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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – grudzień

Słowo od doradcy

1

Złożenie deklaracji do wymiaru zaliczek
podatku dochodowego od dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej – PIT-6/PIT-6L.

1

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji
z opodatkowania w 2015 r. dochodów z działów
specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym.

Drogi Kliencie,

5

Wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku 2015.
Niech te Święta sprawią,
że wszyscy będziemy mogli i potrafili cieszyć się tym, co mamy.
Niech wszystkie marzenia zmieniają się w cele,
do których dążymy i będziemy dążyć.
Niech ten wyjątkowy czas napełni serca otuchą i nadzieją i niech nie
zabraknie nam wsparcia,
żeby pokonać wszelkie trudności,

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

8

22

Zapłata podatku w formie karty podatkowej
za listopad.

10

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za listopad
– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

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

15

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

STOP sp. z o. o.

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

22

10
15

ul. Dwernickiego 4
45-049 Opole

22

Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w listopadzie od
należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy
o p.d.o.p.
Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w listopadzie od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za listopad.

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

8

8
życzy Twój Doradca Podatkowy

15
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.
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 listopad.

22

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
22
29
29
29

Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za listopad.
Wpłata na PFRON za listopad.
Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za grudzień.
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ZMIANY
PRAWNE

Ulga na dzieci

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
podwyższa o 20% kwotę ulgi przysługującej na trzecie i każde kolejne
dziecko oraz przyznaje podatnikowi dodatkowe wsparcie finansowe
w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego
odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.
Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku
do trojga i większej liczby dzieci będą
mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł
na czwarte i każde kolejne dziecko.
Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od
kwoty odliczonej w rocznym zeznaniu
podatkowym, podatnikowi przysługiwać
będzie kwota stanowiąca różnicę między
określoną w ustawie kwotą odliczenia
a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu
podatkowym. Powyższa kwota, wykazana
przez podatnika w zeznaniu rocznym bądź
wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku
w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie określono limit owego
dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć
łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku
Ustawa nowelizująca będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od
1 stycznia 2014 r., co oznacza, że podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi będą mogli
wykazać podlegającą zwrotowi kwotę w zeznaniu podatkowym za 2014 r. ■

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Nowe zasady składania
wybranych PIT i CIT na
potrzeby PFR
Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled
tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia
niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom
skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca
na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych
administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia
PFR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie do
dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
PFR będzie przygotowany w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.
W pierwszym etapie (marzec 2015 r.) usługa zostanie udostępniona dla podatników
składających zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego
(www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).
Uruchomienie usługi PFR i zmniejszenie liczby dokumentów papierowych oraz
budowa elektronicznej administracji podatkowej wymaga nowego unormowania zasad
składania urzędom skarbowym niektórych formularzy PIT i CIT. I tak od 1 stycznia 2015 r.,
w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., deklaracje PIT-4R,
PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, roczne obliczenie podatku
PIT-40, a także zeznanie podatkowe
CIT-8 oraz informacja IFT-2, składa
Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR,
się urzędom skarbowym wyłącznie za
informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R,
pomocą środków komunikacji elektroIFT-1, IFT-3, roczne obliczenie
nicznej, na zasadach określonych w przepodatku PIT-40, a także zeznanie
pisach ustawy – Ordynacja podatkowa.
podatkowe CIT-8 oraz informacja
Oznacza to obowiązek ich przesyłania
IFT-2, składa się urzędom
w formie dokumentu elektronicznego
skarbowym , co do zasady,
opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznie.
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (BPE).
Wyjątkiem od tej zasady będą objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, podatnicy lub płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C,
PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). W ich przypadku
istnieje możliwość składania urzędom skarbowym PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R,
IFT-1, PIT-40, CIT-8 oraz IFT-2 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że
czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.
Biura rachunkowe PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, CIT-8
oraz IFT-2 przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Termin na złożenie urzędowi skarbowemu papierowych PIT 8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz
PIT-40, upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy
o miesiąc w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym
dokumentów elektronicznych). Termin sporządzenia i przesłania podatnikowi PIT-8C,
PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT 40 pozostaje bez zmian (upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym), niezależnie od formy ich składania urzędowi skarbowemu (elektronicznie lub papierowo).
Powyższym zmianom towarzyszą zmiany
o charakterze organizacyjno-technicznym
polegające między innymi na uruchomieniu
Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD),
będącej nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji. Główną
zaletą tej bramki jest możliwość złożenia
w ramach jednej transmisji danych do
20.000 dokumentów oraz pobranie
jednego Urzędowego Poświadczenia
Odbioru (UPO) dla całej wysyłki.
Docelowo będzie też dostępne rozwiązanie, które umożliwi płatnikom podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz
podmiotom niepełniącym funkcji płatnika
w tym podatku, będącym osobami fizycznymi, podpisywanie e-deklaracji danymi
autoryzacyjnymi, tj. bez konieczności posiadania BPE. ■
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Zmiany w VAT i Ordynacji
podatkowej
Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostosowuje polskie
przepisy do dyrektyw unijnych.
Implementacja dyrektyw
Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności implementacji do przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT):
a. dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy
2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej
oddalonych (Dz.Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5),
b. dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę
2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.Urz. UE L 44
z 20.02.2008, str. 11).

Zmiany zasad określania miejsca świadczenia usług
telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych
na rzecz osób niebędących podatnikami
Ustawa zmieniająca stanowi również implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE
i dotyczy nowych zasad określania od dnia 1 stycznia 2015 r. miejsca świadczenia w
odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz
świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych
konsumentów). W związku z powyższym na gruncie polskiej ustawy o VAT zmieniona
została zasada określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami – art.
28k. Polega ona na odejściu od określania tego miejsca na podstawie siedziby usługodawcy na rzecz miejsca, w którym usługobiorcy niebędący podatnikami posiadają
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Zmiana odpowiada
regulacji art. 58 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str.
1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą VAT”, w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 stycznia 2015 r.
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Zasady obecnie obowiązujące (art. 28c
z wyjątkami w art. 28k, art. 28l pkt 8-10
i art. 28m ustawy) ulegną zmianie od dnia
1 stycznia 2015 r. i niezależnie od statusu
oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy w przypadku
świadczenia tych trzech kategorii usług
na rzecz osób niebędących podatnikami
miejscem ich świadczenia zawsze będzie
miejsce, w którym taki konsument ma
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu. W konsekwencji
wprowadzonej zmiany w art. 28k dostosowano przepis art. 28l, uchylając pkt 8-10.
Uchylony został także art. 28m, w związku ze skreśleniem art. 59b dyrektywy VAT.
Ustawa zmieniająca wprowadza ponadto w słowniczku ustawowym pojęcie „usług
telekomunikacyjnych” oraz „nadawczych” – art. 2 pkt 25a i 25b ustawy o VAT. Nieznacznie
przy tym modyfikuje także pojęcie „usług elektronicznych” – art. 2 pkt 26.
Zdefiniowano również pojęcie „procedury szczególnej rozliczania VAT” (art. 130a
ust. 2 pkt 3 i art. 131 ust. 2 pkt 4). W przypadku tzw. procedury unijnej zaznaczono, że
rozliczeniu w ramach tej procedury podlega podatek VAT należny z tytułu tych trzech
kategorii usług państwu członkowskiemu, w którym podatnik nie posiada siedziby
działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Natomiast przez „procedurę szczególną rozliczania VAT” na potrzeby procedury
nieunijnej rozumieć się będzie rozliczenie VAT należnego z tytułu tych usług państwu
członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.
Dodana została także definicja pojęcia „państwa członkowskiego konsumpcji” – art.
2 pkt 5a ustawy o VAT, poprzez przyjęcie, iż jest to państwo, w odniesieniu do którego
zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie ww. usług.

MOSS
Nowelizacja wprowadza do ustawy o VAT szczególne procedury rozliczania VAT
usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (Mały punkt
kompleksowej obsługi – system MOSS) przez:
a. podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw.
procedura unijna) i
b. podatników niemających siedziby w UE/podmioty zagraniczne (tzw. procedura
nieunijna).
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Implementacja do krajowego porządku
Nowelizacja wprowadza do
prawnego ww. art. 5 dyrektywy 2008/8/
ustawy o VAT szczególne
WE oznaczała konieczność dokonaprocedury rozliczania VAT
nia zmian w ustawie o VAT, jak również
usług telekomunikacyjnych,
stworzenia systemu informatycznego, za
nadawczych radiowych
pomocą którego podatnicy – usługodawcy
i telewizyjnych oraz
ww. usług będą rozliczać podatek VAT (tzw.
świadczonych drogą
system mini one stop shop – MOSS, czyli
elektroniczną na rzecz osób
mały punkt kompleksowej obsługi).
niebędących podatnikami
Przepisy dotyczące małego punktu
(MOSS).
kompleksowej obsługi umożliwią podatnikom świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych na
rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie
mają oni siedziby działalności gospodarczej podlegającej rozliczeniu VAT należnego
z tytułu świadczenia tych usług, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny. System ten ma
charakter fakultatywny i stanowi środek upraszczający wprowadzony w następstwie
zmiany przepisów w zakresie miejsca świadczenia w związku z VAT, zgodnie z którymi
miejsce opodatkowania usług zostało zmienione na państwo członkowskie usługobiorcy (zmiana w art. 28k ustawy o VAT). Dzięki temu systemowi podatnicy mogą uniknąć
rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji.
Mały punkt kompleksowej obsługi dostępny będzie dla podatników posiadających
siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej (tzw. procedura unijna) oraz dla podatników
niemających siedziby w UE, tj. podmiotów zagranicznych (tzw. procedura nieunijna).
System MOSS jest fakultatywny dla podatników.
Osiągnięcie zakładanego celu w postaci umożliwienia korzystania z tych szczególnych
procedur rozliczania podatku VAT wymagało dokonania stosownych zmian w ustawie
o VAT. Polegają one przede wszystkim na dodaniu rozdziału 6a w dziale XII ustawy
o VAT (tzw. procedura unijna) oraz modyfikacji istniejącego rozdziału 7 w dziale XII, tj.
rozszerzenia i modyfikacji procedury dla podmiotów zagranicznych rozliczających VAT od
usług elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników (tzw. procedura nieunijna).

Procedura unijna
Dla skorzystania z procedury unijnej niezbędne jest dokonanie zgłoszenia w państwie
identyfikacji, które ma być składane drogą elektroniczną w państwie członkowskim,
w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 130b ust. 1 pkt 1) lub,
jeżeli nie posiada takiej siedziby na terytorium Unii Europejskiej – w państwie członkow-
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skim, w którym posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art.
130b ust. 1 pkt 2). W przypadku zaś gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium Unii Europejskiej, zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej VAT może zostać złożone
w państwie członkowskim, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika i które
podatnik wybrał w celu jego przedłożenia
(art. 130b ust. 1 pkt 3).
Przez państwo członkowskie identyfikacji na potrzeby procedury unijnej należy
zatem rozumieć państwo członkowskie,
w którym podatnik złożył zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury
szczególnej rozliczania VAT (art. 130b ust. 2).
Właściwym organem w sprawach rejestracji (prowadzenia rejestru) podatników
w zakresie funkcjonowania przedmiotowej procedury szczególnej jest Naczelnik
Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który dokonuje identyfikacji
i potwierdza zgłoszenie podatnika do procedury unijnej z wykorzystaniem numeru
identyfikacyjnego, pod którym podatnik jest już zidentyfikowany na potrzeby podatku
VAT (art. 130b ust. 4 i 5).
W przypadku braku spełniania warunków do skorzystania z tej procedury, ww. organ
wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie (art.
130b ust. 6).
Przepis art. 130b ust. 7 nakłada na podatników stosujących przedmiotową procedurę
szczególną obowiązki informacyjne na rzecz Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście, który z kolei w przypadku zaniechania tych obowiązków wyda
postanowienie (na które służy zażalenie) o wygaśnięciu tej identyfikacji (art. 130b ust. 8).
Wprowadzane przepisy art. 130c ust. 1-5 dotyczą obowiązków sprawozdawczych
podatnika korzystającego z procedury unijnej, jak: obowiązek składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, kwartalny okres rozliczeniowy, tj. do 20. dnia miesiąca następującego
po każdym kolejnym kwartale (deklaracje te składa się również w przypadku, gdy
w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie świadczył usług telekomunikacyjnych,
nadawczych lub elektronicznych rozliczanych w ramach niniejszej procedury szczególnej
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– tzw. „deklaracje zerowe”), ujęcie w składanych deklaracjach wymaganych informacji
wymienionych szczegółowo w art. 130c ust. 4 oraz dodatkowych informacji, o których
mowa w art. 130c ust.5.
Przyjęto we wprowadzonych przepisach, że kwoty w deklaracji VAT, jak i rozliczenia
podatku mają być wyrażane/realizowane w euro (art. 130c ust. 6 i 8).
Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z art. 130d ust. 1, w którym wskazano,
iż ewidencja ta będzie musiała spełniać wymogi wyraźnie sprecyzowane w art. 63c
rozporządzenia 282/2011 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.
W art. 130d ust. 2 i 3 wskazano sposób udostępniania (drogą elektroniczną na
każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego
konsumpcji) oraz przechowywania ewidencji przez podatnika (przez okres 10 lat od
zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych).

Procedura nieunijna
W przypadku procedury nieunijnej podmioty zagraniczne dokonują zgłoszenia w państwie
członkowskim identyfikacji, które ma być składane drogą elektroniczną w państwie
członkowskim. Również w zakresie tej procedury szczególnej właściwym organem
w sprawach rejestracji (prowadzenia rejestru) podatników jest Naczelnik Drugiego Urzędu
Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który potwierdzając zgłoszenie podatnika do procedury unijnej nadaje numer identyfikacyjny, pod którym podatnik jest już zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT. (art. 132 ust. 3-5). Powyższe czynności organ wykonuje
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Brak spełniania przez podmiot
zagraniczny warunków do korzystania z tej
procedury, obliguje ww. organ do wydania
postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie (art. 132
ust. 5a). Podmiot zagraniczny będzie powiadamiany o wydaniu takiego postanowienia
również za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Przepisy art. 132 ust. 6 i 7 nakładają na
podmioty zagraniczne zidentyfikowane na
potrzeby procedury szczególnej obowiązki
informacyjne na rzecz Naczelnika Drugiego
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który z kolei w przypadku zaniechania
tych obowiązków wyda postanowienie (na
które służy zażalenie) o wygaśnięciu tej
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identyfikacji. Katalog tych sytuacji zarówno
dla procedury unijnej, jak i nieunijnej został
ujednolicony.
Pozostałe regulacje w zakresie składanych deklaracji VAT oraz obowiązku
przechowywania ewidencji są tożsame
z tymi wprowadzanymi w zakresie procedury unijnej (art. 133).
Rozporządzenie unijne 282/2011 (stosowane wprost), wyszczególnia przypadki
pozwalające stwierdzić, kiedy podatnik
zaprzestał wykonywania czynności objętych przedmiotową procedurą szczególną
(zgodnie z art. 58a tego rozporządzenia może tak być w przypadku, gdy przez okres
ośmiu kolejnych kwartałów kalendarzowych podmiot nie świadczył usług objętych
tą procedurą w żadnym państwie członkowskim konsumpcji), oraz wyjaśnia pojęcie
„systematycznego nieprzestrzegania zasad”, o którym mowa w pkt 4 ust. 8 art. 130b
oraz pkt 4 ust. 7 art. 132. Zgodnie z art. 58b rozporządzenia 282/2011 (w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.) są to przypadki, gdy:
1. państwo członkowskie identyfikacji wystosowało do podatnika (zgodnie z art. 60a
rozporządzenia 282/2011) ponaglenie dotyczące trzech bezpośrednio poprzedzających kwartałów kalendarzowych, a w terminie dziesięciu dni od wysłania ponaglenia
podatnik nie złożył deklaracji VAT za każdy z tych kwartałów kalendarzowych;
2. państwo członkowskie identyfikacji wystosowało do podatnika (zgodnie z art. 63a
rozporządzenia 282/2011) ponaglenie dotyczące trzech bezpośrednio poprzedzających kwartałów kalendarzowych, a podatnik nie zapłacił pełnej wykazanej
kwoty VAT za każdy z tych kwartałów kalendarzowych w terminie dziesięciu dni po
wysłaniu ponaglenia, z wyjątkiem przypadków, gdy pozostała niezapłacona kwota
nie przekracza 100 euro za każdy z kwartałów kalendarzowych;
3. po zwróceniu się przez państwo członkowskie identyfikacji lub państwo członkowskie konsumpcji o udostępnienie drogą elektroniczną ewidencji (o której mowa
w art. 369 i art. 369k dyrektywy VAT) oraz miesiąc po kolejnym ponagleniu przez
państwo członkowskie identyfikacji podatnik nie udostępnił drogą elektroniczną
tej ewidencji.

Objęcie procedurą zwrotu VAT podatników świadczących ww. usługi
zidentyfikowanych dla celów szczególnej procedury
Wprowadzona została możliwość objęcia procedurą zwrotu VAT (na podstawie dyrektywy
2008/9/WE i dyrektywy 86/560/EWG) podatników/podmiotów zagranicznych zidenty-
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fikowanych dla celów szczególnej procedury świadczących usługi telekomunikacyjne,
nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niębędących podatnikami VAT (dodany pkt
4 w ust. 1 art. 89 ustawy o VAT).

Dostosowanie Ordynacji podatkowej
W związku z wprowadzonymi procedurami szczególnymi dotyczącymi uproszczonego
rozliczania podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych zmiany dotyczą także ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 2 ustawy zmieniającej).
W szczególności zmiana objęła § 5 art. 12 ustawy – Ordynacja podatkowa, przez
dodanie zastrzeżenia wyłączającego spod generalnej regulacji z § 5 przypadki, o których
mowa w innych ustawach podatkowych (np. w nowo wprowadzonym art. 130c ust. 3 oraz
art. 133 ust. 3 ustawy o VAT). Zmiana zatem spowoduje, iż na termin złożenia deklaracji
nie będą miały wpływu dni ustawowo wolne od pracy (zgodnie z art. 364 dyrektywy
VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.).
Zmiany art. 81 ustawy - Ordynacja podatkowa wynikają z faktu, iż procedury szczególne rozliczania podatku VAT nie przewidują konieczności składania uzasadnienia
przyczyn korekty wraz z korektą deklaracji VAT.
Natomiast zmiany w art. 86 ustawy – Ordynacja podatkowa, wyłączające zasadę
ogólną przechowywania przez podatnika ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez
okres 5 lat, związane są z wprowadzonymi przepisami art. 130d ust. 3 oraz art. 134 ust. 3
ustawy o VAT określającymi okres przechowywania ewidencji prowadzonej na potrzeby
procedur szczególnych przez okres 10 lat
od zakończenia roku, w którym dokonano
świadczenia usług telekomunikacyjnych,
nadawczych lub elektronicznych.
Procedury szczególne na potrzeby
rozliczania VAT wymagały także wprowadzenia rozwiązań szczególnych w zakresie pełnomocnictw. Polegać one będą na
braku obowiązku wskazywania krajowego
identyfikatora podatkowego i krajowego
adresu do doręczeń przez pełnomocników
mających miejsce zamieszkania za granicą.
Pełnomocnicy działający w wymienionych
sprawach powinni mieć obowiązek wskazania innego identyfikatora i obowiązek
podania adresu elektronicznego (art. 137
§ 1b ustawy – Ordynacja podatkowa).
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Francuskie regiony najbardziej oddalone wyłączone z zakresu stosowania
Stosowanie dyrektywy 2006/112/WE
W związku z decyzją Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie
zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 204 z 31.07.2012,
s. 131), dyrektywą Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniono m.in. dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych,
a w szczególności Majotty. Wprowadzona dyrektywą zmiana zakłada zrównanie sytuacji Majotty w odniesieniu do stosowania ww. dyrektywy 2006/112/WE z innymi
francuskimi regionami najbardziej oddalonymi - wyłączając ją z zakresu ich stosowania.
W konsekwencji, przez odwołanie do art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), sytuacja wszystkich tych regionów nie będzie zależeć od
ewentualnych zmian ich statusu we francuskim prawodawstwie.

Przepisy przejściowe
Wprowadzone w art. 3 i 4 ustawy zmieniającej przepisy przejściowe dają możliwość
– zarówno podatnikom zamierzającym korzystać z procedury unijnej, jak i podmiotom
zagranicznym świadczącym usługi telekomunikacyjne i nadawcze zamierzającym korzystać od dnia 1 stycznia 2015 r. z procedury nieunijnej - zgłoszenia się do tych procedur
jeszcze przed zmianą zasad ustalania miejsca świadczenia tych usług, tj. w ostatnim
kwartale 2014 r.
Celem wprowadzenia takiej możliwości było rozłożenie w czasie rejestracji w MOSS
i uniknięcie sytuacji, w której duża liczba podmiotów rejestruje się w pierwszym dniu
obowiązywania nowych przepisów, tj. z początkiem stycznia 2015 r.
Co ważne, przepisy przejściowe nie dotyczą podmiotów zagranicznych, o których
mowa w art. 131 pkt 2 ustawy o VAT, świadczących usługi elektroniczne dla konsumentów unijnych (niepodatników), którzy już obecnie mogą rejestrować się do
istniejącej procedury szczególnej rozliczania VAT od tych usług, a co za tym idzie,
w ich przypadku następowałaby kontynuacja ich rozliczania w procedurze nieunijnej
od 2015 r. Podmioty obsługiwane obecnie w procedurze szczególnej dotyczącej usług
elektronicznych od 2015 r. będą przeniesione do systemu MOSS automatycznie
Wprowadzona została możliwość
i będą obsługiwane w ramach tzw. proceobjęcia procedurą zwrotu
VAT podatników/podmiotów
dury nieunijnej (art. 5 ustawy zmieniającej).
zagranicznych zidentyfikowanych
Powyższe wynika z faktu, iż usługi
dla celów szczególnej
elektroniczne są już obecnie definiowane
procedury świadczących usługi
w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, a zakres ich
telekomunikacyjne, nadawcze
opodatkowania po dniu 1 stycznia 2015 r.
lub elektroniczne na rzecz osób
nie ulega zmianom.

niębędących podatnikami VAT.
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Wejście w życie
Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą
w życie zasadniczo z dniem 1 stycznia
2015 r., z wyjątkiem:
1. przepisu o wyłączeniu z terytorium
UE francuskich terytoriów, o których
mowa w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 1 pkt 1 lit.
a ustawy zmieniającej), którego stosowanie określono na dzień 1 stycznia
2014 r. – zgodnie z dyrektywą Rady
2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz
2. przepisów umożliwiających zgłoszenie danych do rejestracji do procedury szczególnej MOSS, których wejście w życie określono na dzień 1 października 2014 r.
(art. 3 i 4 ustawy zmieniającej).
Źródło: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu

WZORY PISM

Deklaracja PIT-6/PIT-6L
na 2015 rok

W tym roku w dniu 1 grudnia upływa termin złożenia we właściwym
urzędzie skarbowym deklaracji PIT-6/PIT-6L, która jest podstawą
do wymiaru zaliczek w 2015 roku na podatek dochodowy od osób
fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego czy dochód ustalany jest na podstawie norm
szacunkowych, czy też na podstawie prowadzonych ksiąg.
W deklaracji PIT-6/PIT-6L podatnicy wskazują rodzaje oraz rozmiary zamierzonej
w 2015 roku produkcji. Podatnicy, których dochód z działów specjalnych produkcji
rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, dodatkowo deklarują wysokość
przewidywanego w 2015 roku dochodu. ■
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Nowy wzór SD-Z2
Obowiązuje już nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy
lub praw majątkowych (SD-Z2) – dla celów zwolnienia od podatku od
spadków i darowizn nabycia od najbliższych członków rodziny.
Zawierające go rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru
zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub
praw majątkowych (SD-Z2) weszło w życie
25 października br.
W przypadku gdy nabycie środków
pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane
dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony
przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, do
wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., podatnik może
złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru
obowiązującego dotychczas. ■

Interaktywny formularz tytułu
wykonawczego
W ramach egzekucji administracyjnej, np. podatków, od 7 listopada
2014 r. wierzyciel może skorzystać z aplikacji do tworzenia
formularza tytułu wykonawczego w przypadku wystawienia
w formie papierowej tytułu wykonawczego stosowanego
w egzekucji należności pieniężnych.
Interaktywny formularz został zamieszczony w dziale Działalność / Egzekucja administracyjna: Interaktywny formularz TW-1. ■
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Działalność rolnicza
ODPOWIEDZI

Rolnik świadczy niewielkie usługi rolnicze (takie jak koszenie, oranie,
prace kombajnem) na rzecz innych osób. Czy rolnik wykonujący takie
usługi ma obowiązek zarejestrować swoją działalność gospodarczą dla
celów PIT?
Działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (według art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust.
2 tej ustawy) jest działalność polegająca
na wytwarzaniu produktów roślinnych
lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo
hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego,
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa
i pod folią, produkcja roślin ozdobnych,
grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla
i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego
oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania
zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost,
wynoszą co najmniej:
1. miesiąc – w przypadku roślin,
2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.
Różnego rodzaju usługi, jak koszenie, oranie, wszelkiego rodzaju usługi świadczone
kombajnem itp., wykonywane na rzecz innych osób, nie może być zatem zaliczona jako
działalność rolnicza. Na gruncie ustawy o PIT usługi rolnicze są działalnością gospodarczą, a co za tym idzie rolnik wykonujący takie usługi ma obowiązek zarejestrować
swoją działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub gminy, wybierając odpowiednią,
najwygodniejszą dla siebie formę opodatkowania. ■
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ORZECZENIA

Uczestnictwo w imprezach
integracyjnych nie jest
przychodem pracownika

W ocenie TK, nawet gdyby udział pracownika w imprezie integracyjnej traktować
w kategoriach przychodu z innych nieodpłatnych świadczeń, to i tak nie ma możliwości
ustalenia wysokości tej podstawy dla konkretnego pracownika.
Wszystkie sądy administracyjne, rozstrzygając tego rodzaju sprawy, a więc kwestie
podatkowych aspektów (po stronie pracowników) uczestnictwa w imprezach integracyjnych finansowanych przez pracodawców, zobowiązane są do respektowania wskazań
wynikających z tego orzeczenia TK. ■

We wszystkich przypadkach, gdy mamy do czynienia z „imprezami
integracyjnymi”, udział pracownika w imprezie integracyjnej
sfinansowanej przez pracodawcę nie stanowi dla tego pracownika
opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.).
AKTUALNOŚCI

– Uznał Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów (postanowieniem o sygn. II
FPS 6/14), odwołując się do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego
w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) zawierającym wskazania co do ich
wykładni lub stosowania przepisów w określonych stanach faktycznych.
TK uznał w nim, że skoro poddany kontroli przepis może być interpretowany
w sposób zgodny z konstytucją, to nie ma powodu pozbawiania go mocy obowiązującej.
Orzeczenia Trybunału mają przy tym w całości charakter ostateczny i moc powszechnie
obowiązującą.
Mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty
jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Trybunał sformułował
więc zasadnicze kryteria pozwalające wyodrębnić te „inne nieodpłatne świadczenia”
(w ogólności) spełniane przez pracodawcę, które u pracowników mogą być traktowane
jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.):
▪▪ świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (korzystał z nich w pełni dobrowolnie),
▪▪ zostały one spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły
mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które
musiałby ponieść,
▪▪ korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna
w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
Dokonując, według powyższych kryteriów, analizy świadczeń pracodawców spełnianych w ramach „imprez integracyjnych”, TK uznał, że nie stanowią one dla pracowników przychodu (dochodu) w rozumieniu u.p.d.o.f., gdyż nie spełniają drugiego
i trzeciego kryterium pozwalającego uznać je za przychód na gruncie przepisów u.p.d.o.f.
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List ostrzegawczy
dotyczący obrotu
paliwami

W kolejnym liście ostrzegawczym Ministerstwo Gospodarki oraz
Ministerstwo Finansów informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie
VAT, zidentyfikowanymi w obrocie paliwami.
Wszelkie naruszenia prawa w tym obszarze należy zgłaszać służbom kontroli skarbowej,
pod adresem kontrola.skarbowa@mf.gov.pl lub organom ścigania. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Normy szacunkowe
dochodu z działów
specjalnych produkcji
rolnej na 2015 rok

Rozporządzeniem z dnia 31 października 2014 r. Minister Finansów
określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji
rolnej obowiązujące w 2015 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 12 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw
pod poz. 1558. Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ■
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PROJEKTY

Propozycje dla
zwalczania oszustw
podatkowych

Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień
publicznych, który wprowadza nowe instrumenty służące walce
z oszustwami podatkowymi.
Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie
ustawy obejmują:
▪▪ rozszerzenie na nowe grupy towarów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, w którym
podatek zamiast sprzedawcy rozlicza
nabywca (projekt zakłada, przy stosowaniu mechanizmu odwrotnego
obciążenia, limit transakcyjny – przekroczenie przez wartość jednolitej
gospodarczo transakcji, bez podatku,
kwoty 20 tys. zł);
▪▪ wprowadzenie informacji podsumowujących, które będą składane przez
sprzedawców towarów objętych tym mechanizmem,
▪▪ objęcie nowych towarów solidarną odpowiedzialnością podatkową oraz obowiązkiem jednomiesięcznego rozliczania podatku od towarów i usług,
▪▪ podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej składanej przez
podmioty dostarczające paliwa.
Ponadto w projekcie przewiduje się wprowadzenie zmian w zakresie odliczania
podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT),
w tym możliwości uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu określenia
proporcji podatku podlegającego odliczeniu u takich podatników.
Proponuje się również wprowadzenie zmian w zakresie stosowania tzw. „ulgi na
złe długi” mających na celu zmniejszenie asymetrii w stosowaniu tej instytucji.
Założono termin wejścia w życie proponowanych zmian na dzień 1 kwietnia 2015 r. ■
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PROJEKTY

Niższe, 8% odsetki
ustawowe?

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 13 listopada 2014 r.
do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia
wysokości odsetek ustawowych. Celem projektu jest obniżenie
stawki odsetek ustawowych i ustalenie jej na poziomie 8% w stosunku rocznym.
Zmiana wysokości odsetek ustawowych okazała się niezbędna po obniżeniu przez Radę
Polityki Pieniężnej (8 października 2014 r.) stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego z 4% w stosunku rocznym do poziomu 3% rocznie. W efekcie tej
obniżki wysokość odsetek ustawowych, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, na poziomie 13% została oceniona jako nadmierna.
Obniżenie wysokości odsetek ustawowych do poziomu 8% powinno zachować ich
sankcyjny charakter w obecnych warunkach rynkowych, skłaniając dłużników do terminowego regulowania ich zobowiązań cywilnoprawnych oraz do ograniczania zatorów
płatniczych w obrocie gospodarczym. Zmiana ta może się też przyczynić do poprawy
ściągalności należności publicznych.
Proponowana w projekcie rozporządzenia wysokości odsetek ustawowych
odpowiada stawce odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych, która, zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
10 października 2014 r. w sprawie stawki
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za
zwłokę od zaległości podatkowych, od dnia
9 października 2014 r. wynosi 8%. Proponowane zmiany służyć będą m.in. określeniu właściwej relacji pomiędzy odsetkami
ustawowymi a odsetkami za zwłokę od
zaległości podatkowych. ■
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1.

PORADY

Prawo konsumenta
do informacji

Ustawa o prawach konsumenta ma ułatwić stosowanie przepisów,
m.in. jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi (i to pod wspomnianą
groźbą kary grzywny).
Gwarantuje ona konsumentom – od
25 grudnia br. – otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy,
wyczerpujących informacji, istotnych
w kontekście jej zawierania. Uprawnienie do otrzymania informacji będzie
przysługiwało konsumentowi nie tylko
w odniesieniu do umów zawieranych
poza lokalem przedsiębiorstwa oraz
na odległość, ale też w odniesieniu do
umów zawieranych w sposób tradycyjny
– w sklepie. Umożliwi to konsumentowi
bardziej świadome zawieranie umów (i to
nie tylko umów kupna-sprzedaży).
Przepisy ustawy o prawach konsumenta normujące zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy
wobec konsumenta w umowach zawieranych w sytuacjach typowych (nie zawieranych
poza lokalem przedsiębiorstwa ani na odległość) stanowią istotną nowość normatywną.
Szeroki katalog informacji, jakich należy udzielić konsumentowi, oparty jest na przepisach rozdziału II dyrektywy o prawach konsumenta.
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorcy
przy umowach zawieranych w sposób tradycyjny (tj. innych niż umowy zawierane
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość), to najpóźniej w chwili wyrażenia
przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób
jasny i zrozumiały o:
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głównych cechach świadczenia,
z uwzględnieniem przedmiotu świadNajpóźniej w chwili
czenia oraz sposobu porozumiewania
wyrażenia przez
się z konsumentem;
konsumenta woli
2. swoich danych identyfikujących,
związania się umową
w szczególności o firmie, organie,
przedsiębiorca ma
który zarejestrował działalność gospoobowiązek uzyskać
darczą, i numerze, pod którym został
wyraźną zgodę
zarejestrowany (np. KRS), adresie, pod
konsumenta na każdą
którym prowadzi przedsiębiorstwo,
dodatkową płatność.
i numerze telefonu przedsiębiorstwa1;
3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za
świadczenie wraz z podatkami, a gdy
charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach
za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia
umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca
ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie
płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest
zobowiązany ponieść;
4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej
przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia (np. przez wskazanie, iż ponosi on odpowiedzialność za wady towaru zgodnie
z przepisami o rękojmi);
6. treści usług posprzedażnych (np. serwis, konserwacja towaru po okresie gwarancji
lub w zakresie wad nieobjętych rękojmią ani gwarancją) i gwarancji;
7. czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub
ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych
środkach ich ochrony (np. przez wskazanie, iż płyta CD jest zabezpieczona przed
kopiowaniem na inny nośnik);
9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem (np. przez wskazanie, iż sprzedawane oprogramowanie jest kompatybilne tylko z określonym systemem operacyjnym bądź
że wymaga określonej pamięci RAM).
Do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu nie stosuje się powyższego wymogu informacyjnego2 (np. zakupu batonika).
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Co istotne, konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach
konsumenta, m.in. prawa do ww. informacji. Postanowienia umów mniej korzystne
dla konsumenta niż postanowienia tej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje
się przepisy ustawy. Oznacza to, iż przepisy ustawy o prawach konsumenta mają
charakter semiimperatywny, tzn. że w umowach zawieranych przez przedsiębiorców
z konsumentami nie można wyłączyć ani ograniczyć praw przyznanych konsumentom
na mocy tych przepisów.
Poza tym, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tak jak dotąd – w przypadku
każdego rodzaju sprzedaży – sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy
udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych
dotyczących rzeczy. Sprzedający obowiązany jest też wydać posiadane przez siebie
dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także
innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeśli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej
przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień
dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.
Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu
przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd

informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie
jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez
odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane
wskazane w przepisach prawnych.
Jeśli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje
powyższe powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone.
W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży
informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej
oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.
Sprzedający jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki
techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej
i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów
i podstawowych podzespołów (klient może więc zażądać np. włączenia urządzenia
elektrycznego czy dostępu do gniazdka).
Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
Sprzedawca ma także obowiązek wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną
wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje
obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy.
Ustawa o prawach konsumenta wprowadza wymóg uzyskania wyraźnej zgody
konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki przedsiębiorcy wynikające z umowy. Stanowi mianowicie,
że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową
płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki
umowne przedsiębiorcy. Ten obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej
zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności ma zastosowanie do wszystkich
umów konsumenckich (a więc nie tylko tych zawieranych w sposób tradycyjny, ale także
tych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość).
Jeżeli zaś przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył
jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić
w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej
płatności dodatkowej. ■
Wątpliwości budzi obowiązek podania numeru telefonu, gdyż żadne przepisy prawne nie nakładają
na przedsiębiorcę obowiązku posiadania telefonu.
1

2
Ustawodawca, wprowadzając to wyłączenie w art. 9 ustawy o prawach konsumenta, skorzystał
z opcji, jaką w tym zakresie przewiduje dyrektywa w sprawie praw konsumentów (jej art. 5 ust. 3).
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Koszty związane
z zawieraniem umów
Ustawa o prawach konsumenta wprowadza przepisy, które ułatwią
konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy,
jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku
z zawieraną umową. Przedsiębiorca będzie bowiem zobowiązany
do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich
kosztach wynikających z umowy.

Za sprawą nowelizacji od 25 grudnia br.
wśród ogólnych kodeksowych regulacji
o zobowiązaniach umownych znalazł się
przepis stanowiący, że przedsiębiorca
nie może żądać od konsumenta opłaty
za skorzystanie z określonego sposobu
zapłaty przewyższającej poniesione
przez przedsiębiorcę koszty w związku
z tym sposobem zapłaty. Oznacza to
zakaz pobierania przez przedsiębiorcę
od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów
ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę. W przypadku płatności
dokonywanej przez konsumenta np. kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie
zatem mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku
z zastosowaniem tego sposobu płatności.
Nowe przepisy zabraniają pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się
w sprawach związanych z zawartymi umowami. Wskazują mianowicie, że bez uszczerbku
dla prawa dostawcy usług telekomunikacyjnych1, do pobierania opłat za połączenia telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie
z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
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Ustawa przewiduje, że spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta2
następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody
na zawarcie umowy. Przedsiębiorca ponosi więc wówczas całkowite ryzyko utraty lub
uszkodzenia niezamówionego przez klienta towaru. Zakazana jest praktyka stosowana przez przedsiębiorców przesyłania konsumentom niezamówionych przez nich
towarów wraz z adnotacją, iż konsument jest obowiązany zapłacić (czasami przesyłane
są już rachunki czy wezwania do zapłaty) czy z klauzulą zawierającą warunek, że brak
odpowiedzi uważany jest za zgodę na zawarcie umowy kupna-sprzedaży przesłanego
towaru (a zatem konsument powinien zapłacić cenę nabycia).
Przykład:
Konsumentka dostała pocztą – niezamówioną – 1 część kolekcji płyt z muzyką klasyczną
z ofertą prenumeraty dalszych części. Przesyłka zawierała informację, że nieodesłanie płyt
uznaje się za zawarcie umowy na prenumeratę. Takie działanie sprzedawcy jest bezprawne,
a brak reakcji konsumentki nie spowoduje zawarcia umowy o prenumeratę. ■
1
Tzn. przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uprawnionego do świadczenia usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.).

O którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2014 r. poz. 827).
2

AKTUALNOŚCI

“Wsparcie w starcie”
wystartowało

Młodzi z całej Polski mogą już skorzystać ze „Wsparcia
w starcie”. Program nisko opocentowanych pożyczek przygotowało
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego.

– „Wsparcie w starcie” to konkretna pomoc dla młodych planujących wejście na rynek
pracy. Wśród absolwentów i studentów nie brakuje osób przedsiębiorczych, które
mają pomysły na biznes. Cieszę się, że pomagamy im realizować te plany – powiedział
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
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Kto może skorzystać ze wsparcia?
▪▪ osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
▪▪ absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia
otrzymania dyplomu,
▪▪ absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
▪▪ studenci ostatniego roku studiów.
Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi? Pożyczka do 20-krotności przeciętnego
wynagrodzenia na start biznesu (obecnie 74 800 zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na
utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością
karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane – na poziomie ¼ stopy
redyskonta weksli.
Jak otrzymać pożyczkę? Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym
biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.
Od 17 listopada br. studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą skorzystać
z niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Bank Gospodarstwa
Krajowego podpisał umowy z kolejnymi instytucjami pożyczkowymi, które zajmą się
obsługą wniosków i doradztwem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy
na program 500 mln zł do 2021 r.
Informacje o programie oraz historie pierwszych firm znajdziesz na www.mpips.
gov.pl/wsparciewstarcie ■

lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających
z umowy pożyczki.
Pożyczki będą udzielane bezpośrednio przez PARP. PARP przygotowuje obecnie
kompleksową dokumentację w tej sprawie. ■

Abyśmy dbali interes
ekonomiczny wspólnoty
polskiej…
Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” przygotowała raport „Dlaczego
w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy
Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?”.
Materiał ten zawiera wiele ciekawych danych statystycznych oraz opis zjawisk zachodzących w gospodarce wolnorynkowej. Musimy sobie uświadomić, że nasze wynagrodzenia
zależą od wielu czynników, a przede wszystkim od efektywności gospodarczej całej
polskiej wspólnoty, do której należymy. Siła ekonomiczna wspólnoty gospodarczej,
zależy od wszystkich obywateli. ■

Fundusz pożyczkowy dla kobiet
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości uruchamia fundusz pożyczkowy dla kobiet
prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.
19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy
finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczące tego instrumentu.
Pożyczka dla kobiet w kwocie od 20 000 zł do 40 000 zł może być przeznaczona
na pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Mogą być one związane z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem
wartości niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych,
usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażaniem oraz ustanowieniem
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Źródło: www.pomysloprzyszlosci.org

Konsultuj TTIP
Polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
mogą do 15 grudnia 2014 r. wypełnić ankietę on-line dotyczącą
Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego między
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.
Komisja Europejska (KE), mając na uwadze interesy podmiotów z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opracowała ankietę dla unijnych, w tym polskich MŚP
w zakresie negocjowanej umowy TTIP. Ankieta ma na celu odzwierciedlenie sytuacji
przedsiębiorstw. Pozwoli ona na zidentyfikowanie barier taryfowych oraz pozataryfowych jakie napotykają podmioty z tego sektora w dostępie do amerykańskiego rynku. ■
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IV ustawa deregulacyjna
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
wprowadza kilkadziesiąt zmian w 31 ustawach. Celem jej przyjęcia
jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
szczególnie przez małe i średnie firmy.
Ryczałtowy system rozliczania podatku dochodowego za wykorzystanie samochodu
służbowego do celów prywatnych, uproszczenie rozliczeń przy rejestrowaniu zaliczki za pośrednictwem kasy fiskalnej oraz zwolnienie z podatku dochodowego za
dowóz do zakładu pracy organizowany przez pracodawcę to niektóre z przyjętych
zmian, przygotowanych przez MG, w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania
działalności gospodarczej.
W zakresie podatku dochodowego
przewidziano m.in. zmianę sposobu rozliczania wykorzystywania przez pracowników samochodu służbowego w celach
prywatnych są odpowiedzią na trudności
zgłaszane przez przedsiębiorców. Nowe
przepisy określają wartość świadczenia,
w wysokości 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza
kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, dla których
wartość świadczenia określono na 400 zł
miesięcznie, podatek ma wynieść 72 zł
miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów
prywatnych przez część miesiąca wartość
świadczenia ustalana będzie za każdy dzień
użytkowania w wysokości 1/30 tych kwot.
Ustawa wprowadza także ułatwienia
dla przedsiębiorców korzystających z kas
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

fiskalnych. Do tej pory każda zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru
stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku
dochodowym. Teraz podatnik będzie mógł decydować, czy rozliczy zaliczki na dotychczasowych zasadach, czy zaliczy je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.
Zakłada się ponadto zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia
otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu
do zakładu pracy transportem zbiorowym (tj. autobusem/busem).
Poza tym w ramach nowelizacji przepisów przewidziano m.in. tzw. „pakiet portowy”
(w tym skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 – ewentualnie 48 – godzin) i zmiany dotyczące rozliczeń podatku akcyzowego (np. wprowadzenie
na gruncie podatku akcyzowego „wiążącej informacji akcyzowej”), a także zachowanie
przy zmianie pracodawcy, w określonych sytuacjach, ważności orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
oraz wskazanie wprost w ustawie o dostępie do informacji publicznej, że treść orzeczeń
sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych,
Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu stanowi informację publiczną. ■

Normy jakościowe dla węgla
Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadziła kontrolę
jakości węgla kamiennego oraz jego pochodnych. Węgiel
importowany ma być kontrolowany przez Służbę Celną na granicy
Polski, a w składach detalicznych – przez Inspekcję Handlową.
Zgodnie z nowymi przepisami paliwa stałe, tj. m.in. węgiel kamienny, brykiety, powinny
spełniać wymagania jakościowe, które określa rozporządzenie Ministra Gospodarki.
Ustawa wprowadziła zakaz sprzedaży produktów niespełniających wymagań jakościowych.
Dostawcy i importerzy węgla muszą posiadać certyfikaty jakości produktów zgodne
z rozporządzeniem szefa resortu gospodarki.
Za sprzedaż węgla niezgodnego z obowiązującymi normami będą grozić kary
finansowe w wysokości od 10 tys. zł do 1 mln zł, a nawet kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat. Z karą grzywny, ograniczenia wolności lub nawet karą do roku
więzienia muszą liczyć się ci, którzy utrudniają kontrole Inspekcji Handlowej. ■
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Zmiany w jakości handlowej

Dla kogo kasy?

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych,
m.in. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności.

Od 1 stycznia 2015 r. nowe grupy podatników zostały zobowiązane do
posiadania kas fiskalnych.

Jest ono podstawowym aktem prawnym
regulującym kwestie znakowania żywności. Część zmian przewidzianych nowelizacją dotyczy definicji. Np. z ustawy
o jakości handlowej usunięto definicję
opakowanego środka spożywczego. Obowiązywać będzie ta zawarta w unijnym
rozporządzeniu. Jednocześnie w ustawie
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
zmienione zostały m.in. definicje okresu
trwałości, składnika odżywczego i składnika żywności.
Nowelizacja przewiduje także zmiany
dla producentów jaj. Będą oni mieli np.
obowiązek jednorazowego zgłoszenia
wojewódzkiemu inspektorowi jakości
handlowej swojej działalności w zakresie
produkcji i pakowania jaj.
Nowe przepisy dotyczą ponadto zasad klasyfikowania tusz wołowych – do polskiego prawodawstwa wdrożono procedury zatwierdzania technik automatycznej
klasyfikacji tusz wołowych, określone w przepisach unijnych. Organem odpowiedzialnym za organizację testu certyfikacyjnego tusz wołowych będzie Główny Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Poza tym nowelizacja m.in. doprecyzowuje przepisy związane z kontrolami transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.
W międzyczasie zostało opublikowane sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 dotyczące podawania informacji o zawartości
alkoholu. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem od 13 grudnia 2014 r. dopuszczalne będzie użycie symbolu „% obj.” lub „% vol.” następującego po wartości liczbowej
określającej rzeczywistą zawartość alkoholu w oznakowaniu napojów alkoholowych. ■
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

W dniu 4 listopada br. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Nowe rozporządzenie określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016, zastępując tym samym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. (lata 2013-2014).
W nowym rozporządzeniu przedłużony został na okres kolejnych dwóch lat zakres
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
oraz utrzymano dotychczasowy poziom kryterium wysokości obrotu, tj. 20.000 zł
dla podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą
(liczone według proporcji).
Najważniejsze zmiany dotyczą natomiast:
1. rozszerzenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia
określone w § 2 i 3 rozporządzenia, tj. objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom obrotów.
W § 4 dodano zatem:
▪▪ usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy
opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
▪▪ usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz
motorowerów,
▪▪ usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
▪▪ usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy
dentystów,
▪▪ usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do
rozporządzenia, tj. czynności notarialnych,
▪▪ usługi doradztwa podatkowego,
▪▪ usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
–– świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również
sezonowo, oraz
–– usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
▪▪ usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
–– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika
do rozporządzenia, tj. przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez
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spółdzielnie mieszkaniowe na
rzecz członków lub innych osób,
którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
lub które są właścicielami lokali
położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również
przez wspólnoty mieszkaniowe
na rzecz właścicieli lokali, przez
podatnika, o którym mowa w art.
8 ust. 2a ustawy, tj. przez podatnika działającego we własnym
imieniu na rzecz osoby trzeciej,
oraz świadczenia usług, o których
mowa w lit. i, tj. usługi związane
z wyżywieniem, świadczonych
na pokładach samolotów lub
w sposób określony w poz. 45
załącznika do rozporządzenia,
▪▪ dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na
pokładach samolotów, z wyjątkiem
dostawy, o której mowa w lit. b-l,
będącej dostawą towarów, o której
mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.
2. likwidacji zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienionych
w poz. 34 rozporządzenia 2013-2014, tj. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie
są spełnione następujące warunki:
a. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane
fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
b. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym
okresie była mniejsza niż 20;
3. likwidacji zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienionych
w poz. 43 załącznika rozporządzenia 2013-2014 (sprzedaży biletów komunikacji
lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów);
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4.

wprowadzenia dodatkowego zwolnienia czynności wymienionych
Rozporządzenie
w poz. 49 załącznika, tj. dostawy
zakłada utrzymanie na
towarów i świadczenia usług, które
dotychczasowym poziomie
na podstawie przepisów o polimitów kwotowych obrotu
zwolnionego, tj. kwoty
datku dochodowym są zaliczane
20 000 zł dla podmiotów
do środków trwałych oraz wartości
kontynuujących, jak
niematerialnych i prawnych podlei rozpoczynających działalność
gających amortyzacji;
gospodarczą.
5. wprowadzenia regulacji wyłączającej z obrotu, o którym mowa w §
3 ust. 1 rozporządzenia, czynności
wymienionych w poz. 36 załącznika do rozporządzenia (tj. dostawy nieruchomości)
oraz wymienionych w poz. 49 załącznika, tj. dostawy towarów i świadczenia usług,
które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji;
W związku z wyłączeniem w § 4 ze stosowania jakichkolwiek zwolnień dla czynności
wymienionych w § 4 pkt 2 lit. c-j wprowadzono zwolnienia o charakterze czasowym (2-3
miesiące) dla podatników kontynuujących lub rozpoczynających ich wykonywanie po
31 grudnia 2014 r. Zatem w dodanym § 9 rozporządzenia wskazano okres przedłużenia
zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dla:
▪▪ podmiotów kontynuujących po 31 grudnia 2014 r. świadczenie przedmiotowych
usług do 28 lutego 2015 r. (§ 9 pkt 1),
▪▪ podmiotów kontynuujących po 31 grudnia 2014 r. świadczenie przedmiotowych
usług, mimo zaprzestania ich świadczenia – przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia
utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (§ 9 pkt 3),
▪▪ podmiotów rozpoczynających świadczenie przedmiotowych usług po 31 grudnia
2014 r. – przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (§ 9 pkt 4 rozporządzenia).
W nowo dodanym § 9 pkt 6 przedłużono także zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej w odniesieniu do podatników rozpoczynających
po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, którzy
przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, tj. przez okres
dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ■
Źródło: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu
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Oszczędności

ZMIANY
PRAWNE

E-zwolnienia zamiast
papierowych L4 od 2015

Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od przyszłego
roku zastąpią je e-zwolnienia.

Jak to ma działać?
Zamiast wypisywać papierowy druk, lekarz prześle informację do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) oraz pracodawcy drogą elektroniczną.
E-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS
na profil informacyjny płatnika.
Obok e-zwolnienia przesyłanego elektronicznie, pacjent będzie mógł otrzymać jego
wydruk zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza. Wydruk będzie sporządzany na prośbę
pacjenta, np. w przypadkach, gdy pracodawca nie posiada profilu informacyjnego, na
który przekazuje się zwolnienie.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu
do Internetu, możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie, który
lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Blankiety te będą rejestrowane przez system.

Co dadzą zmiany?
Nowe regulacje poprawią m.in.:
▪▪ efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich,
▪▪ skrócą czas wystawiania zaświadczeń przez lekarzy,
▪▪ zniosą obowiązek pracownika przekazywania papierowego zwolnienia do pracodawcy.

Eliminacja nadużyć
Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli też wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku
krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim
zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione.
Teraz ZUS będzie mógł je natychmiast zweryfikować.
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Dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi tylko w przyszłym roku ok. 212 mln zł. Oszczędności
będą możliwe m.in. dzięki:
▪▪ eliminacji nadużyć i usprawnieniu prowadzenia kontroli,
▪▪ zmniejszeniu zatrudnienia osób obsługujących papierowe druki,
▪▪ rezygnacji z druku bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosztowało 1,3 mln zł.

Okres przejściowy
Choć z e-zwolnień będzie można korzystać od 2015 r., to okres przejściowy będzie trwał
jeszcze przez 3 lata. Obok elektronicznych zwolnień, nadal będą więc honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2018 r. obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia. ■

„Ustawa transgraniczna”
obowiązuje
Zgodnie z nowymi przepisami pacjent ubezpieczony w Polsce, który
był leczony w innym państwie UE, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej
z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały też produkty
lecznicze i wyroby medyczne. Zwrot kosztów będzie dotyczył jednak
tylko tych świadczeń, które są w Polsce zagwarantowane ustawowo.
Pacjent, który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, będzie musiał zwrócić się
z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu
będzie rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność
leczniczą, a także skierowanie, recepta lub zlecenie (na wyroby medyczne). Ponadto
nowe przepisy przyznają pacjentom prawo do zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych,
z których korzystali pomiędzy wejściem w życie dyrektywy a niniejszej nowelizacji.
Dla zapewnienia równowagi finansowej NFZ nowelizacja przewiduje też regułę
ostrożnościową i określa maksymalną kwotę wydatków przeznaczonych na zwrot
kosztów leczenia pacjentów za granicą.
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Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece
zdrowotnej. ■

Zmiany w KRS od
1 grudnia 2014 r.
1 grudnia 2014 wchodzą w życie zmiany, które pozwolą m.in. na
automatyczne zakładanie konta w ZUS płatnikom składek, którzy
rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS).
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje, że warunkiem utworzenia przez ZUS
konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest
poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych
oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS,
wypełnionego druku „Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie
danych uzupełniających” (formularz NIP-8).
Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych przez Centralny
Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:
▪▪ ZUS ZPA – Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
▪▪ ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
▪▪ ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.
Po utworzeniu konta płatnika składek pozostanie jedynie obowiązek zgłoszenia
do ubezpieczeń zatrudnionych osób, a także członków ich rodzin. Powstanie także
obowiązek terminowego rozliczania i opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych.
ZUS na podstawie danych przekazanych przez CRP-KEP zaktualizuje również dane
i utworzy dokumenty:
▪▪ ZUS ZPA – w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek
– osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

▪▪
▪▪
▪▪

ZUS ZIPA – w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
ZUS ZWPA – w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/ zawieszenia działalności,
ZUS ZAA – w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez
płatnika składek,
▪▪ ZUS ZBA – w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.
Warunkiem utworzenia przez ZUS dokumentów uaktualniających dane jest poprawne
i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie zmiany w danych podstawowych lub
w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8) w zakresie danych uzupełniających.
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki
z o.o., a także będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń
(co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS. Każdy wspólnik takiej spółki jest
płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać
do ZUS zgłoszenie:
▪▪ płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi
również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki),
▪▪ siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona – na formularzu ZUS ZUA (bądź
jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na formularzu ZUS ZZA),
z identyfikatorem PESEL. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Wyższe emerytury
i renty w 2015 r.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że w 2015 r.
kwota podwyżki wynikająca z procentowej waloryzacji nie będzie
mogła być niższa niż 36 zł.
Zgodnie z ustawą zastosowanie w przyszłym roku waloryzacji procentowo-kwotowej,
czyli waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie
36 zł, spowoduje, że wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie
obowiązujących zasad. W efekcie proponowanych zmian osoby pobierające minimalne
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emerytury i renty dostaną 880,45 zł. Gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową, byłoby to 853,57 zł.
Największe wsparcie otrzymają osoby z najniższymi emeryturami. Ich świadczenia
wzrosną o 4,26%.
W przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz rent inwalidzkich
III grupy, minimalna podwyżka wyniesie 27 zł, czyli 75% gwarantowanej minimalnej
kwoty. Waloryzacja emerytury częściowej nie będzie niższa niż 18 zł. ■

PROJEKTY

Zmiany w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
od 2015

Zmieniają się zasady dofinansowań dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Przygotowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej projekt trafił 29 października do Sejmu.
Oto szczegóły.

pracownika niepełnosprawnego, warunkiem uzyskania na niego dofinansowania
będzie wzrost zatrudnienia ogółem, a nie jak dotychczas wykazanie wzrostu ogółem i
oddzielnie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów dodatkowych
Chodzi o nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ma
wejść w życie 1 stycznia 2015.

Zwrot kosztów zatrudnienia

Pracodawca będzie mógł
otrzymać dodatkowo zwrot
kosztów szkolenia pracowników
pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy.

Nowe przepisy rozszerzą krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca
będzie mógł otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem.
Do kosztów tych możemy zaliczyć m.in. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych czy zakup urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy osobom
niepełnosprawnym.

Dofinansowanie do wynagrodzeń
Projekt ustawy zakłada również złagodzenie warunku uzyskania dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku zatrudnienia nowego
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Ponadto pracodawca będzie mógł otrzymać dodatkowo zwrot kosztów szkolenia
pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwrot ten
obejmuje 100% poniesionych wydatków, jednakże nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia.
Zmieniono także przepisy dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów wynikających
z zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcom prowadzącym zakłady pracy
chronionej. Po zmianach, pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów budowy lub
przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.

Refundacja szkoleń z PFRON
Zmieni się również wysokość refundacji kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) . Obecnie
na wniosek pracodawcy poniesione koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80%, nie więcej
jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
W projekcie nowelizacji obniżono intensywność tej pomocy do 70%. ■
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AKTUALNOŚCI

Nowe legitymacje
służbowe policjantów

Od 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe legitymacje
służbowe policjantów.
Nowe dokumenty będą posiadały więcej zabezpieczeń, które podniosą poziom ich
bezpieczeństwa. Legitymacje będą ważne przez 4 lata, czyli do 31 grudnia 2018 roku.
Dokumenty, którymi aktualnie posługują się policjanci tracą ważność 31 grudnia br. ■

Ważne dla uczestników gier
hazardowych w sieci
Służba Celna przypomniała o odpowiedzialności karnej osób
biorących udział w zagranicznych grach losowych lub zakładach
wzajemnych.
Obowiązujące zakazy
▪▪

▪▪

Zabronione jest na mocy ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych, na które
udzielono zezwolenia (lista legalnych
podmiotów znajduje się na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów),
Zakazane jest też na mocy art. 107 §
2 Kodeksu karnego skarbowego pod
groźbą kary grzywny albo kary pozba-
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wienia wolności albo obu tym karom
łącznie, uczestnictwo w zagranicznej
grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

Działania Służby Celnej

Zakazane jest
uczestnictwo
w zagranicznej grze
losowej lub zagranicznym
zakładzie wzajemnym.

Służba Celna we współpracy z innymi organami ścigania i Prokuraturą prowadzi działania ukierunkowane na rozpoznawanie,
wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych przeciwko organizacji
gier hazardowych, w tym nielegalnych gier hazardowych w sieci Internet. Działania te
koncentrują się między innymi na:
▪▪ zwalczaniu polskojęzycznej reklamy i promocji gier hazardowych oferowanych
przez podmioty zagraniczne,
▪▪ ściganiu osób czerpiących zyski z procederu pozyskiwania nowych klientów dla
podmiotów zagranicznych, zwłaszcza branży bukmacherskiej,
▪▪ zapobieganiu przestępstwom skarbowym poprzez współpracę z hostingodawcami
w zakresie uniemożliwiania dostępu do treści o niedozwolonej tematyce hazardowej,
▪▪ ściganiu uczestników nielegalnych gier hazardowych, m.in. gier losowych urządzanych przez internetowe kasyna gry oraz zakładów wzajemnych oferowanych przez
zagraniczne spółki bukmacherskie.
W zakresie ścigania uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych Służba Celna
wykorzystując przysługujące jej kompetencje określone w art. 133 Kodeksu karnego
skarbowego:
▪▪ uzyskała dotychczas informacje o ponad 24.000 graczy, którzy brali udział w zagranicznych grach hazardowych, w tym 17.700 graczy, którzy uzyskali wygraną na
łączną kwotę 27 mln zł,
▪▪ wszczęła ponad 1.100 postępowań przygotowawczych w sprawach
▪▪ o przestępstwa skarbowe uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych.
▪▪ kolejne postępowania będą podejmowane w pierwszej kolejności wobec osób
uzyskujących najwyższe wygrane z nielegalnych gier i kontynuujących proceder.

Grożące sankcje karne
Udział w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym jest zagrożony
dotkliwą karą pieniężną albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom
łącznie. Kara za udział w grach losowych lub zakładach wzajemnych, organizowanych
poza granicami kraju, może na podstawie art. 107 § 2 w zw. z § 1 Kodeksu karnego
skarbowego wynosić od 560 zł do 16.128.000 zł.
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Kara ma nie tylko stanowić dla sprawcy czynu dolegliwą konsekwencję udziału w nielegalnej grze losowej lub zakładzie wzajemnym, ale także zniechęcić go od popełniania
podobnych czynów w przyszłości. Dolegliwość ta jest tym większa, że w razie osiągnięcia
korzyści majątkowej sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci przepadku korzyści
z wygranej. Ponadto sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Czynny żal
Osoba, która zorientowała się, że popełniła przestępstwo skarbowe, może skorzystać
z instytucji czynnego żalu. Jego mechanizm opiera się na art. 16 § 1 Kodeksu karnego
skarbowego, zgodnie z którym karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe nie
podlega sprawca, który po popełnieniu czynów zawiadomił o nim organ właściwy do
ścigania. Jednakże należy pamiętać, że sam czyn zabroniony powinien zostać naprawiony – tzn. konieczne będzie wyrażenie zgody na przepadek wygranych.
Aby można było skorzystać z instytucji czynnego żalu, spełnione muszą zostać
następujące warunki:
▪▪ został zawiadomiony w formie pisemnej właściwy organ ścigania – urząd celny
(dane kontaktowe znajdują się na stronie www.mf.gov.pl/sluzba-celna),
▪▪ zgłoszenie musi zawierać szczegółowe dane, dotyczące popełnionego czynu,
▪▪ nie jest prowadzone postępowanie dotyczące ujawnionego popełnienia czynu
zabronionego – jeśli czynny żal zostanie złożony już po wykryciu przestępstwa,
nie będzie on uwzględniony przez organy ścigania,
▪▪ wyrażenie zgody na przepadek wygranych – czynny żal chroni tylko przed ewentualną grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Przedawnienie ścigania
Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych polegających na uczestnictwie na
terytorium RP w zagranicznych grach losowych lub zagranicznych zakładach wzajemnych
ustaje dopiero z upływem 5 lat od czasu ich popełnienia.

Apel do potencjalnych uczestników zagranicznych gier hazardowych
Służba Celna apeluje do użytkowników Internetu, by korzystali wyłącznie ze stron
internetowych oferujących legalne gry hazardowe, a więc należących do podmiotów,
którym Minister Finansów udzielił zezwolenia na przyjmowanie zakładów wzajemnych
przez Internet. ■
Źródło: http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna
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Fundusz Kościelny nie na
wynagrodzenia
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyjaśniło, że Z Funduszu
Kościelnego nie są wypłacane jakiekolwiek wynagrodzenia
osobom duchownym.
Finansowane są wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne duchownych. Szczególnie ważne jest to dla mniejszych kościołów
i wspólnot religijnych. ■

ZMIANY
PRAWNE

Zgoda na ratyfikację
Konwencji
o cyberprzestępczości

Sejm wyraził ustawowo zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta
Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej
w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r., oraz Protokołu
dodatkowego do niej dotyczącego penalizacji czynów
o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych
przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego
w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości stanowi istotny krok w kierunku
przyjęcia uniwersalnych standardów międzynarodowych w zakresie podejścia do
problematyki przestępstw popełnianych
przy zastosowaniu technologii informatycznych. Stronami Konwencji jest już 41 państw.
Wszystkie przepisy Konwencji są zgodne
z polskim prawem wewnętrznym. ■
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Ślub poza urzędem stanu
cywilnego…
1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa – Prawo
o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian będzie możliwość
zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. W myśl
nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli
małżonkowie, będą musieli zapłacić.
Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego umożliwi zawieranie małżeństwa poza urzędem,
jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym
miejscu jedynie w szczególnych przypadkach (np. gdy jedno z przyszłych małżonków
przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym). Opłata będzie dotyczyła tylko tych osób,
które zawierają małżeństwo poza urzędem stanu cywilnego z innych niż losowe przyczyn.
Wysokość opłaty za zawarcie małżeństwa poza urzędem – 1000 zł – określa projekt
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wysokości opłaty
dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem
stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu. ■

Dłuższa wymiana kart
parkingowych
Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom
niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do
wydania karty parkingowej, nowelizacja przepisów wydłużyła okres
ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów
obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r.
Wcześniej ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486)
ograniczyła krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu,
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jako nową podstawę materialnoprawną do uzyskania karty parkingowej przez osoby
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadziła orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający. ■

PROJEKTY

Rząd o ustawie dla
dużych rodzin

Rząd przyjął projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Znalazły się
w nim m.in. gwarantowane zniżki dla rodzin wielodzietnych na
przejazdy kolejowe i na opłaty paszportowe.
– Ogólnopolski program „Karta Dużej
Rodziny” jest najlepszą inwestycją tego
rządu. W program włączyło się już ponad
300 instytucji i firm, wciąż dołączają nowe.
Czas, żeby program wsparcia rodzin wielodzietnych miał swoją ustawę – powiedział
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy
i polityki społecznej.
Obecnie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane są w rządowym
programie dla rodzin 3+. Ustawa określa
zasady przyznawania kart oraz uprawnień
osobom, które ją posiadają. Pozwala także
na łączenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi programami dla rodzin wielodzietnych.
Ustawa zagwarantuje posiadaczom
Karty Dużej Rodziny 37% ulgi przy
przejazdach publicznym transportem
kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również
ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny
wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za
wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.
Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie
Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik,
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Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. W sumie Karta uprawnia do zniżek już
w ponad 600 miejscach. Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.
gov.pl.
Do tej pory wydano już prawie 480 tys. Kart.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom
zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio,
dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana
jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać
3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. ■

PORADY

Elektroniczne Księgi
Wieczyste

Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie ją
przeglądać. Także przez Internet na ekw.ms.gov.pl.
To usługa resortu sprawiedliwości, dzięki której można:
•
zajrzeć do księgi wieczystej,
•
samodzielnie wydrukować odpis, wyciąg oraz zaświadczenie o zamknięciu księgi
wieczystej,
•
zweryfikować autentyczność samodzielnie wydrukowanych dokumentów,
•
sprawdzić, czy treść dokumentu nie zmieniła się od czasu jego wydania.

INTERPRETACJE

Przyznanie dodatku
energetycznego nadal
bez opłaty skarbowej

Do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty
skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 224). Na jego podstawie zaniechano
poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku
energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie
– Prawo energetyczne.

Od 1 stycznia 2015 r. decyzje te będą objęte zwolnieniem od opłaty skarbowej na
podstawie pkt 2a w Części I w ust. 53 w kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).
Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328), a zwolnienie będzie miało zastosowanie do wszystkich decyzji w sprawie przyznania dodatku
energetycznego wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r. – wyjaśnił resort
finansów. ■

Jak złożyć wniosek?
1.
2.
3.
4.
5.

Wejdź na stronę ekw.ms.gov.pl.
Podaj numer księgi wieczystej.
Wybierz rodzaj dokumentu i formę dostarczenia.
Opłać wniosek.
Wydrukuj dokument. Będzie on posiadał moc dokumentu wydanego przez sąd.
Szczegóły znajdziesz w instrukcji dla użytkowników. Na stronie są też dostępne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. ■
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Czy Święty Mikołaj ma żonę?

Krótki wywiad...
WYWIAD

Mikołaju, Mikołaju! Co tam niesiesz po
zwyczaju?...
Ho! Ho! Ho! Niosę wam kochane
dziatki nową puszkę na podatki. – Żartuję
oczywiście, w Laponii już pakuję prezenty. Co chcielibyście dostać od Świętego Mikołaja? Zachęcam do pisania
listów…
Święty Mikołaju, jakie najczęściej prezenty zamawiają przedsiębiorcy?
Przedsiębiorcy najczęściej nawet
w Święta myślą tylko o swoich firmach
i proszą o upominki świąteczne dla kontrahentów i pracowników (bony towarowe, karnety, upominki z czekolady itd.),
a także dla swych rodzin. Jeśli chcą coś
dla siebie, to zazwyczaj coś praktycznego: laptop czy auto. Pamiętajcie, aby
w listach zamawiać takie prezenty dla
innych, które są przemyślane i zgodne
z upodobaniami oraz potrzebami obdarowywanych.
Mikołaju, dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów
itp., a dlaczego Ty wybrałeś taki zawód? Dlatego, że roznosisz prezenty?
Nie. Dlatego, że pracuję tylko raz w roku.
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Oczywiście, że mam żonę, Mary Christmas. Na szczęście jest ona bardzo dobra i niekłótliwa, bo inaczej może bym częściej z prezentami w świat wyjeżdżał...
Co jest najtrudniejsze w Twojej pracy?
Zebranie jak największej ilości prezentów na saniach oraz omijanie przeszkadzajek.
Trzeba też uważać, aby nie spaść, gdyż sanie lecą wysoko w powietrzu.
Święty Mikołaju, czy płacisz należycie podatki?
Niestety, do tego nie mam głowy. Zaległości z odprowadzaniem podatków mam od
początku istnienia ZUS-u, tak więc z procentami przekraczają już budżet globalny.
Niestety przez to muszę ukrywać się przed wszystkimi urzędnikami; dlatego też muszę
roznosić prezenty po nocach i wkradać się przez kominy. Żeby rozeznać się w tych
wszystkich systemach podatkowych, a zwłaszcza tym polskim, to potrzebuję pilnie
pomocy doradcy podatkowego lub biura rachunkowego! Jednak za to w tym roku
urzędy skarbowe i ZUS mogą zapomnieć o prezentach – tym bardziej, że za wręczanie
korzyści majątkowych nie zamierzam siedzieć.
A skąd masz środki na te wszystkie prezenty, remont sań i utrzymanie reniferów
i elfów oraz podróże zagraniczne itd.?
Mam swoje ukryte źródło dochodu – ale z tym to cicho sza, bo jak jeszcze o tym dowie
się jakiś fiskus, to większy podatek mi naliczy. Gdybym np. musiał od tych dochodów
zapłacić podatek w wysokości aż 75 procent – jak to jest w Polsce – to wszystkie moje
renifery i elfy by z głodu poumierały.
Święty Mikołaju, czy posiadasz licencję pilota?
Oczywiście, że mam, prowadzę przecież pojazd latający w cywilnej przestrzeni powietrznej, i dla przedłużenia licencji pilota muszę przechodzić okresowe badania.
Najpierw gruntownie badają moje zdrowie, m.in. wzrok i reakcje, potem sprawdzają
umiejętności praktyczne, typowe procedury i tak dalej. Sprawdzają też mój pojazd,
stan reniferów, ich badania itd.

Wesołych Świąt, drogie dzieci!
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Doradca najlepiej poprowadzi
Twoje sprawy

czącego postępowanie w danej instancji. Doradca podatkowy może zaniechać wniesienia
środka odwoławczego tylko na żądanie lub za zgodą Klienta, wyrażone w miarę możliwości
na piśmie. Nie jest jednak zobowiązany do ponoszenia w prowadzonej sprawie wydatków,
jeśli wezwany należycie Klient nie wpłacił wymaganej kwoty w terminie.
W przypadku czasowej niemożności prowadzenia sprawy, doradca podatkowy powinien

Doradca podatkowy powinien kierować się dobrem swoich Klientów,
poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności
i dobrych obyczajów. Winien on podejmować czynności zawodowe
w celu ochrony interesów Klienta, jednakże ta ochrona nie może
usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu.

zapewnić zastępstwo.
Według obowiązujących „Zasad etyki doradców podatkowych” doradcy podatkowemu
wolno zrezygnować z przyjętego zlecenia bądź pełnomocnictwa tylko w taki sposób, aby
Klient miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej innej osoby. Doradca podatkowy
ma obowiązek poinformowania Klienta o skutkach wypowiedzenia pełnomocnictwa,
a w szczególności o upływie istotnych terminów. ■

Każdy doradca podatkowy obowiązany jest bowiem postępować zgodnie z przepisami
prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej. Obowiązkiem każdego
doradcy podatkowego jest więc przestrzeganie zasad etyki, strzeżenie godności zawodu
oraz dbanie o jego ochronę. „Zasady etyki doradców podatkowych” (uchwalone przez

ZAPROSZENIE

Krajową Radę Doradców Podatkowych), wynikające z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych, obowiązują wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających
praktyki przed wpisaniem na listę doradców podatkowych. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne
z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.

Stowarzyszenie Podatników w Polsce zaprasza członków na bezpłatne szkolenie
„Zmiany w podatkach 2015” z udziałem przedstawicieli małopolskiej administracji

Od doradców wymaga się rzetelności zawodowej. Winni oni wykonywać czynności za-

podatkowej.

wodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej
staranności.

Data szkolenia: 09.12. 2014, godz. 10.00
Miejsce szkolenia: Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47, 30-363 Kraków

Każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do obrony interesów swojego Klienta
w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu szacunku wobec organów państwa,

Temat:

bez względu na własne korzyści oraz konsekwencje. Ustawa o doradztwie podatkowym

1.

Podatek dochodowy od osób prawnych;

gwarantuje przy tym, że doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych

2.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia dot. wynagrodzeń wypłaca-

3.

Rejestracja w KRS oraz w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji

korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową
potrzebą. Nadużycie tej wolności – stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę

nych przez płatnika;

lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza – podlega
wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Podatników (CRP KEP) ze szczególnym uwzględnieniem procedury anulowania NIP;
4.

Składanie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne drogą elektroniczną

5.

Wybrane problemy podatku VAT.

Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami etyki doradców podatkowych” doradca podatkowy powinien informować Klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku. Ma też obowiązek

Kontakt:

zawiadomić Klienta o przysługujących mu środkach odwoławczych od orzeczenia koń-

Forma zgłaszania uczestnictwa elektronicznie: szkolenia@tax.pl
tel. 12 410 16 86
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