadza i szczegółowo określa
4 postępowania restrukturyzacyjne obejmujące: zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów, przyspieszone postępowanie układowe albo „zwykłe”
postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.
Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, a czynności sądowe będzie wykonywać
sędzia-komisarz.
Nowe przepisy zakładają też wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl
ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in.
domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza.
Nowe przepisy przewidują ponadto utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU), który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę
prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. W CRRU znajdą się także wzory pism i formularzy, wymaganych
w trakcie postępowania. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości.
W ustawie zawarte zostały również m.in. regulacje określające przebieg odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych w tym m.in. wobec deweloperów, emitentów
obligacji oraz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, przy czym kompleksowy system
teleinformatyczny dedykowany postępowaniom restrukturyzacyjnym i upadłościowym (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości) zacznie działać z dniem 1 lutego
2018 roku. ■
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Kwoty jednorazowych
odszkodowań z tytułu
uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego
wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
▪▪ 730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
▪▪ 730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu
zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
▪▪ 12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
▪▪ 12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
▪▪ 65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub
dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
▪▪ 32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
inny niż małżonek lub dziecko;
▪▪ 65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia
tego odszkodowania przysługującego
na każde z tych dzieci;
▪▪ 65 701 zł, gdy do jednorazowego
odszkodowania uprawnionych jest
równocześnie dwoje lub więcej dzieci
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

▪▪

▪▪

oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie
i każde następne dziecko;
12 775 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub
rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania
przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz
12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego. ■

Ponad 1,5 tys. firm
z elastycznym czasem pracy
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że do 7 maja br.
elastyczny czas pracy wprowadziło już 1577 pracodawców.
Najwięcej w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.
W czołówce firm z elastycznym czasem
pracy są przedsiębiorstwa zajmujące się
przetwórstwem przemysłowym (584),
handlem i naprawami (245) oraz budownictwem (165).
Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od
sierpnia 2013 roku. Pracodawcy mogą
skorzystać z dwóch nowych rozwiązań.
Pierwsze to wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie
12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 4 miesiące. Pozwala to dostosować
pracę pracowników do bieżących zamówień.
Drugie rozwiązanie to możliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu pracy.
Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek o 10. Mogą też rozpoczynać dzień np. między
godziną 7 a 10. Ułatwia to pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą.
Na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki
zawodowe, a jeżeli ich nie ma, to pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami
pracowników. ■
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Kiedy na emeryturę?
AKTUALNOŚCI

Prezydent Bronisław Komorowski wpierw zaproponował, aby
Polacy, kobiety i mężczyźni, mogli przechodzić na emeryturę po
przepracowaniu 40 lat.
Jednak następnie szybko wycofał projekt ustawy emerytalnej z procedury konsultacji. ■

PROJEKTY

Wyższe świadczenia
rodzinne i progi
dochodowe?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało dziś Komisji
Trójstronnej propozycje zmian w wysokości świadczeń rodzinnych
oraz progów dochodowych.
Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych
poddawane są weryfikacji co 3 lata. Do 15 czerwca br. Komisja powinna uzgodnić
wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń rodzinnych.
W przypadku gdy to się nie uda, Rada Ministrów do 15 sierpnia br. ustali kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń
rodzinnych w drodze rozporządzenia (na
poziomie nie niższym niż wynika to z zaproponowanych zmian).
Poza tym do Komisji Trójstronnej
trafiły propozycje podniesienia progów
dochodowych oraz świadczeń z pomocy
społecznej. To też wynik przeprowadzanej co 3 lata weryfikacji. ■
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Będzie „Pierwsza praca”?
Program dofinansowania miejsc pracy dla młodych Polaków,
przygotowywany przez Kancelarię Prezydenta, ruszy
najprawdopodobniej od stycznia 2016 r.
Program „Pierwsza praca” to gwarancja dwuletniego zatrudnienia dla ponad
100 tys. młodych osób już w 2016 r. Program opiera się na dofinansowaniu
przez rząd, przez pierwszy rok, zatrudnienia w pełnym wymiarze – to jest ponad
2100 złotych miesięcznie, około 26 tysięcy rocznie. Jest skierowany do absolwentów
szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze
30 lat i bezskutecznie szukają zatrudnienia. Program będzie finansowany z Funduszu
Pracy i środków europejskich. ■

ODPOWIEDZI

Podstawa składek na
wychowawczym

Ile wynosi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach
wychowawczych?
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych za miesiące od stycznia do grudnia 2015 r.
nie może być:
▪▪ wyższa niż 2375,40 zł, tj. 60% z 3959 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w roku 2015 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2014 r. poz. 1137) oraz
▪▪ niższa niż 1312,50 zł, tj. 75% z 1750 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220). ■
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ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w ustawie
emerytalnej od
1 maja 2015 r.

1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, zwanej dalej ustawą zmieniającą.
Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania
(ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:

Możliwość zastosowania tablicy
trwania życia z dnia osiągnięcia
wieku emerytalnego (art. 26 ust. 6
ustawy emerytalnej)
Dodany do ustawy emerytalnej przepis
art. 26 ust. 6 umożliwia zastosowanie
do obliczenia emerytury (ustalanej na
nowych zasadach) średniego dalszego
trwania życia wynikającego z ogłoszonej
przez Prezesa GUS tablicy, obowiązującej
w dniu osiągnięcia przez wnioskodawcę powszechnego wieku emerytalnego, nawet jeśli wystąpił on z wnioskiem
o przyznanie emerytury w okresie, w którym obowiązywała już nowa tablica średniego dalszego trwania życia.

Nowe zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad
dzieckiem (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej)
Dodany do ustawy emerytalnej przepis art. 174 ust. 2a przewiduje, że przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem (np. okresy urlopu wy-
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chowawczego lub urlopu bezpłatnego) przewidziane w art. 7 pkt 5 tej ustawy,
uwzględnia się po 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok
tych okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), a nie jak dotychczas po 0,7%
podstawy wymiaru.

Nowe zasady uwzględniania w kapitale początkowym okresów
ukończonych studiów wyższych (art. 185a ustawy emerytalnej)
Wprowadzenie do ustawy emerytalnej art. 185a oznacza, że przy obliczaniu wysokości emerytury przyznawanej na podstawie art. 24, art. 24a lub art. 184 ustawy
emerytalnej, okres ukończonych studiów wyższych, o których mowa w art. 7 pkt 9
tej ustawy, przebytych przed 1 stycznia 1999 r. uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów
składkowych, przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę.
Wprowadzony przepis dotyczy w praktyce tych osób, których okres studiów
wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999 r. był dłuższy niż wymiar 1/3 okresów
składkowych przypadających przed tą datą.

Obliczenie emerytury na nowych zasadach dla osób urodzonych przed
1 stycznia 1949 r., które miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
(art. 55a ustawy emerytalnej)
Na podstawie dodanego do ustawy emerytalnej art. 55a, osobom urodzonym przed
1 stycznia 1949 r., spełniającym warunki do uzyskania emerytury na podstawie art.
27 ustawy emerytalnej (tj. warunek osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego
oraz udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze co najmniej
20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), wysokość emerytury może być obliczona
według nowych zasad (na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej), również wtedy,
gdy przed zgłoszeniem wniosku o tę emeryturę miały ustalone prawo do emerytury
wcześniejszej.
Jednak w przypadku osoby, która pobrała wcześniejszą emeryturę – podstawa obliczenia emerytury ustalonej według nowych zasad będzie pomniejszona
o sumę kwot pobranych wcześniejszych
emerytur w wysokości przed odliczeniem
zaliczki na podatek dochodowy od osób
Przy ustalaniu kapitału
początkowego okresy opieki
fizycznych i składki na ubezpieczenie na
nad dzieckiem uwzględnia się
ubezpieczenie zdrowotne.
po 1,3% podstawy wymiaru
W razie obliczenia emerytury według
kapitału początkowego za
nowych zasad (z zastosowaniem art. 55a
każdy rok tych okresów.
ustawy emerytalnej) – prawo do wcze-
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śniejszej emerytury ustaje od dnia, od którego emerytura została obliczona według
nowych zasad.

Możliwość ponownego ustalenia emerytury na podstawie
art. 110a ustawy emerytalnej
Wprowadzony do ustawy emerytalnej art. 110a umożliwia ponowne ustalenie emerytury (od przeliczonej podstawy jej wymiaru) na wniosek emeryta, który spełnił
łącznie następujące warunki:
▪▪ do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazał wynagrodzenia przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury,
▪▪ na podstawie wskazanych wynagrodzeń udowodnił, że nowo ustalony wskaźnik
wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%.
Ponowne ustalenie emerytury w myśl tego przepisu możliwe jest tylko raz.
Szczegółowe informacje na temat zmian w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
znajdą Państwo tutaj. ■
Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl.

Od 1 maja polski rynek
pracy szerzej otwarty dla
zagranicznych studentów
Zagraniczni studenci kształcący się w Polsce na studiach
stacjonarnych mogą już pracować cały rok bez konieczności
uzyskiwania zezwolenia na pracę. – To ważna część naszej strategii
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego – powiedziała
prof. Lena Kolarska Bobińska.
Dotychczas studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania
zezwolenia tylko w czasie trzech miesięcy wakacyjnych. Przedłużenie tego okresu wymagało uzyskania zezwolenia, o które występował pracodawca studenta i dotyczyło
to wyłącznie określonego stanowiska pracy.
Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres
ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Zmiana dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych
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studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej.
Studenci przebywający w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy już są objęci
zwolnieniem z wymogu posiadania pozwolenia na pracę. „Zgodnie z naszą strategią
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, którą już realizujemy, chcemy zachęcić
do studiowania w Polsce jeszcze więcej zagranicznych studentów. Ich liczba z roku na
rok rośnie, ale w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest niska. Ważna jest
edukacyjna oferta uczelni, ale wielu studentów-cudzoziemców chce również zdobyć
doświadczenie w polskich firmach. Nowe przepisy stworzą taką możliwość i będą dużą
zachętą do studiowania w Polsce”. – dodaje minister nauki.
Na polskich uczelniach kształci się obecnie ok. 46 tys. obcokrajowców. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ich liczba wzrosła o 10 tys. W Polsce kształcą się obywatele
158 krajów. Nowe rozporządzenie jest kolejnym ułatwieniem dla cudzoziemców w podjęciu nauki w Polsce po planowanych zmianach w ustawie o języku polskim ułatwiających
zdobywanie certyfikatów językowych. ■

Zwiększenie ochrony
ubezpieczeniowej upraw
rolnych
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich ma na celu m.in. zwiększenie ochrony
ubezpieczeniowej upraw rolnych przez zapewnienie producentom
owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu
państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez
zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych
niż 6% sumy ubezpieczenia upraw.
Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz
na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie
składek ubezpieczeniowych.
Nowelizacja m.in. przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały
producentom rolnym w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy
to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających:
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▪▪

3,5% sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz
▪▪ 5% sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu,
tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych.
Ustawa ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do
ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych
wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z nowelizacją,
dopłaty będą stosowane do 65% składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej
5 sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6% sumy ubezpieczenia, nie
mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę
ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia.
Ponadto nowelizacja skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego
następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego
ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy.
Ustawa umożliwia też zawieranie umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów zamierza wspólnie
udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku
ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach. ■
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INTERPRETACJE

Uwaga na outsourcing
pracowniczy

Jacek Kapica – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
– odpowiada ostatnio na interpelacje1 w sprawie regulacji przepisów
prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego.

Zarówno organy podatkowe, jak i Zakład
Ubezpieczeń Społecznych cały czas prowadzą zintensyfikowane działania wobec
nieuczciwych podmiotów, oferujących
obniżenie kosztów zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeniowych poprzez
wykorzystanie instytucji outsourcingu personalnego (proceder ten jest zjawiskiem
występującym na terenie całego kraju).
Należy zaznaczyć, że pierwsze działania
wobec podmiotów oferujących outsourcing personalny organy podatkowe podejmowały już w 2012 r., współpracując w tym
zakresie z prokuraturą i organami ścigania
oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
co pozwoliło na identyfikację faktycznego
zakresu wykonywanej działalności gospodarczej prowadzonej przez nieuczciwych
podatników oferujących outsourcing personalny. Na etapie prowadzonych działań
weryfikacyjnych powstały wątpliwości, co
do zakresu usług oferowanych przez tego
rodzaju podmioty. Prowadzona przez nich działalność gospodarcza oparta była na
umowach mających za przedmiot outsourcing personalny. Konstrukcja prawna tych
umów budziła wątpliwości, co do zgodności ich zawierania z obowiązującymi przepisami
prawa. W związku z tym organy podatkowe podjęły działania zmierzające do potwierdzenia napływających informacji, a także do dokładnego rozpoznania mechanizmu
działania spółek outsourcingowych. Proceder oferowania obniżonych kosztów pracowniczych przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego bazuje na
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umowach prywatnoprawnych pomiędzy
przedsiębiorcami, których zawarcie nie
W przypadku wielu
podlega zgłaszaniu organom podatkoumów tzw. outsourcingu
personalnego nie doszło
wym. Mechanizm działania przestępstw
do skutecznego transferu
mógł zostać rozpoznany dopiero w trakcie
pracowników i nie dochodziło
przeprowadzania pierwszych kontroli podo zmiany pracodawcydatkowych podjętych u przedsiębiorców,
płatnika.
którzy nawiązali współpracę w zakresie
outsourcingu personalnego, w konfrontacji z informacjami, które w 2013 roku zaczęły napływać ze strony innych instytucji, w tym
ZUS-u, o niezapłaconych składkach pracowniczych. Dopiero na tym etapie możliwe było
dotarcie do zawieranych umów, których konstrukcja ma kluczowe znaczenie dla tego
modelu działania przestępstw. Przeprowadzone analizy prawne umów wskazały, że
działalność podmiotów oferujących ww. usługi, nie spełnia warunków z art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), a więc nie mogło
dojść do skutecznego transferu pracowników. W przypadkach zawieranych umów
nie dochodziło do zmiany pracodawcy, a zatem płatnikiem zaliczek na podatek
dochodowy od zatrudnionych pracowników w dalszym ciągu pozostawał poprzedni pracodawca. Zawieranie umów prawnych z kontrahentami w zakresie przejęcia
ich pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, bez faktycznego zamiaru ich
przejęcia, skłaniało do uznania, iż występują przesłanki pozwalające na stwierdzenie,
że podejmowane czynności prawne są nieważne z mocy prawa. Tego rodzaju okoliczności zobowiązywały organy podatkowe do podjęcia odpowiednich postępowań
w celu określenia osoby płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
rzekomo przejętych pracowników. Po przeprowadzeniu ww. czynności na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na stronach izb skarbowych i urzędów skarbowych
umieszczono ostrzeżenia publiczne dotyczące nieprawidłowości związanych z outsourcingiem personalnym, które ukazały się w październiku 2013 r. Wraz z pojawieniem
się ww. komunikatu dla przedsiębiorców, organy podatkowe skierowały wystąpienia
do organizacji zrzeszających przedsiębiorców, wyjaśniające przedmiotowy mechanizm
outsourcingu personalnego - tłumaczy przedstawiciel resortu finansów.
Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco reagował wobec problemu
nadużyć popełnianych przez podmioty oferujące pracodawcom obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników, podejmując w tym zakresie odpowiednie działania. W 2012 r.
zostało wszczęte przez ZUS postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednej z firm outsourcingowych, jak również zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa. Równocześnie na stronie internetowej ZUS, dostępnej dla
wszystkich klientów, został zamieszczony komunikat informujący na co powinni zwrócić
szczególną uwagę pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingu, gdyż
często nie prowadzi ona do faktycznego przejęcia pracowników, a składki na ubezpie-
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czenia społeczne nie są odprowadzane. Wszystkie Oddziały ZUS zostały zobowiązane
do zwracania szczególnej uwagi na występowanie podobnych praktyk na terenie
swojego działania oraz do współpracy z organami skarbowymi i Państwową Inspekcją
Pracy, w celu przeciwdziałania naruszaniu obowiązujących przepisów. W przypadku
wystąpienia takich praktyk Oddziały ZUS zostały zobowiązane do bieżącego podejmowania działań, które pozwoliłyby na szybkie przeciwdziałanie naruszaniu przepisów
z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających
w celu ustalenia właściwego płatnika składek we wszystkich ujawnionych przypadkach
naruszenia przepisów związanych z przejęciem pracowników. W przypadku każdego
z ubezpieczonych, wobec którego zostało ustalone, iż nie doszło do przejęcia w trybie
art. 23¹ ustawy – Kodeks pracy, a tym samym nie doszło do zmiany płatnika składek,
Oddziały ZUS (według siedziby właściwego pracodawcy) są zobowiązane do wydania
decyzji o podleganiu ubezpieczeniom społecznym danej osoby z tytułu zatrudnienia
u faktycznego pracodawcy (kontrahenta firmy oferującej outsourcing). Zatem jeżeli
wskutek postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwy Oddział
ZUS okaże się, że płatnikiem składek nadal pozostaje dotychczasowy pracodawca,
zostaje on zobowiązany do opłacenia składek za pracowników, których przekazał
nieskuteczną umową outsourcingu do jednej z firm. Prawidłowość takiego postępowania potwierdzają wydane dotychczas wyroki sądów powszechnych2 – wyjaśnia
przedstawiciel resortu finansów. ■
1

Interpelacje: nr 32282 i nr 32449.

Zob. m.in. orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 października 2013 r., sygn. akt IV
U 1066/13 oraz z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt IV U 1026/13, czy też orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt III AUa 30/1.
2

PORADY

ZUS ostrzega przed
mailami i telefonami

Uwaga na maile i telefony z informacją o możliwości przeliczenia
świadczeń wypłacanych przez ZUS. Osoby podszywające się pod
pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą kierować
do emerytów zawirusowaną korespondencję elektroniczną lub
namawiać do płatnych porad.
W ostatnich dniach do niektórych z klientów ZUS dotarła korespondencja mailowa z informacją o możliwości przeliczenia emerytury w związku ze zmianą przepisów ustawy
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wskazywała
jakoby jej nadawcą był sam Zakład. Dla osób zainteresowanych przeliczeniem świadczeń podany był adres kontaktowy dyrektora i zastępcy dyrektora oddziału ZUS. Mail
zawierał również załącznik, który był najprawdopodobniej zawirusowany. Inni klienci
odebrali z kolei telefony z informacją o możliwości przeliczenia emerytury w oparciu
o nowe przepisy i sugestią spotkania z przedstawicielem ZUS.
Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie przesyłają klientom korespondencji mailowej z informacją o możliwości skorzystania z przeliczenia świadczenia, nie kontaktują się też w tej sprawie telefonicznie. Stąd uczulamy i prosimy
o ostrożność. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności kontaktujących
się osób, Zakład prosi o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem
telefonu: 22 560 16 00. ■

Niemieckie świadczenia
emerytalno-rentowe dla
byłych pracowników getta
mieszkających w Polsce
1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie umowa między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych
świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.
Umowa reguluje kwestie nabywania i wypłacania osobom zamieszkałym w Polsce
świadczeń, jakie zgodnie z niemieckim ustawodawstwem wewnętrznym przyznawane są z tytułu zatrudnienia wykonywanego w getcie. Umowa umożliwia, osobom
zamieszkałym w Polsce nabycie i wypłatę świadczeń na podstawie niemieckiej Ustawy
o wypłacaniu rent z tytułu zatrudnienia w getcie (niem. ZRBG).
Umowa obejmuje:
▪▪ osoby prześladowane przez reżim narodowosocjalistyczny oraz
▪▪ członków rodzin tych osób,
które ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce nie otrzymały świadczeń z tytułu
okresów zatrudnienia w getcie na podstawie niemieckich przepisów emerytalno-rentowych.
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Wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

WZORY PISM

WNIOSKODAWCA:
Do:

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

(oznaczenie organu)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nabycie prawa do niemieckiego świadczenia z tytułu zatrudnienia w getcie oraz jego
wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Niezależnie od daty złożenia
wniosku emerytura/renta zgodnie z Ustawą ZRBG będzie wypłacana od możliwie najwcześniejszego dnia przyznania emerytury/renty, jednak najwcześniej od dnia 01.07.1997 r.
Do rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty przyznanych świadczeń
wyznaczone zostały 3 niemieckie instytucje ubezpieczeniowe:
▪▪ Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, Knobelsdorffstr. 92, 14059
Berlin, Telefon: 0049 (0)30-3002-0, Fax: 0049 (0)30-30021009;
▪▪ Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 44781 Bochum, Telefon:
0049 (0)234-304-0, Fax: 0049 (0)234-66050;
▪▪ Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, Telefon: 0049 (0)30-86528988,
Fax: 0049 (0)30-86527240.
Wnioski o przyznanie niemieckich świadczeń na podstawie ustawy ZRBG przyjmuje
jednak tylko jedna niemiecka instytucja: Deutsche Rentenversicherung Bund w Berlinie.
Wniosek o świadczenie z tytułu zatrudnienia w getcie można złożyć też w każdej
jednostce terenowej ZUS, która przekaże go do rozpatrzenia niemieckiej instytucji
ubezpieczeniowej.
W jednostkach ZUS możliwe jest uzyskanie formularzy wniosków o niemieckie
świadczenia, jak również pomocy w wypełnianiu i kompletowaniu tych wniosków.
Szczegółowe informacje na temat warunków nabycia niemieckich świadczeń z tytułu
zatrudnienia w getcie oraz formularze wniosków o nabycie i transfer tych świadczeń
można znaleźć tutaj. ■
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Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie
mi powyższych informacji w następujący sposób *:
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,
przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres,
przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:
 dysku CD
 dysku DVD
udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie,
inny sposób:

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

-------------------------* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem
** proszę wybrać jeden z nośników przez zakreślenie właściwego pola krzyżykiem
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na
wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, organ winien powiadomić w ciągu 14 dni od
dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez organ powyższemu terminowi
– wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
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PORADY

Groźne konsekwencje
uczestnictwa
w nielegalnym hazardzie

Służba Celna ostrzega, że czerpanie korzyści z nielegalnej
działalności jest procederem, którego uczestnicy narażeni są
nie tylko na konsekwencje karne i administracyjne, ale również
na zetknięcie się z przestępcami, realizującymi swoje interesy
w sposób bardzo bezwzględny.
Przykładem takich dotkliwych skutków
uczestnictwa w nielegalnym procederze
jest udostępnianie powierzchni pod automaty osobom urządzającym gry hazardowe
wbrew prawu. Właściciele i wynajmujący
muszą liczyć się nie tylko z karami pieniężnymi, ale narażeni są także na kontakt ze
światem przestępczym.
Z informacji posiadanych przez Służbę
Celną wynika, że tylko od stycznia tego
roku w całej Polsce odnotowano ponad
40 przypadków czynów przestępczych
w lokalach wynajmowanych dla organizacji nielegalnych gier na automatach.
Dochodziło do kradzieży pieniędzy lub
automatów, napadów, rozbojów, niebezpiecznych ataków na pracowników lokali,
a nawet podpaleń.
Tylko w pierwszym kwartale tego roku
Służba Celna zatrzymała 8 tys. nielegalnie
działających automatów do gier. Właścicielom lokali lub ich dzierżawcom, udostępniającym powierzchnie urządzającym
nielegalne gry hazardowe, wymierzono
blisko 250 kar pieniężnych w wysokości 12 tys. złotych każda. ■
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Darmowa pomoc prawna
PROJEKTY

Sejm RP pracuje nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej
społeczeństwa.
„Projekt ustawy jest wynikiem konsultacji z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i samorządów zawodowych adwokatów i radców
prawnych. Skorzystaliśmy z ich doświadczenia. Wychodzimy do obywateli, którzy nie
mogli do tej pory korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Wierzę, że ta ustawa będzie
im służyć” – powiedział o projekcie Minister Sprawiedliwości Borys Budka.
Dzięki proponowanym rozwiązaniom obywatele będą mieć zapewniony równy
dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Projektowana
ustawa zakłada współpracę rządu, samorządu, samorządów zawodowych i organizacji
pozarządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. ■

Nowe prawo konsularne?
Przygotowane nowe regulacje mają zastąpić ustawę z 1984 r.
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem rządu
potrzeba uchwalenia nowego prawa wynika z konieczności
dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów konstytucyjnych
i zobowiązań międzynarodowych Polski, a także do zmian
organizacyjnych w służbie zagranicznej.
Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie zasadniczo utrzymują obecny zakres
funkcji i czynności konsularnych. W projekcie zwrócono jednak uwagę na funkcje interwencyjne i ochronne konsula. Projekt wprowadza m.in. pojęcie pomocy konsularnej.
Będzie to pomoc udzielana obywatelowi polskiemu np. w razie poważnego wypadku
lub ciężkiej choroby, aresztowania bądź zatrzymania, aktu przemocy czy w sytuacji
konieczności nagłego powrotu do Polski (jeśli nie ma on na to środków finansowych).
W projekcie ustawy określono też zadania konsula w przypadku wystąpienia w jego
okręgu zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpieczeń-
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stwa obywateli polskich. Proponowane przepisy zobowiązują go do podejmowania
działań mających na celu wsparcie bezpiecznego i sprawnego opuszczenia przez nich
zagrożonego obszaru.
Poza tym projekt przewiduje, że polski konsul ma udzielać pomocy obywatelowi
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które nie ma przedstawicielstwa
dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terytorium państwa przyjmującego.
W proponowanej ustawie określono też sytuacje, kiedy konsul może odmówić
wykonania czynności konsularnych.
Projekt określa też m.in. tryb postępowania przed konsulem, przyjmowanie i przechowywanie przez tego urzędnika do depozytu dokumentów, środków finansowych
i przedmiotów wartościowych. ■

Projekt nowelizacji Konstytucji
ws. JOW-ów
Likwidacja bariery prawnej, uniemożliwiającej wprowadzenie
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
– zakłada prezydencka propozycja nowelizacji Konstytucji RP.
Prezydent RP Bronisław Komorowski
projekt skierował już do Sejmu.
Ponadto skierował on do Marszałka
Senatu postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby
się odbyć 6 września 2015 r. W referendum Polacy mają odpowiedzieć na pytania,
czy opowiadają się:
•
za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu;
•
za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
z budżetu państwa;
•
za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.
Pomysł jednomandatowych okręgów wyborczych forsuje Ruch Obywatelski Pawła
Kukiza. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Stop rozbiórkom altan

Nowelizacja przepisów umożliwiła legalizację niewielkich,
murowanych domków, wybudowanych na terenach rodzinnych
ogrodów działkowych, które dotychczas nie spełniały wymogów
altany.
Nowe prawo wprowadziło definicję „altany działkowej”. Przed rozbiórką ochronionych
zostało ok. 900 tys. obiektów. ■

Usprawnienie przyznawania
środków na naukę
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki
oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić
procedury i zasady przyznawania środków na naukę.
Zgodnie z nowelizacją środki finansowe będą rozdzielane na podstawie algorytmów
opartych o dane liczbowe, a nie na podstawie opinii ekspertów. Przy podziale
środków pod uwagę będą brane m.in.: poziom prac naukowych w danej jednostce,
użyteczność uzyskanych wyników oraz ich znaczenie dla rozwoju nauki i innowacyjności gospodarki. Wysokość dotacji na budowę dużej infrastruktury badawczej
zostanie uzależniona od programu badań naukowych i wpisania na Polską Mapę
Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB). W wykazie przygotowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdą się najważniejsze dla polskiej nauki obiekty
i urządzenia badawcze. Wnioski o zamieszczenie w nim będą mogły składać jednostki
i konsorcja naukowe, uczelnie, centra naukowo-przemysłowe oraz centra naukowe
uczelni i Polskiej Akademii Nauk.
Według nowych przepisów w ramach działalności upowszechniającej naukę dofinansowywane będzie m.in. promowanie rozwiązań innowacyjnych, wykorzystujących

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

SERWIS DOMOWY ■

■ SERWIS DOMOWY

wyniki badań naukowych na targach, wystawach i ekspozycjach w kraju i za granicą.
Biblioteki naukowe będą mogły pozyskać środki np. na utrzymanie unikalnych zbiorów
bibliotecznych.
Pełniejsze dane o finansowaniu nauki zostaną włączone do systemu informatycznego
POL-on. W ramach niego powstanie System Informacji o Nauce zawierający np. informacje o osiągnięciach badawczych jednostek naukowych, publikacjach czy patentach.
System ma m.in. ułatwić nawiązywanie współpracy naukowej. ■

Od 18 maja surowsze kary
dla kierowców

Stop pijanym kierowcom
Nowe przepisy to również dotkliwe kary dla pijanych kierowców. Oprócz kary więzienia
i dożywotniego zatrzymania prawa jazdy, sądy będą mogły orzekać grzywnę w wysokości od 5 do 10 tys. zł.
Osoby skazane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będą musiały zainstalować w samochodzie tzw. alcolock, czyli blokadę alkoholową.
Kierowcy prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu – mimo uprzedniego skazania
za to samo przestępstwo – otrzymają dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Bezpieczni pasażerowie
Prawo jazdy utracą na 3 miesiące także ci kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę
osób, przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. ■

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości
o 50 km/h, a także dotkliwe kary finansowe dla pijanych kierowców.
To część zmian, które weszły w życie 18 maja 2015 r.
Przekraczasz dozwoloną prędkość?
Stracisz prawo jazdy

Nowości wydawnictwa
Forum Doradców Podatkowych 2015

Kierowca, który przekroczy dozwoloną
prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze
zabudowanym, straci prawo jazdy na 3
miesiące.
Jeśli wsiądzie za kółko bez prawa jazdy,
to 3-miesięczny okres zostanie wydłużony
do 6 miesięcy. W przypadku ponownego
prowadzenia pojazdu w tym przedłużonym
okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdem, co
w praktyce oznacza ponowny egzamin.
Zaostrzono także przepisy wobec
młodych kierowców. Jeśli popełnią oni
jedno przestępstwo drogowe lub 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, również stracą prawo jazdy.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Pomożemy uzyskać ulgę
w spłacie zobowiązań
podatkowych

na raty, odroczenie terminu płatności bądź umorzenie zobowiązań podatkowych zawsze
może przygotować dla Państwa doradca podatkowy naszej Kancelarii, który jest specjalistą w tej dziedzinie. ■

Zdarza się, że z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zapłacić podatku bądź zaległości
podatkowej w terminie. Konsekwencje niezapłacenia należności w terminie są dotkliwe:
urząd nalicza odsetki, możemy także zostać ukarani. Urząd skarbowy ma też uprawnienia
do egzekwowania swych należności (np. poprzez zajęcie wynagrodzenia). Aby uniknąć tych
przykrych konsekwencji, możemy zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie
ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego. Ponieważ ulgi takie są odstępstwem od zasady,
że wszyscy terminowo płacą podatki, stąd przyznawane są one tylko w wyjątkowych okolicznościach. Podatnik może zwrócić się o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności bądź
umorzenie należności. Stosunkowo najłatwiej uzyskać jest rozłożenie podatku czy zaległości
podatkowych na raty.
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć
zapłatę podatku na raty bądź odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki, bądź też umorzyć w całości lub w części zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Dodatkowe warunki przyznania
takich ulg dotyczą przedsiębiorców.
Z odpowiednim wnioskiem może też wystąpić płatnik oraz inkasent w odniesieniu do należności od nich przypadających, a także spadkobierca podatnika lub płatnika oraz osoba trzecia.
Podstawą do uwzględnienia wniosku są sytuacje uzasadnione ważnym interesem podatnika
lub interesem publicznym, a w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o ulgi wymagane
jest spełnienie jesz-cze dodatkowych warunków. Wszystkie te okoliczności należy odpowiednio
przedstawić we wniosku i udokumentować. Stosowny, umotywowany wniosek o rozłożenie
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