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Terminy – grudzień

Słowo od doradcy
Niech radość i pokój świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez
cały nowy rok. Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił
zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
Oby opisane w biuletynie nowości prawno-podatkowe nie zakłóciły spokoju i pogody ducha Czytelników, a wprowadzane zmiany nie przysporzyły nowych kłopotów. Śpijcie Państwo spokojnie, gdyż nasza kancelaria trzyma rękę na pulsie zmian.
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– Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za listopad.
– 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.
– 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.
– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP za listopad – pozostali niepubliczni
płatnicy składek.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
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– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym
liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.
– 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.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za listopad.
– Wpłata na PFRON za listopad.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej.
– JPK_VAT za listopad.
– Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za grudzień.
– Zawiadomienie naczelnika urzędu
skarbowego o dobrowolnym przejściu na
księgi rachunkowe od pocz. 2019 r.
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Jakie zmiany czekają
pracodawcę od 2019 r.

O czym powinien pamiętać pracodawca-płatnik PIT od
zatrudnionych w 2019 r.?

Ma na to czas do 31 stycznia.
Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7) oraz informacji IFT-1/IFT-1R(14) – składa się je do 28 lutego.
Należy złożyć informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza.
Oznaczenie wersji można znaleźć w prawym dolnym rogu formularza.
Formularze można podpisać:
•
podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;
•
danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.
Formularze można przesłać za pomocą:
1. formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów
Aby to zrobić, należy:
•
wejść na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl;
•
pobrać odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje /  Formularze;
•
wypełnić formularz;
•
podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi;
•

Pracodawca powinien wiedzieć, że w 2019 r. informacje o dochodach zatrudnionych przezeń osób fizycznych za 2018 r. musi wysyłać do urzędu skarbowego
wyłącznie elektronicznie, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego
przekazuje do 31 stycznia 2019 r. Na przesłanie informacji pracownikowi ma czas
do końca lutego.
Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje?
Do urzędu skarbowego pracodawca składa informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:
•
PIT-8C(9);
•
PIT-11(24);
•
PIT-R(19).
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wysłać.
1. modułu finansowo-księgowego
Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie
podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.
Aby to zrobić, należy :
•
wejść na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl;
•
pobrać właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML;
•
wypełnić formularz;
•
podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi;
•
wysłać dokument ze swojej aplikacji.
3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)
Aby to zrobić, należy:
•
uruchomić odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia;
•
wypełnić formularz;
•
podpisać go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi;
•
wysłać dokument do UBD.
W ten sposób można przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.
Pracodawca powinien pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).
Korekty deklaracji nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Trzeba wysłać ją tylko
jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.
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Jak udzielić pełnomocnictwa?
Jeśli pracodawca nie chce przesyłać informacji osobiście, to może to za niego zrobić
jego pełnomocnik.
W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego druk UPL-1. Można
to zrobić:
•
papierowo – składając go w swoim urzędzie skarbowym;
• elektronicznie – przekazując go przez ePUAP.
Jedno pełnomocnictwo pozwoli pracodawcy złożyć informację, roczne rozliczenie
podatku we wszystkich urzędach skarbowych.
Uniwersalna Bramka Dokumentów – czyli jak wysłać wiele dokumentów jednocześnie
Co to jest UBD?
Dzięki UBD można:
•
przekazać do 20 tys. deklaracji (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) jednocześnie. Jeśli przesyła
się kilka dokumentów, należy skorzystać ze schematów informacji zbiorczych
oznaczonych odpowiednio: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ;
•
podpisać je podpisem kwalifikowanym, a jeśli składający jest płatnikiem zaliczek
na podatek dochodowy i jest osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi (to
podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań opartych
na danych autoryzujących);
•
pobierać jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
Korekty deklaracji nie można złożyć za pomocą bramki UBD. Można wysłać ją
tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.
Bramka UBD
Przejdź do bramki UBD.
Informacje techniczne, które dotyczą działania UBD, można znaleźć w Specyfikacji
Wejścia – Wyjścia.
Wersja testowa bramki UBD
Wersja testowa pozwoli na dostosowanie systemu informatycznego zainteresowanego
do bramki UBD i korzystanie z tego kanału komunikacji.
Informacje techniczne, które dotyczą działania wersji testowej UBD, można znależć
w zakładce e-Deklaracje /  Do pobrania.
Przejdź do testowej bramki UBD.
Na podst. www.finanse.mf.gov.pl
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Stawki VAT będą prostsze
i łatwiejsze w użyciu?

Obniżony VAT na pieczywo, owoce, produkty dla dzieci, niemowląt
i kobiet, a także na e-booki i e-czasopisma – to założenie projektu
zmian w przepisach VAT. Prostszy system stawek VAT oznacza
korzyść dla podatników i fiskusa. Nowa klasyfikacja towarów
i usług zwiększy pewność stosowania VAT w obrocie gospodarczym,
co ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.
Uproszczenie systemu stawek VAT to ważny etap w naprawie polskich podatków. Zmiana
jest oparta o filozofię 3xP, czyli stworzenie systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców.
– „Uporządkowanie systemu stawek obniżonych VAT to odpowiedź na kłopoty interpretacyjne oraz problemy, które wynikają z konieczności przyporządkowania poszczególnych towarów do właściwych stawek. Zmiany zwiększą pewność podatników i organów
podatkowych co do prawidłowości stosowania przepisów VAT. W ten sposób likwidujemy
podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych." – ocenia
minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.
Korzyści z nowej klasyfikacji towarów i usług
Generalne obniżenie stawek VAT („rówUporządkowanie systemu
nanie w dół"), w tym na:
stawek obniżonych VAT to
•
podstawowe produkty żywnościowe –
odpowiedź na kłopoty interowoce tropikalne i cytrusy, każdego
pretacyjne oraz problemy,
rodzaju pieczywo i ciastka, zupy, bulioktóre wynikają z konieczny, żywność homogenizowaną i dieteności przyporządkowania
tyczną, przyprawy,
poszczególnych towarów
•
produkty dla niemowląt i dzieci – żywdo właściwych stawek.
ność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe,
•
produkty dla kobiet (artykuły higieniczne),
•
e-booki i e-czasopisma – tak, aby były opodatkowane tak, jak ich papierowe odpowiedniki.
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„Nowe stawki VAT stanowią kontynuację polityki prorodzinnej rządu i wsparcie ekonomiczne dla polskich rodzin. Zależy nam również na promocji rozwoju
czytelnictwa oraz rozwoju społeczeństwa
w zakresie kultury i nauki oraz korzystania
z najnowszych zdobyczy technologii. Stąd
nasza propozycja niższej stawki na e-booki
i e-czasopisma" – wyjaśnia minister Teresa
Czerwińska.
Ułatwienie podatnikom prowadzenia
działalności gospodarczej

•

•

•

Nowe instrumenty zwiększą pewność podatników i organów podatkowych co do
prawidłowości stosowania przepisów VAT,
m.in. w zakresie stawek tego podatku.
Uproszczenie systemu stawek obniżonych VAT. Przykładowo:
pieczywo – obecnie stawka VAT dla pieczywa świeżego zależy od daty minimalnej
trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Jeśli data ta nie przekracza 14 dni
to stawka wynosi 5%, ale gdy przekracza 14 dni – stosuje się stawkę 8%,
ciastka – podobnie jak przy pieczywie, stawka jest zależna od daty minimalnej
trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Jeśli to mniej niż 45 dni, stawka
wynosi 8%, gdy przekracza ten termin – wzrasta do 23%,
owoce – obecnie większość owoców (krajowych) jest opodatkowana stawką 5%,
stawka 8% ma zastosowanie do owoców tropikalnych i cytrusowych.

Nowe rozwiązania przewidują obejmowanie jedną stawką podatku obniżonego –
w jak największym stopniu – całych działów CN. Oznacza to istotne zmniejszenie liczby
pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT (tj. ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług), które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%. Jednocześnie wprowadzenie prostej
matrycy zostanie zrównoważone podwyżkami stawek na wybrane – ale nieliczne – towary i usługi.
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – ochrona dla podatników
Stosowanie klasyfikacji CN dla potrzeb VAT jest nowym rozwiązaniem, dlatego aby
zapewnić podatnikom ochronę i umożliwić prawidłowe przyporządkowanie stawki
podatku zostanie wprowadzona Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). To decyzja –
w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS. Zapewni
ona podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT.
WIS zapewni ich posiadaczom ochronę, ponieważ organ podatkowy nie będzie mógł
kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu
o uzyskaną WIS (oczywiście wówczas, gdy towar albo usługa będzie odpowiadać opisowi
zawartemu w WIS).
WIS będą mogli posługiwać się również inni podatnicy, nie tylko ci, którzy otrzymali
WIS. Zastosowanie się do WIS – wydanej wprawdzie dla innego podatnika, ale dotyczącej
danego towaru lub usługi – nie może szkodzić podatnikowi (m.in. zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, brak odsetek).
Z ochrony będą mogli skorzystać posiadacze oraz inni podatnicy posługujący się
Wiążącą Informacją Taryfową oraz Wiążącą Informacją Akcyzową. Decyzje te określają
bowiem właściwą klasyfikację towaru wg CN i tym samym ułatwią prawidłowe przyporządkowanie stawki VAT do danego towaru.

Zmiana klasyfikacji – Nomenklatura Scalona CN

Kiedy zmianą wchodzą w życie?

Projekt zmian w przepisach VAT zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów
i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU 2008) na rzecz:
•
unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz
•
aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.
Grupowanie towaru w CN można sprawdzić w przeglądarce taryfowej na stronie
Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Stosowanie nowej matrycy stawek VAT nastąpi 1 stycznia 2020 r. (od 1 kwietnia 2019 r.
w odniesieniu do książek, nut, map oraz czasopism).Jednak już 1 kwietnia 2019 r. będzie
można wystąpić o WIS, aby umożliwić wcześniejsze zapoznanie się przez podatników
z nowym systemem i zmienionym opodatkowaniem towarów i usług.
Więcej informacji o zmianach w klasyfikacji stawek VAT znajdziesz na Portalu Podatkowym.
Źródło: mf.gov.pl
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Zwolnienie z podatku
dla spadkobierców
przedsiębiorstwa

25 listopada 2018 r. zaczęło obowiązywać nowe zwolnienie
z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności
przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze
dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego.
Nowe zwolnienie od spadków i darowizn – wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – obejmie m.in. spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższych osób.
Zwolnienie od podatku będzie przysługiwało, jeżeli nabywca:
1. zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6. miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza nabycie spadku, zarejestrowania aktu
poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego oraz
2. będzie prowadzić to przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 2 lat od dnia
jego nabycia.
Nabywcom z kręgu najbliższej rodziny nadal przysługuje zwolnienie (określone w art.
4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) – po zgłoszeniu nabycia na formularzu
SD-Z2 – bez konieczności prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej 2 lata. Inni
nabywcy będą składać formularz zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa SD-ZP (lub z załącznikiem SD-ZP/A).
Kiedy przedsiębiorstwo będzie mieć więcej niż jednego właściciela, tj. jeżeli
przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie będzie przysługiwało
tym nabywcom, którzy będą je prowadzić przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia. Dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa uważa się za zachowany także
w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki,
a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia
nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.
Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obciążające to przedsiębiorstwo, nie będą mogły zostać odliczone od wartości pozostałych rzeczy lub praw
majątkowych, które stanowią przedmiot spadku.
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Zwolnienie dotyczy nabycia od 25 listopada 2018 r., czyli przypadków, gdy śmierć
przedsiębiorcy nastąpiła tego dnia lub później.
Przypomnieć należy, iż dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeśli firma wpisana do CEIDG będzie miała zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci jej właściciela w mocy pozostaną umowy o pracę, kontrakty,
zezwolenia, pozwolenia czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem. Przez
okres sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można też posługiwać się nazwą
firmy, NIP-em i firmowym kontem zmarłego przedsiębiorcy.

WZORY PISM

Zgłoszenie
o nabyciu własności
przedsiębiorstwa

Z dniem z dniem 25 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie
Ministra Finansów w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności
przedsiębiorstwa.
Określono w nim:
•
wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim;
•
zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa;
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Ustawa o ułatwieniach
w podatkach dochodowych
na 2019 r. opublikowana

W poz. 2159 Dziennika Ustaw opublikowana została ustawa z dnia
23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Ustawa upraszcza przepisy w obszarze podatków dochodowych oraz stwarza bardziej
dogodne warunki dla podatników, w szczególności przeznastępujace rozwiązania:
1. Wprowadzenie nowej, obniżonej do wysokości 9% stawki CIT dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym
1,2 mln euro;
Stawka ta ma zastąpić obowiązującą obecnie 15% stawkę CIT. Rozwiązanie to
ma dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają
kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Będą z niej mogli skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.
2. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału (tzw. notional
interest deduction – NID);
Możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych
kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego gdy źródłem finansowania spółki
są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników.
Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne
odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt
procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości
nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.
3. Uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób
samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku);
4. Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających
nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi
o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy
związanych z odziedziczoną nieruchomością);
5. Złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez
wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać;
6. Wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności przez:
•
podwyższenie z 20.000 EURO do 150 tys. (225 000 zł. w przypadku samochodów elektrycznych) zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego,
do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w
wyniku zużycia się takiego pojazdu,
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•

podwyższenie do 150 tys. zł.
kwoty odnoszącej się do warNowelizacja wprowadza
np. nową, obniżoną do wysotości auta przyjętej do celów
kości 9% stawkę CIT dla poobliczenia składki z tytułu ubezdatników, których przychody
pieczenia samochodu osobowenie przekroczą w danym roku
go, jaka może być zaliczona do
podatkowym 1,2 mln euro.
kosztów uzyskania przychodów,
•
określenie zasad rozliczania
kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością),
•
ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie
od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta.
7. Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.
w zakresie:
•
obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów
z tytułu najmu, podnajmu w formie ryczałtu,
•
obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy
wysokość przychodów nie wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.
8. Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych
w związku z konwersją długu na kapitał;
Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu
do spółki lub spółdzielni.
9. Uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;
10. Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów;
Limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
11. Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospo-
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darstwa rolnego również o przypadki sprzedaży udziału w nieruchomości
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego;
12. Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji;
Po zmianach przepisów, jeśli kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł w roku kalendarzowym, a informacje zamieszczone na kopii nie będą budziły
wątpliwości, to do zastosowania niższej stawki podatku u źródła, czyli pobieranego w Polsce od należności wypłacanych za granicę z tytułu świadczenia niektórych usług, czyli do
skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania, będzie wystarczył skan certyfikatu
umieszczony na stronie usługodawcy.
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl
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Koniec prac
nad Pakietem MŚP

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania
przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty
podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 milionów pracowników
najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych
szkoleń BHP; skróci się – ze 150 do 90 dni – termin uprawniający
wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi
na złe długi w VAT – takie będą efekty przygotowanego przez
MPiT Pakietu MŚP.
Ustawa została podpisania przez Prezydenta.
Pakiet MŚP
Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców
w prawie podatkowym i gospodarczym
(tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń,
dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

To kolejne – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – nasze przepisy, które
mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora
małych i średnich przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązania w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r., a poszerzenie kategorii „małego podatnika" – od 2020 r.
– "Uchwalenie pakietu MŚP to świetna wiadomość dla polskich przedsiębiorców.
Pakiet wprowadza zmiany, które dadzą im realne oszczędności i kolejne ułatwienia" –
podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz.
I wskazała:
– "Warto przypomnieć, że w tej kadencji mamy już na koncie setki wprowadzonych
rozwiązań przyjaznych dla biznesu. To pakiet 100 zmian dla firm i Konstytucja Biznesu. Teraz dołącza do nich Pakiet MŚP. Całą listę przewidzianych w nim ułatwień,
oszczędności i przywilejów dla przedsiębiorców wypracowaliśmy we współpracy z nimi.
Uchwalenie pakietu, nie oznacza jednak, że spoczywamy na laurach. Już niebawem rząd
powinien przyjąć nasz projekt ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, a jeszcze
w tym miesiącu przedstawimy projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które
będzie zdecydowanie bardziej przyjazne dla małych i średnich przedsiębiorców."
Zaś odpowiedzialny za przygotowanie pakietu wiceminister Mariusz Haładyj zaznaczył:
– "Pakiet MŚP to kolejna porcja zmian przygotowanych we współpracy z samymi
przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi. W dialogu z nimi oraz we współpracy
m.in. z Ministerstwem Finansów stworzyliśmy przepisy, które poprawią płynność firm
i zmniejszą obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym. Przykładowo poprzez
podwyższenie limitu małego podatnika, możliwość jednorazowego odliczania straty
podatkowej do 5 mln zł czy umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu
wynagrodzenia małżonka, co jest szczególnie ważne dla małych firm rodzinnych."
– "Obniżamy również koszty funkcjonowania pracodawców – likwidujemy m.in. obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników. Podnosimy – ponad
dwukrotnie – limit pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP. Ustawa dotyka też prawa spółek i przepisów dotyczących rachunkowości
firm (np. skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych). Każda zmiana
odpowiada na konkretne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, dotyczące ich
codziennego funkcjonowania" – wymienił Mariusz Haładyj.
Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu
Jedno z rozwiązań przewidzianych w ustawie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł
uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.
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Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik
zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie korzyść co
najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.
Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł
Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do
wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych
zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).
Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej
rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty
podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów.
Taka zamiana pozytywnie wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo, przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostają niezbędne formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty
składamy tylko raz).
Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników administracyjno-biurowych
Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności,
dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów
o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP
nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest
to konieczne i uzasadnione. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie
obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty funkcjonowania.
Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca – jeżeli
jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów
o ZUS – nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.
Mały podatnik
Nowela przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status "małego podatnika" daje
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prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz
do niższego opodatkowania (w CIT).
"Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu
wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma
konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.
Jednorazowa amortyzacja w porównaniu do liniowego rozliczania oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia.
Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro)
przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł.
Kolejny przywilej "małego podatnika" to kwartalny sposób rozliczania zaliczek – przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów – 4 przelewy zamiast 12.
Pozostałe wybrane ułatwienia
Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem
posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata).
Zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć
wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.
Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych
(podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je samorządy.
Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości w na terenie więcej niż
jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.
Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.
Zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in.
dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów
i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.
Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy,
w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.
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Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu
gospodarczego.
Skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do
skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.
Możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.
Źródłó: www.mpit.gov.pl

Nowości podatkowe
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2.
3.

4.
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Celem ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie
prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz
uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Przyjęto
np. preferencyjne opodatkowanie – stawką 5% – dochodów
generowanych przez prawa własności intelektualnej, która
sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności.

5.

wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez
prawa własności intelektualnej. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania,
wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych,
wprowadzenie kompleksowych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych (wyodrębnione rozdziały w ustawie o PIT i ustawie o CIT). Celem nowelizacji
jest uproszczenie przepisów, dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia
prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie wytycznych OECD w tym zakresie.
Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny
rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych,
wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit
tax). Omawiana ustawa wprowadza w ustawie o PIT i ustawie o CIT regulacje
odpowiadające przepisom przewidzianym w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1164
z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie
praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego – tzw. dyrektywy ATAD, w zakresie art. 5 regulującego opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku
przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu,
w ustawie o PIT i ustawie o CIT dodawane są rozdziały regulujące zwrot podatku
z tytułu wypłaconych należności. Ustawy określają w szczególności: podmioty
mogące złożyć wniosek o zwrot podatku, dokumentację, którą należy dołączyć
do wniosku, oraz tryb postępowania.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania
opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 1) oraz
dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/
UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz.
UE L 139 z 5.06.2018, str. 1).
Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych:
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Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ma na celu
przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres i dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak zmiany zasad uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego, zmiany przepisów dotyczących
klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, a także wprowadzenia przepisów
uprawniających organy Krajowej Administracji Skarbowej do nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w związku z wydaniem decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przepisów dotyczących wydawania decyzji określającej
warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jak również wprowadzenia obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych.
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną do ustawy – Ordynacja podatkowa jest wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach
podatkowych. Wprowadzenie tego obowiązku następuję poprzez częściową transpozycję Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę
2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie
opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Dyrektywa umożliwia jednak państwom członkowskim Unii Europejskiej nałożenie
obowiązków raportowania o schematach podatkowych do uzgodnień, które nie mają
w sobie elementu transgranicznego. Ustawodawca postanowił skorzystać z tej możliwości. Ustawa reguluje w tym zakresie w szczególności:
1. definicję schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania,
2. krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji,
3. organ podatkowy, do którego będą kierowane informacje,
4. zakres raportowanych informacji,
5. sposób i termin raportowania,
6. konsekwencje karne niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty obowiązane.
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, nowelizuje (zmiany dostosowujące) następujące ustawy:
ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę
z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks
karny skarbowy, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
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ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym oraz ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:
1. art. 1 pkt 16 w zakresie art. 23s ust. 4 i art. 2 pkt 9 w zakresie art. 11g ust. 4
oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2. art. 30 i art. 31, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W związku z wprowadzanymi zmianami resort finansów ogłosił konsutacje podatkowe:
• Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie objaśnień zasad
opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków (Exit Tax)
• Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie objaśnień dotyczących stosowania preferencyjnej 5% stawki podatkowej do dochodów uzyskanych
z praw własności intelektualnej (IP Box)
• Konsultacje podatkowe ws. nowych regulacji dla samochodów osobowych
• Zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie objaśnień nowych
zasad poboru podatku u źródła (WHT)
• Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie raportowania
schematów podatkowych (MDR)
• Konsultacje podatkowe ws. nowych regulacji w zakresie cen transferowych

Polska ma już swój IP box
ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Nowelizacja Ordynacji podatkowej zawiera np. przepisy o IP Box.
IP Box to rozwiązanie, które ma służyć
zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia
w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. To także sposób na zachęcanie przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego

Przedsiębiorcy, którzy
osiągają dochody z prawa
własności intelektualnej
(IP) uzyskanego z działalności B+R, będą korzystać
z 5% stawki CIT.
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w prawach własności intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej o wiedzę.
Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego
z działalności B+R lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT. Dochód w ten
sposób wygenerowany będzie opodatkowany stawką w wysokości 5%. Ulga będzie obowiązywać już od 2019 r. i dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości.
IP box to element polityki prorozwojowej funkcjonujący w wielu państwach, które
postawiły na innowacyjność, jako koło napędowe gospodarki. Rozwiązanie typu IP box
wdrożone zostało m.in. w Izraelu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu.
– „Wprowadzamy rozwiązanie IP box jako odpowiedź na postulaty środowiska przedsiębiorców zgłaszane w trakcie prac nad rządową Białą Księgą Innowacyjności. W ten
sposób Polska dołącza do grona państw o wszechstronnie proinnowacyjnym ekosystemie, a przedsiębiorcy zyskują narzędzie, którego oczekiwali i które pozwoli in rozwijać
działalność biznesową na nową skalę” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Rozwiązanie IP box zaprojektowane zostało z myślą o:
•
zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju w sektorze prywatnym,
•
pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm, które skorzystały z funduszy UE na
rozwój własnych jednostek badawczo-rozwojowych,
•
zwiększeniu liczby zgłoszeń patentowych i patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty,
•
zwiększeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych
źródeł dochodu.
Po wprowadzonych z powodzeniem przez
rząd ustawach o innowacyjności, które pozwalają przedsiębiorcom obniżyć podstawę
opodatkowania o koszty związane z prowadzeniem prac B+R, system wspierania innowacyjności w Polsce zyskuje kolejne, bardzo
ważne ogniwo. Nowa ulga IP box znacząco
obniża podatek od przychodów będących
wynikiem prac B+R i premiuje te przedsiębiorstwa, które odważnie decydują się na
uczynienie z własności intelektualnej źródła
dochodów” – dodała minister Emilewicz.
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IP box w praktyce
Do skorzystania z ulgi IP box konieczne jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności
intelektualnej.
Przykład nr 1 – zlecenie laboratorium badawczemu opracowania wzoru przemysłowego i uzyskanie prawa ochronnego na wzór przemysłowy
Przedsiębiorca produkujący meble ma zamiar unowocześnić swoją ofertę. Zleca
więc laboratorium badawczemu opracowanie nowego modelu fotela wypoczynkowego. Po wykonaniu badań przez laboratorium badawcze przedsiębiorca rejestruje
wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym, po czym rozpoczyna produkcję foteli
zgodnie z zarejestrowanym wzorem. Przychody uzyskane ze sprzedaży foteli oraz
koszty, które doprowadziły do uzyskania tych przychodów (koszty zlecenia badań
do laboratorium, koszty rejestracji wzoru przemysłowego, koszty produkcji nowych
foteli) są ewidencjonowane odrębnie od innych przychodów i kosztów (starsze modele mebli). Dochody uzyskane ze sprzedaży nowych foteli są opodatkowane niższą
5%-ową stawką podatkową.
Przykład nr 2 – przychody z udzielania licencji
Przedsiębiorca produkujący zabawki posiada patent na wynalazek plastyczne klocki
dla dzieci i udziela innym producentom zabawek licencji na ten wynalazek. Uzyskany
w związku z tym dochód (przychody z opłat licencyjnych minus koszty uzyskania licencji
czyli koszty badań, prac rozwojowych, które doprowadziły do uzyskania patentu na
wynalazek lub koszty zakupu patentu) podlega 5%-owej stawce podatku.
Przykład nr 3 – przeprowadzenie badań lub prac rozwojowych i zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego
Producent samochodów prowadzi
badania lub prace rozwojowe nad ekologicznym silnikiem – mniej paliwożernym
i emitującym mniej spalin niż tradycyjny
silnik spalinowy. Uzyskany w wyniku procesu badawczego wynalazek – ekosilnik
zostaje zgłoszony do Urzędu Patentowego.
Urząd wszczyna postępowanie o uzyskanie
patentu. W tym czasie, nie czekając na zakończenie postępowania patentowego,
firma rozpoczyna produkcję samochodów,
w których montuje ekosilnik. Przychody ze
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sprzedaży samochodów, w części proporcjonalnej do przychodów ze sprzedaży ekosilnika
oraz koszty ich uzyskania (koszty badań lub prac rozwojowych, koszy procesu patentowania wynalazku, koszty produkcji ekosilnika) firma wyodrębnia w księgach rachunkowych.
Stawka podatku CIT od dochodu wykazanego w odrębnej ewidencji księgowej wynosi 5%.
Przedsiębiorca nie będzie musiał czekać ze stosowaniem ulgi do momentu gdy uzyska
patent. W przypadku jednak, gdyby nie udało mu się finalnie uzyskać patentu EKOCAR
będzie musiał zapłacić wstecz zaległy podatek.
Przepisy ustawy ściśle określają katalog praw własności intelektualnej oraz definiują
pojęcie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
Przepisy wprowadzające ulgę IP Box znajdują się w ustawie z dnia 23 października
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (art. 1 zmiana 25. – PIT, art. 2 zmiana 28. – CIT oraz art. 24).
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Zaniechanie poboru PIT od
stypendiów z „Erasmus+”

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów
otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 r.
Zaniechanie stosuje się do dochodów (przychodów) otrzymywanych z tytułu stypendiów w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne:
1. na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+”;
Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
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Dobra wiadomość dla
polskich przedsiębiorców
delegujących pracowników
do wykonania usługi
za granicą

13 listopada br. Trybunał Sprawiedliwości UE w składzie wielkiej
izby wydał wyrok w sprawie C-33/17 – Čepelnik, w którym
opowiedział się przeciwko uciążliwym utrudnieniom stosowanym
wobec firm delegujących pracowników do Austrii.
Biorąc pod uwagę interesy polskich
przedsiębiorców, MPiT rekomendowało przystąpienie Polski do postępowania. Rząd polski, obok rządów Czech,
Węgier, Słowenii i Słowacji, przedstawił w trakcie postępowania stanowisko,
do którego ostatecznie przychylił się
Trybunał.
Trybunał uznał za niezgodne z traktatową swobodą świadczenia usług austriackie przepisy, które na krajowego
zleceniodawcę korzystającego z usług
przedsiębiorcy z innego państwa
członkowskiego nakładały obowiązek
przeznaczenia części wynagrodzenia zleceniobiorcy na zabezpieczenie
ewentualnej kary za naruszenie przepisów krajowych. Kara ta miałaby być
nałożona w przypadku naruszenia przepisów odnoszących się do delegowania
pracowników.
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Zmiany w ustawie
o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich
i nadzorze publicznym

Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje m.in. wzmocnienie
nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów
i firm audytorskich oraz powołanie Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego.
Dzięki zmianom w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przede wszystkim wzmocniony zostanie nadzór publiczny nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.
Projekt przewiduje powołanie, w miejsce Komisji Nadzoru Audytowego, Polskiej
Dzięki zmianom w ustaAgencji Nadzoru Audytowego. Będzie to
wie o biegłych rewipaństwowa osoba prawna, która wejdzie
dentach, firmach audyw skład sektora finansów publicznych
torskich oraz nadzorze
i będzie sprawować nadzór publiczny nad
publicznym, przede
audytem w Polsce (w rozumieniu dyrekwszystkim wzmocniony
tywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia
zostanie nadzór publiczny
537/2014). Rozpocznie ona realizowanie
nad dzia- łalnością biegłych rewidentów i firm
zadań od 1 stycznia 2020 r.
audytorskich w Polsce.
Agencja zostanie wyposażona w nowe
narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne. Będzie bezpośrednio kontrolować:
•
badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz jednostek
niebędących jednostkami zainteresowania publicznego (nie-JZP),
•
inne usługi biegłych rewidentów świadczone dla JZP i nie-JZP, objęte standardami
wykonywania zawodu, w tym przede wszystkim usługi związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.
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Spółdzielnie rolników
uregulowane

Celem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
jest wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie, co stanowi
odpowiedź na potrzeby oraz oczekiwania rolników dotyczące
wsparcia w zrzeszaniu się w spółdzielnie oraz ich funkcjonowania
w takich podmiotach w obecnych realiach gospodarczych.
Nowe przepisy w sposób kompleksowy regulują zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych, przez stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego
typu podmiotów, a także lepszych warunków ekonomicznych do prowadzenia przez nich
działalności. Zachęty, o których mowa, to w szczególności wyłączenie podmiotów, które
uzyskały status spółdzielni rolników, z określonych obowiązków fiskalnych.
Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji, działalności i likwidacji spółdzielni
rolników i ich związków. Przedmiotem działalności spółdzielni rolników będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz członków spółdzielni rolników w zakresie:
1) planowania prowadzonej przez rolników produkcji produktów lub grup produktów i dostosowywania jej do warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości;
2) koncentracji podaży oraz organizowania zbycia produktów lub grup produktów,
wyprodukowanych przez rolników;
3) koncentracji popytu oraz organizowania nabycia niezbędnych rolnikom środków
do produkcji produktów lub grup produktów.
Oprócz powyższej działalności, spółdzielnia rolników będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in.:
1) przechowywania, konfekcjonowania, przetwarzania produktów lub grup produktów, wyprodukowanych przez rolników, oraz obrotu uzyskanymi w ten sposób
produktami przetworzonymi;
2) świadczenia na rzecz rolników usług związanych z wytwarzaniem przez nich
produktów lub grup produktów;
3) zbycia produktów lub grup produktów, wyprodukowanych przez rolników;
4) upowszechniania wśród swoich członków korzystnych dla środowiska metod
uprawy, technologii produkcji lub metod gospodarki odpadami;
5) prowadzenia innej działalności usługowej na rzecz swoich członków.
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Członkami spółdzielni rolników będą
mogli być, po pierwsze rolnicy, których
ustawodawca zdefiniował w ustawie jako
osoby fizyczne lub prawne prowadzące
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących
działalność rolniczą w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej, będących
producentami produktów rolnych lub
grup tych produktów lub prowadzących
chów lub hodowlę ryb. Po drugie, w poczet członków spółdzielni rolników będą
mogli zostać przyjęci członkowie nie będący rolnikami w rozumieniu ustawy, lecz
prowadzący działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników, lub prowadzących
działalność usługową obejmującą świadczenie na rzecz rolników usług z wykorzystaniem
maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez tych rolników produktów
rolnych lub grup tych produktów, lub ryb.
Spółdzielnia rolników będzie mogła zostać założona przez co najmniej dziesięciu
rolników w rozumieniu ustawy. Ustawodawca wprowadził wymóg, aby przez cały okres
funkcjonowania spółdzielni członkami spółdzielni było co najmniej dziesięciu członków
będących rolnikami. Każdy z członków spółdzielni rolników będzie mógł przynależeć
do jednej spółdzielni rolników w zakresie określonych produktów lub grup produktów.
Wykaz produktów lub grup produktów, ze względu na które będą mogły być zakładane
spółdzielnie rolników, określi minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze
rozporządzenia.
Przepisy zmieniające wprowadzają zmiany w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zmiany wprowadzane w ustawie – Kodeks cywilny – polegają na uznaniu, że przy
umowach kontraktacji między producentem rolnym a kontraktującym, przez producenta
rolnego rozumie się również spółdzielnię rolników lub związek takich spółdzielni.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn polegają na zwolnieniu od podatku nabycia praw do wkładów w spółdzielni rolników.
Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych polegają na zwolnieniu od podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części i zajętych pod nimi gruntów
stanowiących własność bądź będących w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników
lub ich związku, prowadzących działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, wykorzystywanych na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy.
Zmiany wprowadzane do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polegają na dostosowaniu obowiązujących regulacji do zaproponowanej w ustawie nowej instytucji prawnej, dotyczącej możliwości zbywania udziałów w spółdzielni rolników. Ponadto zmiany w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych dotyczą zwolnienia od podatku dochodów spółdzielni
rolników, prowadzącej swoją działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, pochodzących
ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, dla których została
założona spółdzielnia rolników, wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej członków. Zwolnienia przewidziane w ustawie o podatku od
spadków i darowizn, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych stanowią pomoc de minimis.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 21,
który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r..

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Nadzór nad produktami
kosmetycznymi

Ustawa o produktach kosmetycznych określa obowiązki
podmiotów i właściwość organów krajowych w zakresie
wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wynikających
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.
Ustawa ma poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków m.in. poprzez utworzenie systemu informowania
o działaniach niepożądanych.
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Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, określają
obowiązki producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencje organów związanych z egzekwowaniem wymagań wynikających z unijnego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych (prawidłowość składowania, oznakowanie i dokumentacja
potwierdzająca bezpieczeństwo produktu).
W ustawie:
• wprowadzono nadzór nad produktami kosmetycznymi, poprzez m.in. ustanowienie
obowiązku zgłaszania zakładów, w których są wytwarzane produkty kosmetyczne
do wykazu zakładów, który będzie prowadzony przez właściwe terenowo organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
• zapewniono dostęp do bazy notyfikacji produktów kosmetycznych (baza CPNP),
prowadzonej przez Komisję Europejską,
• wprowadzono kary pieniężne dla wytwórców i dystrybutorów, którzy nie stosują
przepisów ustawy.
Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa zyskają więc narzędzia zwiększające skuteczność nadzoru nad produktami kosmetycznymi. Zakłady, w których są
wytwarzane lub pakowane produkty kosmetyczne, będą musiały się zgłosić do wykazu
zakładów nadzorowanych, prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Przedsiębiorcy będą umieszczać informacje i tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w razie potrzeby podjęcia właściwego leczenia,
w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. Przepisy europejskie nakładają też obowiązek informowania o tzw. ciężkim
niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych.

ZMIANY
PRAWNE

Ułatwienia dla drobnej
produkcji żywności

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma na
celu rozwiązanie problemu zbyt dużych wymagań z zakresu
przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności dla podmiotów
produkujących żywność na małą skalę i wprowadzających ją na
rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw.
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Nowelizacja znosi obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza
weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego, co ma ułatwić
produkcję żywności na małą skalę. Wprowadza ułatwienia w procedurze rejestracji
działalności podmiotów zamierzających prowadzić produkcję na małą skalę i jej sprzedaż. Chodzi o tzw. MOL, czyli działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. Podmioty
chcące uruchomić taką działalność nadal będą musiały składać pisemne wnioski o wpis
do rejestru zakładów co najmniej na 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Osoby zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale w których regularnie przygotowuje się żywność (pochodzenia niezwierzęcego lub żywność zawierającą
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego) na sprzedaż, zostaną zwolnione z obowiązku zatwierdzania takiej działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jedynie będą musiały
złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

ZMIANY
PRAWNE

Lepsza ochrona rolnika
przy kontraktach

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami
rolnymi i spożywczymi ma wzmocnić pozycję rolnika w relacjach
handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną
wartość obrotów między nimi, a także ograniczyć nieuczciwe
praktyki w tych relacjach.
Nowelizacja poszerza zakres podmiotów podlegających przepisom reżimowi ustawy,
obejmując tym samym relacje handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu
na łączną wartość obrotów między nimi.
Nowelizacja znosi progi dotyczące obrotów, więc każdy, a nie – jak dotychczas – tylko
zainteresowany przedsiębiorca, będzie mógł anonimowo zgłosić Urzędowi Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stosowanie nieuczciwych praktyk. Dotychczas
rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień
o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych ze względu na niespełnianie kryteriów:
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progu wartości obrotów między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł i obrotu
w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.
Celem zmian jest również zapewnienie anonimowości zgłaszającym zawiadomienie
w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

ZMIANY
PRAWNE

Ubezpieczenia upraw
także od suszy

Nowe przepisy umożliwią rolnikom ubezpieczenie upraw
rolnych również od ryzyka suszy, przy zachowaniu 65% dopłaty
do składki z budżetu państwa. Producenci rolni, którzy będą
chcieli się ubezpieczyć od tego ryzyka, sami będą mogli wybrać
poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30% sumy
ubezpieczenia w zamian za niższą składkę.
Obecnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać upraw od suszy, tłumacząc się zbyt
dużym ryzykiem, a rolnicy nie są zainteresowani wykupem polis, bo są one zbyt drogie.
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu ubezpieczenie upraw
rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od
jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzaju ryzyka, zawierających ryzyko suszy, przy zachowaniu
możliwości skorzystania przez niego z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.
Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu upraw na poziomie 10% wartości szkody w wypadku
ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.
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ZMIANY
PRAWNE

Zmiany
w międzynarodowej
koprodukcji filmowej

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej
(poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia
2017 r., przewiduje zgodę na ratyfikację konwencji, której
zmiana okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój
nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice w systemach
finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomiczne
i finansowe zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze
audiowizualnym.
Według projektodawców, ratyfikacja poprawionej konwencji powinna ułatwić rozwój
współpracy producentów w dziedzinie produkcji filmowej i kontakty twórców z państw
stron konwencji i państw pozaeuropejskich.
Zmiana postanowień Konwencji ma na celu zrównanie na jej gruncie sytuacji prawnej producentów z krajów pozaeuropejskich z producentami pochodzącymi z państw
członków Rady Europy.
Ponadto ustawa rozszerza zakres podmiotowy Konwencji na producentów z krajów
pozaeuropejskich oraz inaczej określa minimalne i maksymalne udziały koproducentów
w produkcji utworu audiowizualnego konieczne do ubiegania się o wsparcie udzielane
w ramach Konwencji.

AKTUALNOŚCI

Delimitacja ONW według
nowych zasad UE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowane zostały
wyniki prac nad nową delimitacją ONW i przedyskutowano sposób
jej wdrożenia w Polsce.
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Nowym, obowiązkowym dla państw członkowskich elementem wyznaczenia ONW z ograniczeniami naturalnymi jest konieczność wyłączenia ze wsparcia obszarów, na których
ograniczenia naturalne występują, ale zostały przezwyciężone poprzez intensyfikację
produkcji czy praktyki produkcyjne – procedura zawężania obszarów (tzw. fine tuning).
Przeprowadzona analiza spełniania przez grunty rolne w Polsce kryteriów wskazuje, że powierzchnia ONW z ograniczeniami naturalnymi wynosi 46,0% użytków rolnych (uwzględniając
pomniejszenie o powierzchnię obszarów, które przezwyciężyły naturalne utrudnienia – fine
tuning). W związku ze stratą statusu ONW z ograniczeniami naturalnymi przez część obszarów, a także biorąc pod uwagę przestrzenną koncentrację efektów nowej delimitacji
zaproponowano działania łagodzące skutki nowej delimitacji ONW: wyodrębnienie nowej
kategorii ONW typ specyficzny w oparciu o kryteria krajowe (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych), przejściowe płatności dla rolników, którzy na skutek nowej
delimitacji utracą wsparcie w ramach ONW typ nizinny, ukierunkowanie części środków
w ramach PROW 2014–2020 na działania wspierające jednostki administracyjne (lub regiony),
w których nastąpi największa strata w powierzchni obszarów ONW. W związku z powyższym
powierzchnia ogólna obszarów objętych wsparciem ONW nieznacznie powiększy się.

PROJEKTY
PORADY

Projekt ustawy
o promowaniu
energii elektrycznej
z wysokosprawnej
kogeneracji

Rządowy projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość
powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii
elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji
(jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
użytkowego w elektrociepłowniach).
Jednym z ważnych problemów społecznych związanych z występowaniem niekorzystnych
zjawisk środowiskowych jest niska jakość powietrza, wiążąca się również ze zjawiskami
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tzw. niskiej emisji i smogu. O ile w dużych
Proponowany mechanizm
aglomeracjach za złą jakość powietrza odma gwarantować inwepowiadają przede wszystkim emisje zaniestorom, którzy wygrali
czyszczeń z transportu, to w mniejszych
w aukcji, stałą premię do
miejscowościach głównym czynnikiem jego
ceny energii elektrycznej.
zanieczyszczenia są indywidualne domowe
paleniska zasilane paliwem złej jakości.
Walka z niską jakością powietrza może polegać m.in. na rozwoju ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji. Kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność tego procesu może być
nawet o 50 proc. większa niż w przypadku, gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku
węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji.
Polska ma potencjał podwojenia produkcji ciepła w kogeneracji dzięki zamianie kotłów ciepłowniczych na jednostki kogeneracji. Wykorzystanie potencjału kogeneracji
wymaga jednak bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych.
Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest ważnym elementem podnoszącym efektywność systemu energetycznego. Dlatego w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zawarto cel, jakim jest osiągnięcie dwukrotnego
zwiększenia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do 2030 r.
w odniesieniu do poziomu z 2006 r.
W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie
świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie
wspierał budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty
będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm ma
gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii
elektrycznej. Aby zapewnić stabilność wsparcia oraz długofalowe planowanie działań inwestycyjnych związanych z wysokosprawną kogeneracją, zaproponowano, że
wsparcie zostanie udzielone na 15 lat.
Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji odbywać się będzie
w następujących kategoriach:
•
istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej
elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej;
•
nowych i znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – w ramach aukcji;
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•

nowych i znacznie modernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach naboru;
•
istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej
elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej
indywidualnej.
Wspierane będzie wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej. Kryterium to zrealizuje najważniejszy cel mechanizmu, tj. zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza.
Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną – wytworzoną, wprowadzoną
do sieci i sprzedaną – będzie wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc.
ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce
kogeneracyjnej. W przypadku jednostek wprowadzających do sieci mniej niż 70 proc.
wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym. Warunek
współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek
opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych
w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (o mocy
zainstalowanej elektrycznej do 50 MW).
Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r.
Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Kilka wskaźników
gospodarczych

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu
w październiku 2018 roku była o 7,4 proc. wyższa w porównaniu
z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest zbliżony do
oczekiwań MPiT. Po uwzględnieniu czynników o charakterze
sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 5 proc.
w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.
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Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacja) w październiku
2018 roku wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z wrześniem br. W porównaniu z październikiem 2017 roku ceny wzrosły o 1,8 proc.
Według GUS, sprzedaż detaliczna w październiku realnie była o 7,8% wyższa niż przed
rokiem, a nominalnie o 9,7%.
Jeśli chodzi o obroty towarowe handlu zagranicznego Polski po trzech kwartałach
2018 r. (wg wstępnych danych GUS), to polski eksport towarów osiągnął 162 mld EUR,
czyli poziom o 6% wyższy niż przed rokiem. Import z kolei wyniósł 164,6 mld EUR, czyli
był wyższy o 8,6%.
Ze statystyk wynika, że w październiku bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia
nie uległa zmianie, ale jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy
wskaźnik bezrobocia wyniósł 6,6 proc. – oznacza to spadek o 0,9 pkt. procentowego
(rok do roku). Jak wynika z najnowszego badania Eurostatu, w październiku br. stopa
bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8%, tyle samo co w miesiącu ubiegłym.
Polakom żyje się lepiej – potwierdzają to zarówno statystyki (m.in. GUS, Eurostat), jak
i międzynarodowe rankingi. Jeszcze w 2016 r. zagrożonych ubóstwem relatywnym było
w Polsce prawie 6,5 mln osób. Rok później było ich 872 tys. mniej. Istotnie poprawiła się
sytuacja dzieci. Mniej osób korzysta także z pomocy społecznej. ZUS chwali się bardzo
dobrą kondycją FUS.
Według GUS, PKB Polski w III kw. wzrósł o 5,1% rok do roku. To więcej niż oczekiwali
analitycy.
Dane Eurostatu na temat nastrojów gospodarczych w UE w listopadzie wskazują na
silny wzrost tego wskaźnika w Polsce o 2,2 (do 109,0).
Wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw trwa nieprzerwanie od IV kwar-
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tału 2017 r. Opublikowane dzisiaj dane GUS pokazują, że wysokość nakładów inwestycyjnych w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. wzrosła w porównaniu do tego samego
okresu 2017 r. o około 12,4%. Tym samym na koniec III kw. wartość nakładów wyniosła
89,6 mld zł. W okresie styczeń – marzec 2018 r. wzrost wyniósł ok. 6,7% r/r, natomiast
w okresie styczeń – czerwiec – 10,3% r/r, osiągając wartość ok. 54,5 mld zł.
Dane GUS nt. wydatków na badania i rozwój w 2017 roku pokazują, że coraz więcej
polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na działalność B+R. Cieszy również fakt,
że liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o prawie 5%, a liczba personelu B+R
o prawie 12%.
OECD przedstawiła prognozy dla gospodarki światowej. Organizacja podwyższyła
prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 do 5,2% z 4,6%. Prognoza na przyszły rok wynosi
4% i jest wyższa niż zakładaliśmy w naszej ustawie budżetowej. W 2020 r. OECD wciąż
widzi nas w czołówce ze wzrostem PKB na poziomie 3,3%.
Komitet Stabilności Finansowej poinformował, iż system finansowy w kraju funkcjonuje stabilnie.
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2018 r.
w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:
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•
•
•

dochody 309,4 mld zł, tj. 87,0 %
wydatki 302,9 mld zł, tj. 76,3 %
Polakom żyje się
nadwyżka 6,5 mld zł
lepiej – potwierdzają
W okresie styczeń – październik 2018 r.
to zarówno statystyki
dochody budżetu państwa były wyższe
(m.in. GUS, Eurostat),
o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym
jak i międzynarodowe
rankingi.
okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku
do okresu I-X 2017 r. o 7,7%, tj. ok. 20,3 mld zł.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
• dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4 % r/r (tj. ok. 7,3 mld zł),
• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2% r/r (tj. ok. 3,0 mld zł),
• dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7% r/r (tj. ok. 5,8 mld zł),
• dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5% r/r (tj. ok. 4,1 mld zł),
• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7% r/r.
Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz
wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku
z dobrą koniunkturą gospodarczą.
Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.
W okresie styczeń – październik 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 24,0 mld zł i było niższe o ok. 6,1 mld zł (tj. 20,2%) w stosunku do okresu
styczeń – październik 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu
2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa po 10 miesiącach 2018 r. wyniosło
302,9 mld zł, tj. 76,3% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (292,4 mld zł)
jest to wartość wyższa o 10,6 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków
w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po dziesięciu miesiącach
2017 roku (tj. 76,0% planu).
Ministerstwo Finansów opracowało nowy zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017. Pozwalają one m.in. na ocenę sytuacji finansowej
JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.
Przygotowane materiały analityczne mają charakter informacyjny i pozwalają na ocenę sytuacji finansowej poszczególnych JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty
zobowiązań. Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na przeanalizowanie sytuacji finansowej
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jednostki na przestrzeni kilku lat. Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej
sytuacji finansowej. Opracowania mogą stanowić materiał do analiz również dla innych
odbiorców, np. mieszkańców czy środowiska naukowego.
Wskaźniki do oceny finansowej JST i informacje o nadwyżce operacyjnej JST w latach
2015–2017.

PROJEKTY
PORADY

Przyszłość zawodów
architekta i inżyniera
budownictwa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi
regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa.
Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta
i zawód inżyniera budownictwa będą również uregulowane
w odrębnych ustawach.
To nadanie im odpowiedniej rangi i podkreślenie samodzielności i wzajemnej
niezależności samorządów zawodowych.
Od początku tych prac w formułowaniu
rozstrzygnięć uczestniczą przedstawiciele
środowiska. Bierzemy pod uwagę opinie
i postulaty oraz analizujemy uwagi. Trwają
prace nad ostatecznym kształtem projektów, który będzie wynikiem konsultacji
i uzgodnień.
Poza tym Minister Inwestycji i Rozwoju
zwrócił się do Komisji Ustawodawczej Senatu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
w zakresie wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn.
K 39/15). Wyrok dotyczy ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.
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AKTUALNOŚCI

Powstanie nowy Krajowy
System Poboru Opłat

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły
prace nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych.
Nowy krajowy system ma zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku.

ZMIANY
PRAWNE

Środki skażające
alkohol etylowy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy.
Rozporządzenie określa środki skażające, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym, ich ilość oraz warunki stosowania.
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INTERPRETACJE

Wspólne udzielanie
zamówień

W celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych
kwestii wspólnego udzielania zamówień, przygotowane zostało
w UZP opracowanie dotyczące tej tematyki, a także przykładowe
„Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”
z wyjaśnieniami.
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią: Wspólne udzielanie zamówień.

ZMIANY
PRAWNE

Elektroniczne
fakturowanie
w zamówieniach
publicznych

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi realizację czterech
dyrektywy unijnych mających na celu ograniczenie barier dla
handlu transgranicznego, wynikających ze współistnienia
wielu wymogów prawnych i norm technicznych dotyczących
fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności.
Ustawa stanowi uszczegółowienie regulacji dotyczących wykonywania zamówień publicznych.
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AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorca 100-lecia
miesięcznika „Doradca
Podatkowy”!

W plebiscycie miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów
Kancelarii” wśród firm najbardziej zasłużonych dla rozwoju
polskiej przedsiębiorczości w okresie po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości zwyciężyła Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna.
O wyborze wyróżnionego przedsiębiorstwa zdecydowali Czytelnicy miesięczO wyborze wyróżnionika „Doradca Podatkowy – Gazeta
nego przedsiębiorstwa
Klientów Kancelarii”. Publikacja ta jest
zdecydowali Czytelnicy
tworzona z myślą o kancelariach doradmiesięcznika „Doradca
ców podatkowych oraz biur rachunkoPodatkowy – Gazeta
wych, które za jej pośrednictwem mogą
Klientów Kancelarii”.
przekazać swoim klientom najnowsze
informacje i porady z zakresu przepisów prawno-podatkowych. Tym samym
gazeta służy lepszej współpracy między biurem a jego klientem.
PKO BP został wyróżniony jako inspirujący swymi zdolnościami przetrwania
w zmieniających się okolicznościach dziejowych oraz stanowiący element narodowego dziedzictwa polskiej przedsiębiorczości. Bank ten konsekwentnie buduje
swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Wielu Polakom
umożliwił on otworzenie oraz rozwój własnego biznesu i tym samym w ostatnim
stuleciu współkształtował oblicze polskiej gospodarki. Logo placówek PKO BP jest
powszechnym elementem krajobrazu polskich miast, a gwarancje i doświadczenie
banku sprawiają, że możemy mu w pełni zaufać.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna to największy bank
uniwersalny w Polsce, założony w 1919 r.
PKO dzieli losy Polski i Polaków od niemal 100 lat. 7 lutego 1919 r., dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa Oszczędności.
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ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o Pracowniczych
Planach Kapitałowych
gotowa

PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych,
długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom
bezpieczeństwo w okresie emerytalnym.
PPK obejmie miliony Polaków

Z czasem utworzono centralę banku w Warszawie z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej
31/33 i pierwsze oddziały lokalne: w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach.
Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego, zamiast
marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Od 1920 r. bank posiada osobowość
prawną, jako instytucja państwowa.
Podczas okupacji niemieckiej ziem polskich, w czasie II wojny światowej kasa funkcjonowała pod zarządem niemieckim.
W 1945 r. działalność kasy została wznowiona. 1 stycznia 1950 r. Pocztowa Kasa
Oszczędności została zlikwidowana, a jej agendy przejęła Powszechna Kasa Oszczędności. W 1974 r. ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
dla osób fizycznych (zwany popularnie ROR).
Od 1975 do 1987 r. oddziały PKO funkcjonowały w strukturach Narodowego Banku
Polskiego z zachowaniem swojej tożsamości.
1 listopada 1987 r. PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę
na „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy”. 12 kwietnia 2000 r. przekształcono go zaś w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna”, która 10 listopada 2004 r. zadebiutowała
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obecnie PKO BP kontrolowany jest przez Skarb Państwa; jego akcje posiadają ponadto inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Według szacunków rządu, program ma
Wpłata, którą wniesie pracowdotyczyć około 11,5 mln pracowników –
nik, może wynosić od 2 do 4 proc.
zatrudnionych zarówno na umowę o prawynagrodzenia. Pracodawca docę, jak i inne formy umów (zlecenie, praca
płaci składkę w wysokości od 1,5
nakładcza) – którzy po skończeniu 60. roku
do 4 proc. wynagrodzenia.
życia będą mogli korzystać z odłożonych
oszczędności. Zgromadzone środki będzie
można wypłacić jednorazowo – choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane – lub
wypłacać w miesięcznych ratach przez 10 lat bez podatku.
Wpłata, którą wniesie pracownik, może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia.
Dla mniej zarabiających (mniej niż 120% płacy minimalnej) może ona wynosić od 0,5%
do 4% wynagrodzenia z zachowaniem prawa do dopłat rocznych i wpłaty powitalnej.
Pracodawca dopłaci składkę w wysokości od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia. Państwo
będzie finansować tzw. wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłatę roczną (240 zł co roku).
Kiedy program zacznie działać?
PPK zostanie wprowadzone stopniowo i będzie dotyczyć:
• podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2019 r.,
• podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych – na dzień 1 stycznia 2020 r.,
• podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2020 r.,
• pozostałych podmiotów zatrudniających, w tym sfery publicznej – na dzień 1 stycznia 2021 r.
PPK będą prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Środki zebrane w ramach PPK będą zasilać
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nasz rynek kapitałowy, tym samym polski kapitał zostanie w kraju i posłuży do wzmocnienia inwestycji w polskie przedsiębiorstwa.
Surowe kary
Zgodnie z ustawą, m.in. kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do
działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy
o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku
obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:
1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy
o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami
terminie,
3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo
udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
– podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.
Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny
w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku
obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Podwyżka świadczeń
emerytalno-rentowych

Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy
o waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku.
Mając na celu ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, a także wsparcie dla najuboższych grup emerytów i rencistów, projektowana
ustawa wprowadza waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką.
Zmiana obowiązujących zasad waloryzacji polega na:
a) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
• 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
• 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
b) zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej
gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.
Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26%. Zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki w wysokości 70 zł obejmie ok. 6,4 mln świadczeniobiorców.
W przypadku rent z tytułu częściowej
niezdolności do pracy, gwarantowana
minimalna podwyżka wyniesie 52,50 zł,
natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową, będzie
to 35 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji
będzie miała zastosowanie również do
emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych.
Łączny koszt waloryzacji planowanej od 1 marca 2019 roku wyniesie ok.
8,4 mld zł, tj. o ponad 1,5 mld zł więcej
niż planowane na 2019 roku wydatki na
waloryzację.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Ustawa
okołobudżetowa

ORZECZENIA

Limit 30-krotności
składek ostaje się

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019 przewiduje m.in., że z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane
wynagrodzenia młodocianych pracowników, a także staże
podyplomowe i specjalizacje zawodów medycznych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu
legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą
znoszącą górny limit składek na ZUS.

Zakłada też, że podstawy odpisu na fundusze świadczeń socjalnych: zakładowego, dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów służb mundurowych będą naliczane tak jak w 2013 r.
„Zamraża” ponadto podstawę wymiaru wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego, do których stosuje się ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami.
Zgodnie z ustawą, środki Funduszu Pracy będzie można przeznaczyć na wynagrodzenia w samorządach powiatowych, aby uzyskać większą efektywność działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych.
Zwiększono również limit wydatków na program szczepień ochronnych.
Poza tym rząd chce zmienić ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2018.
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W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 15 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych
ustaw znosząca ograniczenie podstawy rocznej składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe jest niezgodna z art.7 Konstytucji i wyrażoną w nim zasadą praworządności.
Jak wynika z wstępnego uzasadnienia wyroku, powodem uznania niekonstytucyjności tej
ustawy był przebieg głosowania nad przyjęciem tej ustawy w Senacie. Zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego w głosowaniu nie wzięła udział wymagana liczba senatorów.
Trybunał Konstytucyjny nie oceniał merytorycznie rozwiązań prawnych zaproponowanych w zakwestionowanej ustawie.
Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało wszczęte na wniosek Prezydenta RP i odbywało się w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw.
Stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie, a w konsekwencji zachowane zostanie ograniczenie maksymalnej rocznej podstawy składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w 2019 r.
Trybunał Konstytucyjny orzekał w pełnym składzie. Do orzeczenia zgłoszono 3 zdania
odrębne.
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ZMIANY
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Nowelizacja ustawy
o działalności leczniczej

Głównym celem ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw jest
wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu
fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk
zawodowych.
Ustawa wprowadza zmiany polegające m.in. na:
1) objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma
to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków
prowadzenia działalności leczniczej;
2) ustaleniu obowiązku wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach takich jak dla
praktyk zawodowych pielęgniarek (organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa
Rada Fizjoterapeutów);
3) ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 2% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
za ubiegły rok (dotychczasowa opłata przewidziana dla fizjoterapeutów za wpis do
rejestru podmiotów leczniczych, wynosiła – 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok).

Od stycznia 2016 r. do 6 listopada lekarze wystawili 7,5 mln e-ZLA. Dziś już 49 proc. zaświadczeń lekarskich jest wystawianych przez lekarzy w formie elektronicznej. Od 1 grudnia 2018 r. elektroniczne zwolnienia lekarskie będą obowiązkowe. A więc od 1 grudnia
obowiązywać będą jedynie e-zwolnienia. To koniec z papierowymi zwolnieniami.
145,6 tys. lekarzy jest uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, z których
blisko 105 tys. ma już elektroniczny profil niezbędny do wystawiania e-ZLA. Spośród
2,6 mln płatników składek (przedsiębiorców) 2 mln posiada profil na PUE ZUS, który umożliwia odbieranie e-zwolnień. Co ważne, swój profil ma 77 proc. płatników, którzy zatrudniają więcej niż 5 pracowników i są zobligowani do elektronicznego odbioru zwolnień.
Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie z korzyścią dla pacjentów i ich pracodawców
•
•
•
•
•
•
•
•

System e-ZLA korzystny dla lekarzy
•

PORADY

1 grudnia ruszają
Elektroniczne Zwolnienia
Lekarskie (e-ZLA)

Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od 1 grudnia
zastąpią je e-zwolnienia.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

odejście od papierowej formy zaświadczeń
oszczędność czasu chorego pacjenta lub rodzica chorego dziecka, który nie musi
dostarczać zwolnienia swojemu pracodawcy osobiście
dostęp on-line do danych oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich na profilu Platformie Usług Elektronicznych ZUS
możliwość wystawienia e-ZLA na urządzeniach mobilnych
możliwość podpisywania e-zwolnień certyfikatem z ZUS
możliwość ustawienia powiadomień SMS lub na adres e-mail o wystawieniu zwolnienia
natychmiastowa informacja dla pracodawcy o wystawieniu przez lekarza e-ZLA
dla pracownika
możliwość przesłania jednego zwolnienia w formie elektronicznej do wszystkich
pracodawców chorego pracownika

•
•
•
•
•
•
•

oszczędność czasu: brak konieczności ręcznego wypisywania druków w formie
papierowej i autouzupełnianie danych identyfikacyjnych w elektronicznej formie
zwolnienia po wpisaniu przez lekarza numeru PESEL pacjenta
automatyczne przekazanie e-zwolnienia wystawionego przez lekarza do systemu ZUS
brak konieczności przechowywania przez lekarza kopii wystawionych zwolnień
brak konieczności pobierania w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA
możliwość przeglądu poprzednich zaświadczeń lekarskich pacjenta
możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień w tzw. aplikacjach gabinetowych
dostęp do bezpłatnego podpisu elektronicznego, którym lekarze mogą sygnować
zwolnienia
możliwość skorzystania z pomocy asystenta medycznego przy wystawianiu e-ZLA
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Już prawie połowa zwolnień lekarskich w formie elektronicznej
W listopadzie w całym kraju już prawie co drugie zwolnienie wydawane jest w formie
elektronicznej przez blisko 50 tys. uprawnionych lekarzy. Jeszcze w styczniu tego roku
e-zwolnienia stanowiły jedynie ok. 10 proc. wszystkich wystawianych zwolnień. Już ponad 1 mln e-ZLA zostało wystawionych w aplikacjach gabinetowych, z których korzystają
lekarze. Najwięcej e-zwolnień w stosunku do tradycyjnych zaświadczeń lekarskich wystawiono w październiku w województwach zachodniopomorskim (59,4 proc.), mazowieckim
(56,9 proc.) i podlaskim (55,7 proc.). Najmniej zwolnień elektronicznych wystawia się
obecnie w woj. lubuskim (33 proc.), lubelskim (35,5 proc.) i wielkopolskim (35,9 proc.)
Z badań przeprowadzonych przez ZUS wśród lekarzy wynika, że 3/4 lekarzy, którzy
dziś nie wystawiają jeszcze e-zwolnień, nie robi tego, gdyż czeka do 1 grudnia, kiedy
to e-zwolnienia będą obowiązkowe. Co dziesiąty z nich (9,7 proc.) czeka natomiast na
powołanie asystenta medycznego.
Lekarzu – sprawnie wystawisz e-ZLA, nie musisz go przekazywać do ZUS ani przechowywać papierowych kopii. Do wystawiania e-ZLA możesz też upoważnić asystenta
medycznego.
Pracodawco – natychmiast się dowiesz, że Twój pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.
Pacjencie – możesz spokojnie wracać do zdrowia. Nie musisz już pamiętać, żeby dostarczyć zwolnienie do pracodawcy.
Więcej informacji o e-ZLA
Więcej informacji o PUE ZUS.

ZMIANY
INTERPRETACJE
PRAWNE

E-akta – wpis do rejestru
przechowawców akt
osobowych i płacowych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na
przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
o czasowym okresie przechowywania, najpóźniej do 31 grudnia
2018 r. muszą uzyskać wpis do rejestru przechowawców akt
osobowych i płacowych.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rejestr ten prowadzi marszałek wojewódzOd 1 stycznia 2019 r. zmieniają
twa właściwego ze względu na miejsce
się przepisy dot. prowadzenia
świadczenia usług przechowalniczych.
archiwum dokumentacji osoboOd 1 stycznia 2019 r. zmieniają się przewej i płacowej pracodawców.
pisy – świadczenie usług w zakresie prowadzenia archiwum dokumentacji osobowej
i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania bez wymaganych uprawnień będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
Jeśli nie uzyskasz wpisu w podanym terminie, musisz zakończyć działalność przechowalniczą, a dokumentację przekazać do dalszego przechowania przechowawcy, który
posiada uprawnienia do jej przechowywania.
Wykaz przechowawców jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa właściwym ze względu na
miejsce świadczenia usług przez przechowawcę – wyjaśnił ZUS.

PORADY

„Mały ZUS” od 1 stycznia
2019 r.

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia
2019 r. będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne
od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych
przychodów.
Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:
• musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
• Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
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ZMIANY
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Zmiana ustawy
o Państwowej
Inspekcji Pracy

AKTUALNOŚCI

Polska nie poprze
porozumienia Global
Compact

Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec Globalnego
Porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej
i legalnej migracji (Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration), przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji.

Nowelizacja zobowiązuje do składania przez kontrolerów
Państwowej Inspekcji Pracy pisemnych oświadczeń o prowadzeniu
przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której
przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej
przez pracowników PIP.
Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej
przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną
prowadzoną przez nich.
Senat zdecydował, że oświadczenie o wykonywaniu przez osoby najbliższe określonej
działalności będzie składał nie tylko kontroler PIP, ale również pracownik nadzorujący
kontrolę. Zdaniem Izby będzie to sprzyjało transparentności funkcjonowania organów
PIP. Senat uznał ponadto, że oświadczenie pracownika powinno dotyczyć wykonywania
przez osobę najbliższą nie tylko działalności gospodarczej, ale także czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rząd zdecydował, że Polska nie poprze Globalnego Porozumienia na rzecz bezpiecznej,
uporządkowanej i legalnej migracji, zarówno podczas międzynarodowej konferencji
w sprawie przyjęcia tego dokumentu zaplanowanej w Marrakeszu w dniach 10–11 grudnia 2018 r., jak i w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio
silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują
na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej.
Ponadto obecne w ostatecznym projekcie sformułowania – szczególnie dotyczące
kwestii rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi – mogą powodować
znaczne trudności w interpretacji i implementacji porozumienia.

ZMIANY
PRAWNE

Pieniądze na drogi
samorządowe

Nowa ustawa określa zasady działania Funduszu Dróg
Samorządowych, gromadzenia środków Funduszu oraz udzielania
dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu.
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Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych realizuje jedną z obietnic tzw. piątki premiera
Mateusza Morawieckiego. Utworzenie FDS ma pomóc samorządom, które nie są w stanie
zwiększyć wydatków na drogi. Ma to zlikwidować istotną barierę rozwojową wynikającą
ze złego stanu dróg powiatowych i gminnych. Powołanie FDS, którego budżet w latach
2019–28 ma wynieść 36 mld zł, pozwoli dofinansować remonty, budowy i modernizację
dróg lokalnych, a także budowę mostów w ciągach dróg samorządowych.
Nowe przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma
wynieść maksymalnie 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację dużych projektów
łączących gminy i powiaty. Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować
1 projekt maksymalnie 5 mln zł.
Ustawa przewiduje ponadto, że w ramach FDS inwestycje w trasy lokalne będą mogły
otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80% ich kosztów inwestycji. Najwyższe
dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi
środkami własnymi.
Podstawowymi źródłami finansowymi funduszu będą wpłaty z budżetu państwa,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wpłat jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.
Przewiduje się również pozyskanie środków do FDS poprzez emisję skarbowych
papierów wartościowych.

AKTUALNOŚCI

kietów medycznych. Kolejnym działaniem niezgodnym z prawem jest podszywanie się
przez przedstawicieli handlowych pod dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych i energii. Nieświadomi konsumenci, odwiedzani w domu przez miłych i elegancko
ubranych akwizytorów, kuszeni są obietnicami niższych rachunków. Po pewnym czasie
okazuje się, że podpisali niekorzystne dla siebie umowy.

Wspólna akcja dla
seniorów

Osoby starsze często padają ofiarą nieuczciwych handlowców.
Dlatego cztery instytucje połączyły siły, aby ostrzegać seniorów.
UOKiK, Policja, ZUS i KRUS podpisały porozumienie o wspólnej
akcji edukacyjnej.
Z doświadczenia UOKiK wynika, że konsumenci III wieku są najczęściej narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach, a także w czasie wizyt akwizytorów. Często zapraszani są na rzekomo bezpłatne pokazy, których rzeczywistym celem
jest sprzedaż drogich produktów lub usług, np. urządzeń kuchennych, pościeli, czy pa-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Wspólna akcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendy Głównej Policji,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma
ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we
własnym domu lub na pokazie. Szefowie czterech instytucji podpisali dziś porozumienie
dotyczące wspólnej akcji.
– „Ochrona starszych konsumentów to jeden z priorytetów UOKiK. Urząd prowadzi
wiele postępowań i wydaje decyzje dotyczące sprzedaży na pokazach lub podczas wizyt
w domach konsumentów. Zaproponowaliśmy zmiany prawne, które mają ograniczyć
nieuczciwe działania. Edukujemy również konsumentów w zakresie ich praw oraz przestrzegamy przed nieuczciwymi praktykami” – powiedział prezes UOKiK, Marek Niechciał.
Do konsumentów trafi ponad 350 tysięcy ulotek przygotowanych przez UOKiK,
a dystrybuowanych przez Policję, ZUS i KRUS. Ulotki będą rozdawane podczas spotkań
przedstawicieli czterech instytucji z seniorami. To nie wszystko – ponad 3 tysiące plakatów będzie dostępnych w siedzibach ZUS i KRUS, czyli miejscach często odwiedzanych
przez seniorów.
– „Cieszę się, że możemy przeprowadzić kolejną akcję edukacyjną razem z instytucjami.
Dzięki temu możliwe będzie dotarcie do większe liczby najbardziej wrażliwych konsumentów i ostrzeżenie ich przed nieuczciwymi sprzedawcami” – wskazał prezes Marek
Niechciał. – „Bardzo dziękuję partnerom za wspólne działania. Jestem przekonany, że
nasza kampania zwiększy świadomość seniorów na rynku” – dodał.
Tymczasem Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030”. To pierwszy rządowy dokument, w którym zostały uwzględnione potrzeby
niesamodzielnych seniorów.

ZMIANY
PRAWNE

Jak będą funkcjonować
koła gospodyń wiejskich?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ma
na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich,
zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie
ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach
wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi.
Koło gospodyń wiejskich ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój
terenów wiejskich. Do zadań koła gospodyń wiejskich należeć ma w szczególności:
1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5) upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji
publicznej;
7) rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu
do tego Rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.
Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie
przepisów dotychczasowych.
Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą
wykonywać swoje zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której
miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa
stanowi, że za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich
mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć
młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Co bardzo istotne,
jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.
Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
Nowe przepisy określają maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych
na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację ich zadań jeszcze w 2018 r. na
poziomie 90 000 000 zł.
Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Uwaga na oszustów!
PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Instytucje publiczne ostrzegają przed próbami wyłudzenia
pieniędzy od obywateli.
Uwaga na fałszywe e-maile od firmy kurierskiej
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami, w których zawarta jest
informacja o otrzymaniu przesyłki pocztowej z zagranicy. która nie była przez Państwo
zamawiana. Ostrzegamy również przed wpłatami należności celnych na fałszywe konta
bankowe wskazane w e-mailu przez rzekomą firmę kurierską. Jako nadawca maili widnieje fałszywa firma kurierska. Jest to, z dużym prawdopodobieństwem próba wyłudzenia
środków płatniczych, w mechanizmie wykorzystującym brytyjski urząd celny jako organ
żądający opłat celnych.
Uwaga na komercyjne wezwania do rejestrowania działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty za wpis do komercyjnych rejestrów
działalności gospodarczej. MF przypomniało, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny.
Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy
otrzymują zawiadomienia dotyczące opłat za wpis np. do Centralnej Ewidencji Firm
i Działalności Gospodarczych (siedziba: ul. Marszałkowska 115).
Korespondencja ta może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystanie podobieństwa
nazwy prywatnej działalności do CEIDG. Jest ona prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a wpis do niej jest BEZPŁATNY.
Uwaga na fałszywe wiadomości SMS
Pojawiły się fałszywe informacje SMS sugerujące możliwość wykonania operacji
finansowej z użyciem serwisu Profil Zaufany. Tego typu informacje nie pochodzą od
administratorów systemu, a od oszustów. Wiadomości zawierają link, który może być
niebezpieczny. Resort cyryzacji prosi o ignorowanie tego typu wiadomości.
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Bank ziemi pod
Mieszkanie Plus
czekają zmiany

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje zmiany
usprawniające pozyskiwanie i gospodarowanie gruntami przez
Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) na realizację inwestycji
w ramach programu Mieszkanie Plus.
Celem zmian jest sprawniejsza i efektywniejsza realizacja programu Mieszkanie Plus.

PROJEKTY

Dzieci powinny być
w rodzinach, choćby
zastępczych

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja
pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla
wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej,
a także mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to główne założenia
nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zakłada on przede wszystkim wspieranie
rodzinnych form pieczy zastępczej i dalsze ograniczanie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych w systemie pieczy
zastępczej.
W parlamencie jest też rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy skuteczności egzekucji
świadczeń alimentacyjnych.
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Importowane auto –
sprawdź, zanim kupisz

AKTUALNOŚCI
PORADY

Znaleźliście wymarzone auto za granicą? Zanim zdecydujecie się
na kupno, sprawdźcie online jego historię. To możliwe. Jedyny
warunek – musicie mieć Profil Zaufany.
Nabywcy i właściciele samochodów importowanych z rynku wtórnego wybranych
krajów europejskich oraz USA i Kanady mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu
historiapojazdu.gov.pl

•
•

niedopuszczony do ruchu,
służył jako taxi.
W przypadku potwierdzenia danej kategorii, w systemie pojawi się alert zaznaczony
czerwonym wykrzyknikiem. Jeśli pojazdu nie ma w bazie zagranicznej, system również
nas o tym poinformuje – na ekranie wyświetli się stosowna informacja tekstowa.
Inni chętnie korzystają
Obecnie historia pojazdu umożliwia sprawdzenie aut pochodzących z wybranych krajów
europejskich (m.in. z Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji), a także z USA i Kanady.
Serwis historiapojazdu.gov.pl wystartował w czerwcu 2014 r. i od momentu uruchomienia cieszy się ogromną popularnością wśród potencjalnych nabywców używanych
aut, którzy weryfikują ich przeszłość.
Sprawdź historię pojazdu

Za darmo

Nabywcy i właściciele sa-

W systemie widoczne są nie tylko pojazdy
mochodów importowanych
sprowadzone z zagranicy i już zarejestroz rynku wtórnego wybrawane w Polsce, ale także zagraniczne auta,
nych krajów mogą sprawdzić
które jeszcze nie znalazły się w Centralnej
ich przeszłość na portalu
Ewidencji Pojazdów, a np. już są oferowahistoriapojazdu.gov.pl.
ne do sprzedaży.
Usługa jest bezpłatna. Aby z niej skorzystać, musisz zalogować się za pomocą Profilu
Zaufanego. Chodzi o to, by zabezpieczyć zewnętrzny system przed hurtowym pozyskiwaniem z niego danych, a jednocześnie zapewnić dostęp indywidualnym kupującym.
Przygotuj też numer rejestracyjny oraz VIN interesującego Cię auta, a także datę
jego pierwszej rejestracji.
Nie kupuj złomu
Jeśli wybrany przez nas samochód jest w bazie zagranicznej, to w zakładce „Dane zagraniczne” zobaczysz informacje w siedmiu kategoriach:
•
kradzież,
•
złomowanie,
•
powypadkowy,
•
uszkodzony,
• „przekręcony” licznik,
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AKTUALNOŚCI

Porozumienie
Ministerstwa Cyfryzacji
i Facebooka

Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy
Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej
odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.
Możliwość taką przewiduje porozumienie, jakie Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z
przedstawicielami Facebooka.
Porozumienie przewiduje, że w najbliższym czasie w Polsce uruchomiony zostanie tzw.
punkt kontaktowy. Platforma ta będzie służyć polskim użytkownikom Facebooka, których
treści, konta lub profile zostały usunięte lub zablokowane. Dzięki usłudze będą oni mogli
składać wnioski o przeprowadzenie dodatkowej kontroli czy blokada nastąpiła słusznie.
Z „Punktu kontaktowego” będzie można skorzystać, jeśli usunięte treści, profile lub
strony będą się mieścić w jednej z kategorii wymienionych w specjalnym formularzu
opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Warunek drugi – użytkownik powinien się
wcześniej odwołać do Facebooka od decyzji o ich usunięciu profilu czy treści, a Facebook
odrzuci to odwołanie lub nie odpowie na nie w ciągu 72 godzin.
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– Dzięki dobrej współpracy z polskim przedstawicielstwem Facebooka będziemy
pierwszym krajem na świecie, w którym takie rozwiązanie zacznie działać. Porozumienie, które podpisaliśmy wspiera ochronę wolności słowa w Internecie, a użytkownicy
portalu dostaną dzięki niemu de facto dodatkową instancję odwoławczą od blokad –
mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.
Decyzję o przywróceniu treści, profilu lub strony Facebook podejmie w oparciu
o swoje standardy społeczności. Portal deklaruje w porozumieniu, że usunięte treści,
konta lub profile zostaną ponownie sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami,
a treści, konta lub profile, które w wyniku ponownego sprawdzenia zostaną uznane za
zgodne z nimi, zostaną odblokowane. W przypadku każdego otrzymanego w ten sposób
wniosku, Facebook zrobi wszystko, by przesłać do „punktu kontaktowego” uzasadnioną
odpowiedź w ciągu 72 godzin od momentu jego otrzymania.
– Zarządzanie treściami w Internecie to jedno z największych wyzwań dzisiejszego
cyfrowego świata. To również wielowymiarowy problem, który wymaga współpracy
wszystkich aktywnych w Internecie podmiotów, by zachowana była swoboda wypowiedzi, a jednocześnie użytkownicy mieli zapewnione bezpieczeństwo i ochronę przed
niepożądanymi i szkodliwymi treściami. Podchodzimy do tego konstruktywnie i szukamy
pozytywnych rozwiązań – deklaruje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej
Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.
Sygnatariuszem porozumienia między Ministerstwem Cyfryzacji a Facebookiem jest
również NASK. Ministerstwo Cyfryzacji, jako podmiot publiczny odgrywający kluczową
rolę w rozwoju społeczeństwa cyfrowego i usług elektronicznych, jest inicjatorem tej
współpracy, a NASK, jako podmiot wdrażający projekt, zajmie się stworzeniem i obsługą
systemu informatycznego.
Początkowo, w okresie pilotażu, usługa ograniczona będzie do określonych przypadków usunięcia treści takich jak organizacja zbiórek publicznych i organizacja zgromadzeń.
Usługa będzie jednak rozbudowywana.
Docelowo każda osoba w Polsce, która uzna, że jej wpis został niesłusznie usunięty,
a odwołanie zostało negatywnie rozpatrzone przez Facebooka, będzie mogła za pośrednictwem specjalnego formularza zwrócić się o ponowne rozpatrzenie jego sprawy przez
portal. Proces nie będzie dotyczył odwołań od decyzji historycznych.
Równocześnie Ministerstwo Cyfryzacji zaprosi do współpracy pozostałe media społecznościowe. Inicjatywa jest bowiem otwarta dla wszystkich portali, które zaangażowane są we wspieranie wolności słowa w Internecie oraz transparentne zarządzanie
publikowanymi treściami.
Pobierz: Porozumienie ws. utworzenia Punktu kontaktowego
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INTERPRETACJE

Decyzje administracyjne
bez numeru PESEL

Do oznaczania stron postępowania nie powinno się
wykorzystywać numeru PESEL.
W związku ze zdarzającymi się przypadkami oznaczania stron postępowania
administracyjnego nie tylko imieniem,
nazwiskiem i adresem zamieszkania, ale
również numerem PESEL, Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych wskazała, że
takie działanie jest niezgodne z prawem.
Obowiązkowe oznaczanie stron
Organy administracji publicznej, które
rozstrzygają indywidualne sprawy, wydając decyzje administracyjne, muszą postępować zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(k.p.a.). Jej art. 107 § 1 pkt 3 wskazuje, że
jednym z obligatoryjnych składników decyzji administracyjnej jest oznaczenie strony lub stron postępowania. Oznacza to, że
dla prawidłowości postępowania prowadzonego przez właściwy organ administracji
publicznej niezbędne jest zindywidualizowanie wszystkich stron postępowania poprzez
wskazanie ich danych osobowych.
W tym celu wystarczające jest wskazanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
Reguły określone RODO
Wykorzystywanie na te potrzeby numeru PESEL jest działaniem niezgodnym z zasadami
określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
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Numer PESEL to bowiem krajowy numer
identyfikacyjny, który powinien podlegać
szczególnej ochronie (art. 87 RODO). Jego
używanie na potrzeby oznaczenia strony
postępowania administracyjnego jest nadmiarowe i niezgodne z zasadą minimalizacji
danych wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. c 1 RODO.

Wykorzystywanie na potrzeby oznaczenia strony
w decyzji jej numeru
PESEL jest działaniem
niezgodnym z zasadami
określonymi w RODO.

Wyjątkiem postępowanie egzekucyjne
Jeśli podanie numeru PESEL wynika wprost z przepisów prawa, to wówczas spełniona
jest przesłanka legalizująca jego przetwarzanie określona w art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze). Tak jest w przypadku zamieszczania numeru PESEL w tytule wykonawczym w przypadku prowadzenia przez organ administracji postępowania egzekucyjnego. Stanowi o tym art. 27 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Zatem dopiero na etapie prowadzonego postępowania
egzekucyjnego uzasadnione jest wskazanie numeru PESEL strony postępowania.
Praktyka zamieszczania go w decyzji administracyjnej, jako danej identyfikującej stronę
postępowania, jest niewłaściwa.

PROJEKTY

Usprawnienie działania i doprecyzowanie zakresu zadań – to
główne cele nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej
(PAK), którą przyjęła Rada Ministrów.
PAK, jako agencja wykonawcza, ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także
badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa.

ZMIANY
PRAWNE

ZMIANY
PRAWNE

„Poczta Polska” sprzeda
mieszkania z bonifikatą

Nowe przepisy umożliwią „Poczcie Polskiej” sprzedaż z bonifikatą
lokali mieszkalnych, które znajdują się należących do niej
budynkach niemieszkalnych.
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” stwarza bowiem podstawy prawne dla umożliwienia
zbywania samodzielnych lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich
najemców w budynkach będących własnością spółki Poczta Polska S.A. – bez względu
na funkcję budynku, w którym te mieszkania są usytuowane.
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Projekt nowelizacji
ustawy o Polskiej
Agencji Kosmicznej

Łatwiej o prawo
kierowania motocyklem
trójkołowym

Dzięki nowelizacji poruszanie się trójkołowym motocyklem
zostanie umożliwione kierowcom, mającym prawo jazdy kat. B
co najmniej od 3 lat, szczególnie tym, którzy ze względu na
niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kat. A.
Zdaniem projektodawców nowe przepisy zwiększą liczbę użytkowników motocykli trójkołowych, w szczególności osób niepełnosprawnych, a także popularność tego typu
motocykl, co może wpłynąć na zmniejszenie się korków i emisji spalin.
Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami wprowadza możliwość poruszania
się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co
najmniej 3 lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność nie
mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.
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ZMIANY
PRAWNE

Narodowy Dzień
Pamięci Duchownych
Niezłomnych

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych
Niezłomnych zakłada, że 19 października będzie Narodowym
Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Dzień ten będzie miał
charakter święta państwowego.
Datę wybrano jako dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r.
Według projektodawców ustawy, która
trafi teraz do podpisu prezydenta, ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych „jest wyrazem hołdu” dla
duchownych, którzy swoją postawą „dawali
wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też
męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o dokumentach
publicznych

Celem ustawy jest stworzenie jednolitego systemu zabezpieczeń
przed fałszowaniem dokumentów publicznych – czyli dokumentów
służących identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzających stan
prawny bądź prawa osób.
Ustawa ustala hierarchię dokumentów w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa
państwa, ustanawia ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako odpowiedzialnego
za kształtowanie polityki bezpieczeństwa tych dokumentów oraz tworzy Rejestru Dokumentów Publicznych.
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POMOŻEMY UZYSKAĆ ULGĘ
W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

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

