e-DORADCA
podatkowy

Nr 7 / 2019

elektroniczny serwis klientów kancelarii

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe

elektroniczny serwis klientów kancelarii
Z bieżącego numeru Czytelnik dowie się m.in., jaką nową Ordynację podatkową przygotował rząd i jakie prawa podatnika ma ona gwarantować. Nowy organ – Rzecznik
Praw Podatnika – ma stać na ich straży. W gazecie przewdstawiono także nowe
przepisy, które mają uporządkować sytuację na rynku przewozu osób samochodami
osobowymi i zlikwidować szarą strefę. Z kolei nowelizacja przepisów prawa pracy
ma ułatwić pracownikom korzystanie z uprawnień związanych z ich równym traktowaniem, ochroną w wypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem,
wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku
pracy. Na końcu magazynu znaleźć można obowiązujące stawki podatku od czynności cywilnoprawnych, jaki trzeba zapłacić np. przy zawieraniu określonych umów.
Twój doradca podatkowy

NEWS

ZMIANY W POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM

Nowelizacja wprowadza do procedury administracyjnej zasadę, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi
powszechne w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach
z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego koryguje ponadto przepis dotyczący obowiązku wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce.
Doprecyzowuje, że odnosi się on nie tylko do osób
mieszkających w innym kraju UE, ale także w Szwajcarii i państwach członkowskich EFTA. Analogiczne
rozwiązania funkcjonują już w procedurze cywilnej,
karnej i sądowoadministracyjnej. Rozwiązanie ułatwi
korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym
poza granicami kraju.
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PODATKI
Konsultacje podatkowe ws. opodatkowania VAT
transakcji leasingu zwrotnego
Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji w zakresie leasingu zwrotnego. To odpowiedź na postulaty
podmiotów świadczących i korzystających z takich
usług, które oceniają stosowanie przepisów ws. leasingu zwrotnego jako skomplikowane i niepewne
(w związku z wydaniem przez TSUE orzeczenia z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie C-201/18).
Konsultacje umożliwią zebranie opinii strony społecznej
co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby
uznać, że transakcja w zakresie leasingu zwrotnego
powinna być traktowana jako jedna kompleksowa
usługa finansowa albo dwie odrębne transakcje (tj.
dostawa towarów przez korzystającego oraz odpowiednio dostawa towarów albo świadczenie usług
przez finansującego).

AKTUALNOŚCI
Pozwoli to na opracowanie możliwie kompletnego
i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie którego
podatnicy mogliby prawidłowo klasyfikować przedmiot
transakcji dokonywanych w ramach leasingu zwrotnego.
Obowiązek podatkowy w budownictwie
2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej
C-224/18 – Budimex S.A. TSUE rozpatrzył wątpliwości NSA w zakresie momentu powstania obowiązku
podatkowego w przypadku usług budowlanych lub
budowlano-montażowych, związane z ustaleniem momentu wykonania tych usług.
Trybunał orzekł, co następuje: „Artykuł 66 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/
UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten
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sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by w wypadku
braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych
usług lub wystawienia jej z opóźnieniem formalny odbiór
tej usługi był uważany za moment, w którym usługa ta
została wykonana, gdy – tak jak w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym – państwo członkowskie
przewiduje, że podatek staje się wymagalny z upływem
terminu rozpoczynającego bieg w dniu, w którym została
wykonana usługa, jeżeli, po pierwsze, formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie wiążącej
je postanowieniami umownymi odzwierciedlającymi
rzeczywistość gospodarczą i handlową w dziedzinie,
w której usługa jest wykonywana i, po drugie, formalność
ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego,
co podlega zweryfikowaniu przez sąd odsyłający”.
Ministerstwo Finansów planuje przedstawić stanowisko
w tej sprawie po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA.
Niemniej, w ocenie MF, interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.
AEW.2016.AMT.141, możliwia realizację wytycznych,
które wynikają z przedmiotowego wyroku TSUE. Zgodnie z tą interpretacją, w przypadku usług budowlanych
lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie
dla prawidłowego określenia momentu powstania
obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi
lub data/termin wystawienia faktury, które są jednak
determinowane przez datę wykonania usługi.

Zatem generalnie termin na wystawienie faktury, która
dokumentuje wykonanie usługi lub usługi budowlano-montażowej (lub jej części – w przypadku usług
przyjmowanych częściowo), wynikający z art.106i ust.
3 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku:
• usług przekazywanych w całości – będzie biegł od
dnia, w którym wykonawca, w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi, zgłosił ją
nabywcy do odbioru;
• usług przekazywanych w części, dla której to części
określono zapłatę – będzie biegł od dnia, w którym
wykonawca, w związku z wykonaniem części określonej umową usługi, zgłosił ją nabywcy do odbioru;
• usług o charakterze ciągłym – będzie biegł od dnia
upływu każdego okresu, do którego odnoszą się
płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia
usługi. W przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których
w związku z ich świadczeniem w danym roku nie
upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na
wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu
każdego roku podatkowego (tj. od 31 grudnia) do
momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru, w zdecydowanej większości przypadków, znana jest wartość kontraktowa
zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia VAT, zasadniczo, to ta właśnie wartość
winna zostać uznana jako podstawa opodatkowania
Ponadto za datę wykonania usługi budowlanej lub bu- z tytułu wykonania tych usług na moment powstania
dowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie
wykonania usługi, czyli dzień, w którym – w związku wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie
z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawie(jeśli jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycz- nia faktury korygującej – wyjaśniło MF.
nego zakończenia prac lub ich części – wykonawca
zgłasza je do odbioru (w jego opinii usługi lub ich części
są gotowe do przyjęcia przez nabywcę).
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W części IV. interpretacja stanowi, że jeżeli nabywcą
usług budowlanych lub budowlano-montażowych
jest podatnik podatku od towarów i usług, termin na
wystawienie faktury z tytułu świadczenia tych usług
następuje nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania.

4

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Etykietowanie energetyczne
Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu
energii przez produkty wykorzystujące energię oraz
o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń
biurowych oraz niektórych innych ustaw uaktualnia

skalę oznaczeń energooszczędności produktów związanych z energią. Wprowadza nowe, czytelniejsze
etykiety energetyczne dla produktów elektrycznych, co
pozwoli konsumentom zaoszczędzić pieniądze poprzez
łatwiejszy wybór energooszczędnych urządzeń. Nowy
system przewiduje znakowanie produktów w skali
od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność,
a G – największe zużycie energii. Wymogami co do
etykietowania ma być objętych 15 grup produktów,
m.in. pralki i klimatyzatory.

Dodatkowym warunkiem pobierania przez podmioty
zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik
będzie konieczność osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz
na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp
zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej
daty. Te przepisy nie będą jednak stosowane do końca
roku kalendarzowego, w którym upływają 2 lata od
dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu
emerytalnego lub subfunduszu.

Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1369, ustanawiającego nowe ramy etykietowania energetycznego.
Ustala obowiązki dostawców i dystrybutorów urządzeń
objętych rozporządzeniem, zawiera także przepisy
umożliwiające kontrolę przestrzegania nowych zasad,
w tym przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu
produktów niespełniających warunków regulacji, przez
Inspekcję Handlową, Urząd Komunikacji Elektronicznej
oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRAWO
Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
Zmiana przepisów znosi limit 30-krotności podstawy
wpłat w pracowniczych planach kapitałowych. Nowelizacja ustala ponadto maksymalny limit wpłat i dopłat
możliwych do dokonania na wszystkie rachunki uczestnika PPK do wysokości 50 tys. dolarów amerykańskich
według średniego kursu NBP.

KADRY I ZUS

Jaka będzie płaca minimalna w 2020 r.?
Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby
minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost
o 8,9% i stanowi 46,9% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.).
Wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia, m.in. Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową
rozszerza katalog zatrudnionych o osoby na urlopach w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł).
wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński,
umożliwia przekazywanie informacji uczestnikom PPK Jak zauważył Premier Mateusz Morawiecki, w ciągu
za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finan- 4 lat płaca minimalna wzrośnie więc o 700 zł – jako
sowej lub w postaci papierowej. Zgodnie z nowelizacją takie niezapowiedziane „700+” rządu.
wszyscy pracodawcy będą dokonywać wpłaty z wynaO szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
grodzeń do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zostały obliczone i pobrane.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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TEMAT NUMERU

JAKA BĘDZIE NOWA
ORDYNACJA PODATKOWA?
Zaproponowana przez rząd Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika
w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności
poboru podatków. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.
W gąszczu nowych przepisów pomoże odnaleźć się
a po jego konkretyzacji w deklaracji podatkowej lub
Twój Doradca. Nowe rozwiązania to m.in.:
decyzji. Określono niezbędne elementy, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie ulgi w spłacie,
• zasady ogólne prawa podatkowego. W projekcie
uporządkowano oraz uzupełniono kierunkowe
co będzie praktyczną wskazówką do jego prawidłodyrektywy postępowania w rozstrzyganiu spraw
wego sporządzenia.
podatkowych, w tym niektóre obecne jedynie • łatwiejsze doręczenia. Dane wskazane w zgłow orzecznictwie i doktrynie (np. zasada ugodowego
szeniu identyfikacyjnym i przechowywane w Cenzałatwiania spraw).
tralnym Rejestrze Podatników Krajowej Ewidencji
Podatników będą podstawą do ustalenia adresu
• tzw. program współdziałania, którego istotą będzie
współpraca podatnika z organem podatkowym na
miejsca zamieszkania oraz adresu siedziby do celów
rzecz prawidłowego wypełniania obowiązków podatdoręczania pism.
kowych. Współdziałanie oparte będzie na transpa- • mniej wszczynanych postępowań. Nie będą wszczyrentności działań podatnika, który będzie informował
nane postępowania podatkowe, gdy koszty ich prowaorgan podatkowy o wszelkich istotnych kwestiach,
dzenia, w tym nakłady pracy oraz koszty doręczenia
mogących mieć wpływ na wysokość płaconych przez
pism, przewyższają wymierzaną podatnikowi kwotę
niego podatków. Efektem takiej współpracy, po stro(częściowo fakultatywnym limitem będzie 50 zł).
nie administracji podatkowej, będzie wiedza o dzia- • umowa podatkowa. Przewidziano możliwość rozłaniach podatnika mających wpływ na wysokość
wiązywania niektórych elementów sporów poopodatkowania, a po stronie podatnika – pewność
datkowych w drodze konsensusu. Umowa podatpoprawności jego rozliczeń podatkowych.
kowa będzie mogła być zawarta w szczególności
• zwrot nadpłaty podatku. Administracja podatkowa
w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości
będzie zwracała podatnikowi nadpłatę bez wydawaco do stanu faktycznego w sprawie. Katalog obnia decyzji, chyba że została ona określona w nieszarów możliwych uzgodnień jest otwarty. Umowy
prawidłowej wysokości w deklaracji lub wniosku
podatkowe będą zawierane po przeprowadzeniu
o stwierdzenie nadpłaty.
uzgodnień między podatnikiem a administracją podatkową i dokumentowane protokołem stwierdza• ulgi w spłacie. Przewidziano możliwość umorzenia
podatku przed upływem terminu jego płatności,
jącym m.in. zakres i treść dokonanych uzgodnień.
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• mediacja podatkowa – jako mechanizm procesowy
ułatwiający komunikację między administracją
podatkową a podatnikiem. To procedura rozwiązywania sporów z udziałem pośrednika – mediatora.
Strony będą dokonywać swobodnego, wspólnego
wyboru mediatora z listy prowadzonej przez szefa
KAS. Rolę mediatora będzie mógł pełnić Rzecznik
Praw Podatnika.
• uproszczone postępowanie podatkowe. Będzie
ono polegało na braku postanowienia o wszczęciu,
braku zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału
dowodowego oraz niesporządzaniu uzasadnienia
wydanej w tym trybie decyzji. Tryb uproszczony
wymagać będzie zgody lub wniosku strony.
• odwołania tylko na korzyść. Przewidziano ograniczenie możliwości orzekania na niekorzyść strony
w postępowaniu odwoławczym. Projekt zakłada
też wydłużenie z 14 do 30 dni terminu na złożenie
odwołania, a zażalenia – z 7 do 14 dni.
• szybsze załatwianie spraw. Podatnik będzie mógł
wnieść ponaglenie na przewlekłość ex post, tj. w celu
ustalenia istnienia przewlekłości według stanu z daty
jego wniesienia. Dla podatnika może być to ważne
przy ewentualnych roszczeniach odszkodowawczych.
Administracja podatkowa będzie zobowiązana do
załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie. Tylko w sytuacji, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy
nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody,
wymagające odpowiednio dłuższego postępowania
(nieznane w momencie wyznaczania terminu) – organ wyższego stopnia będzie mógł wyznaczyć termin
odpowiednio dłuższy. Przewidziano skrócenie do
14 dni terminu rozpatrzenia ponaglenia.

W gąszczu nowych przepisów
pomoże odnaleźć się Twój Doradca.

pewniejsze interpretacje i informacje podatkowe. Przewidziano możliwość występowania przez
organ uprawniony do wydawania interpretacji
z pytaniem prawnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
• konsultacja skutków podatkowych transakcji. Projekt zakłada procedurę konsultacyjną, w której
wnioskodawca oraz organ podatkowy będą mogli
w konsultacji dokonać uzgodnień dotyczących
przeszłych rozliczeń podatkowych transakcji przed
zaistnieniem ewentualnego sporu. W postępowaniu konsultacyjnym będą wydawane cząstkowe decyzje podatkowe, które będą wiążące dla
administracji podatkowej i podatnika oraz mają
podlegać zaskarżeniu. W przyszłym postępowaniu
podatkowym organ podatkowy nie będzie mógł
zająć innego stanowiska niż wyrażone w decyzji.
Korzystanie z tej procedury będzie odpłatne.
•

Wprowadzaniu nowej Ordynacji podatkowej towarzyszyć będzie powołanie Centrum Kompetencyjnego
Podatków Lokalnych. Będzie to jednostka wspierająca
gminy i miasta, prowadząca działalność informacyjno-edukacyjną oraz wykonująca – na prośbę gmin
i miast – zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.
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PODATKI

ULGA W PIT DLA PRACOWNIKÓW
DO 26. ROKU ŻYCIA
Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty
nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać
z podatku dochodowego od osób fizycznych odliczeniu w PIT.
(PIT) już od sierpnia 2019 r. Zwolnienie będzie
dotyczyć zarówno przychodów z pracy, jak
Kiedy ulga zacznie obowiązywać?
i z umów zlecenia zawartych z firmą.
Dla kogo nowa ulga „bez PIT dla młodych”?
Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają
przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego
stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy
nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Z ulgi
skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.
Na czym polega ulga?

Przepisy o uldze z projektu nowelizacji ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –
wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania
i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli
młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody
w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia
do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika
będą zwolnione z PIT.
Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił
35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ
zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od
sierpnia do grudnia.

Ulgą objęte będą przychody do wysokości
nieprzekraczającej 85 528 zł rocznie.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot
podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym
za 2019 r.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby
umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatko- dzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek
wana według skali podatkowej.
(bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).
8
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KOLEJNE USZCZELNIENIE
DO VAT
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności
wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.
Przewidziano uproszczenie prawa oraz usunięcie niektórych obowiązków, które są uciążliwe dla podatników. Do nowych rozwiązań należą również zmiany
w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a służą poprawie
efektywności tzw. pakietu paliwowego. Projekt realizuje także wyrok TSUE dotyczący braku możliwości
uzależniania zwolnienia od podatku dostaw budynków
od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich
zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.
Rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu VAT:
• wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia
podmiotowego VAT przez podatników:
a) dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż
internetowa) niektórych towarów wrażliwych
na oszustwa (m.in. preparaty kosmetyczne
i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny,
rtv i agd);
b) dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej
części do pojazdów samochodowych i motocykli;
c) świadczących usługi ściągania długów;
• doprecyzowanie obowiązku rozliczania podatku
VAT w obrocie produktami ropopochodnymi;
• zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników;
• zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur.

Zgodnie z projektem, możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego
do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę
deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą mogły
być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. Dzięki temu będzie mógł skuteczniej realizować
zadania dotyczące udzielania lub cofania koncesji na
obrót paliwami.
Doprecyzowano definicję paliw ciekłych przez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Pozwoli to
uszczelnić system koncesjonowania i nadzoru nad
obrotem, produkcją i przywozem paliw.
Przewidziano stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/
1000 litrów dla preparatów smarowych objętych
pozycją CN 3403 (czyli w takiej wysokości jak dla
olejów smarowych z pozycji 2710). Powinno to wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów
smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe (powoduje to zastosowanie zerowej
stawki akcyzy). Proceder taki jest możliwy z uwagi na
zbliżone właściwości fizykochemiczne tych dwóch
grup wyrobów energetycznych.
Większość nowych rozwiązań ma obowiązywać od
1 września 2019 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KTO DOSTANIE ZWROT
Z ZUS PO ZMARŁYM?
Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu, na zasadach zbliżonych jak
środki zgromadzone w OFE. Reforma emerytalna w 2014 r. nie zmieniła reguł dziedziczenia.
Ta część składki emerytalnej, co do której mamy wybór: ZUS czy OFE, będzie podlegała dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie od tego, jaką podejmiemy decyzję.
ZUS przedstawił ogólne zasady dziedziczenia sub- w OFE. Reforma emerytalna w 2014 r. nie zmieniła
konta ubezpieczonego.
zasad dziedziczenia. Ta część składki emerytalnej, co
do której mamy wybór ZUS, czy OFE, będzie podlegać
Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie
będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest jaką podejmiemy decyzję.
subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od
składki za maj 2011 r., były dzielone na składki prze- Środki zewidencjonowane na subkoncie, inaczej niż
kazywane do OFE oraz na składki ewidencjonowane środki zgromadzone w ZUS na I filarze, podlegają
na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.
podziałowi/wypłacie w razie śmierci, rozwodu czy
unieważnienia małżeństwa osoby, dla której Zakład
Zakład przekazuje do wybranego przez ubezpieczone- prowadzi subkonto.
go OFE środki w wysokości 2,92% podstawy wymiaru
składek, natomiast na subkoncie ewidencjonowane są
środki w wysokości 4,38% podstawy wymiaru składek.

Obecnie nie trzeba być członkiem
Tak było do zmian emerytalnych wprowadzonych
OFE, aby posiadać subkonto w ZUS.
w 2014 roku. Obecnie nie trzeba być członkiem OFE,
aby posiadać subkonto w ZUS. Członkostwo w OFE
jest już nieobowiązkowe, a osoby, które wchodzą
na rynek pracy mają 4 miesiące na podjęcie decyzji.
Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, część ich składki Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednoemerytalnej, w wysokości 7,3% podstawy wymiaru, cześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków
rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. OFE ma obobędzie zapisana tylko na subkoncie w ZUS.
wiązek zawiadomić Zakład w ciągu 14 dni od podziału
Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział
dziedziczeniu, podobnie jak środki zgromadzone środków zgromadzonych na rachunku w otwartym fun10
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Jeśli ubezpieczony złożył w Zakładzie informację
o osobach uprawnionych do otrzymania środków po
jego śmierci, bądź też OFE ją przekazało (po wycofaniu
całości środków w efekcie suwaka bezpieczeństwa),
po zewidencjonowaniu w Kompleksowym Systemie
Informatycznym ZUS informacji o zgonie ubezpieczonego posiadającego subkonto, Zakład dokonuInaczej przebiega proces, jeśli ubezpieczony posiada je weryfikacji, czy ubezpieczony wskazał osobę/y
subkonto w ZUS i nie jest członkiem OFE. W razie uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych
rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypad- na subkoncie po jego śmierci. Jeżeli ubezpieczony
ku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, dokonał takiego wskazania, ZUS zawiadamia osoby
podziału dokonuje sam Zakład na zasadach określo- uprawnione/współmałżonka o możliwości złożenia
nych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu wniosku o wypłatę środków.
funduszy emerytalnych.
Po złożeniu przez osoby uprawnione prostego wnioTaki podział dotyczy środków zapisanych na subkoncie sku wraz z kompletem załączników, Zakład – w terosób ubezpieczonych, które weszły na rynek pracy minie 3 miesięcy – dokona wypłaty środków.
po 1 lutego 2014 r. i nie zawarły umowy z funduszem
emerytalnym – ale nie tylko. ZUS będzie dokonywał
podziału środków, bez inicjowania tego procesu przez
fundusz emerytalny, także w przypadku osób, dla których całość środków zgromadzonych w OFE zostanie
przekazana w ramach „suwaka bezpieczeństwa”.
duszu emerytalnym, jak i o ich udziale w tych środkach.
Podział środków na subkoncie jest więc konsekwencją
podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak
do Zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, ZUS ma 3 miesiące na podział
środków zapisanych na subkoncie.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, Zakład informuje ubezpieczonego, który
nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia
o stosunkach majątkowych między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby
uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.
Środki na subkoncie będą dzielone na podstawie
złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia
i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych
środków.
Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które
nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności
majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym
przez zmarłego, a jeśli ich nie ma – środki wchodzą
w skład spadku. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć
odpowiedni wniosek.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

11

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEWOŹNICY OSÓB
MAJĄ KONKUROWAĆ…
Celem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie jednakowych dla wszystkich przedsiębiorców warunków prowadzenia pośrednictwa przy
przewozie osób samochodami osobowymi i taksówkami, zapewniając uczciwą i równą konkurencję, bezpieczeństwo pasażerów oraz skuteczną kontrolę prawidłowości wykonywania tego
rodzaju działalności gospodarczej.
Ustawa porządkuje rynek przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami. Nowelizacja wprowadza
definicję „pośrednictwa przy przewozie osób”. Będzie
to działalność gospodarcza polegająca na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym,
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą lub taksówką oraz:
a) zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub
przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
b) pobieraniu opłaty za przewóz osób, lub
c) umożliwianiu zawarcia umowy przewozu lub umożliwianiu uregulowania opłaty za przewóz osób
– samochodem osobowym, pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką
za pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych
do tych celów środków komunikacji elektronicznej,
domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów
komputerowych, systemów teleinformatycznych lub
innych środków przekazu informacji.

przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi.
Będzie więc można używać aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty
wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej.

Ustawa porządkuje rynek
przewozu osób samochodami
osobowymi i taksówkami.

Wszyscy pośrednicy w przewozie będą musieli mieć
licencje, ich zdobycie jednak będzie ułatwione. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie osób będzie wymagało
uzyskania odpowiedniej licencji. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie
obowiązany je prowadzić wyłącznie na rzecz przedsięWprowadzona będzie też możliwość rozliczenia opła- biorców posiadających odpowiednią licencję. W tym
ty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym celu nałożono na niego obowiązki weryfikacji, czy
taksówką, przy użyciu aplikacji mobilnej – z wyjątkiem kierowca, któremu zleca przewóz, posiada licencję na
12
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przewóz osób, prowadzenia elektronicznego rejestru
przekazanych zleceń przewozu osób oraz ewidencji
przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, przechowywania zgromadzonych informacji przez okres
5 lat, a także ich udostępniania na wniosek organów
Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej. Pośrednik przy przewozie osób
będzie więc musiał prowadzić elektroniczny rejestru
przez; przez 5 lat mają być w nim przechowywane
wszystkie informacje na temat zleceń przewozowych.

Nowelizacja liberalizuje wymogi wobec osób ubiegających się o licencję na wykonywanie przewozu
osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą, znosząc obowiązki posiadania przez osobę
zarządzającą transportem drogowym przedsiębiorstwa
certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie
drogowym, a także potwierdzenia przez przedsiębiorcę sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
Kierowca z kolei będzie mógł korzystać ze zleceń transportu drogowego określonej dostępnymi środprzewozu pochodzących wyłącznie od licencjonowa- kami finansowymi lub majątkiem.
nego przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy
przewozie osób. Organem właściwym w sprawach Zostanie zniesiona możliwość wprowadzenia – przez
licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób radę gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców –
jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
obowiązku szkolenia oraz egzaminu z topografii i znajomości przepisów prawa miejscowego dla przedsięPonadto wprowadzono ułatwienia dla osób rozpo- biorcy osobiście wykonującego przewozy lub kierowcy
czynających działalność związaną z przewozem osób. przez niego zatrudnionego. Wobec przedsiębiorców
ubiegających się o licencję w zakresie przewozu osób
taksówką nie będzie zatem obowiązku posiadania
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie
transportu drogowego taksówką, potwierdzonego
zdanym egzaminem sprawdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego,
przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy
lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
Ponadto licencja w zakresie przewozu osób taksówką
będzie udzielana tylko na określony obszar, a nie jak
dotychczas także na określony pojazd.
Jednocześnie do katalogu zadań Inspekcji Transportu
Drogowego dodano kontrolę przestrzegania ustalonych
przez radę gminy, a w przypadku miasta stołecznego
Warszawy – Radę Warszawy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy
przewozie osób i ładunków taksówkami. Za pobieranie
należności za przewóz osób taksówką niezgodnie
z ustalonymi cenami lub stawkami taryfowymi będzie
grozić grzywna w wysokości 2 tys. zł.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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REGUŁY NETYKIETY
W Internecie, podobnie jak w „prawdziwym” życiu, istnieją pewne zasady porozumiewania
się z innymi. Warto je sobie przypomnieć (i stosować).
Netykieta to rodzaj niepisanych, ale przyjętych i przestrzeganych przez internautów zasad komunikowania
się m.in. na portalach społecznościowych. To rodzaj
internetowego savoire-vivre. Jeśli ktoś nie przestrzega
tych reguł, do gry może wkroczyć administrator i np.
zablokować mu dostęp do niektórych usług.

•

•
•
•

Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany – tę
zasadę warto stosować w praktyce – tak w życiu realnym,
jak i wirtualnym. Stosowanie dobrych praktyk buduje
kulturę bezpiecznej sieci. Netykieta to nic trudnego.
Warto pamiętać o kilku zasadach:
• Wyrażaj się jasno i precyzyjnie. Przede wszystkim
dbaj o staranny język – stosuj ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne zasady. Ponadto pisz na temat,
rzeczowo i konkretnie. Lubisz emotikony? Kto nie
lubi… ;-) <3 Pamiętaj jednak, aby z nimi nie przesadzać. Używaj ich tylko w nieformalnych kontaktach.
• Szanuj innych, czyli staraj się wyrażać swoje opinie
kulturalnie. Jeśli cytujesz czyjeś słowa, pamiętaj
o podaniu autora. Jeżeli prowadzisz bloga lub stronę
internetową i chcesz opublikować tam czyjeś zdjęcia
lub bezpośrednie linki – zadbaj o zdobycie na to
zgody. Zachowujmy się w sieci tak samo, jak w osobistym kontakcie. Warto pamiętać o przedstawianiu
się i o formach grzecznościowych. Uważajmy też na
żarty – nie każdy ma podobne do naszego poczucie
humoru. Jeśli ktoś słabiej radzi sobie w sieci, nie
krytykujmy i nie wyśmiewajmy go. Wręcz przeciwnie – bądźmy pomocni.
• Bądź uprzejmy i profesjonalny. Zacznij od szanowania swojej i innych prywatności – pomyśl i/lub zapytaj o zgodę, jeśli chcesz upublicznić jakąś informację.
Dbaj o porządek na swoich profilach w mediach
społecznościowych czy blogu – usuwaj np. nieaktualne linki, sprawdzaj źródła informacji. Usuwaj z sieci
blogi/strony/konta, których nie używasz.
14
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•
•
•
•
•

•

Nie obrażaj. Używanie wielkich liter w internetowej dyskusji traktowane jest jako krzyk – dlatego
unikaj tego.
Nie używaj wulgaryzmów.
Nie trolluj, czyli nie prowokuj innych tylko po to, by
ich zdenerwować lub wywołać bezcelową dyskusję.
Nie spamuj – nie rozsyłaj niechcianych wiadomości
bez uzyskania zgody odbiorcy.
Nie kradnij czyjejś własności intelektualnej.
Nie lajkuj stron/zdjęć/postów, które krzywdzą
innych.
Nie plotkuj.
Nie zaśmiecaj konta, bloga, maila drugiej osoby
spamem,
Nie flooduj, tj. unikaj wielokrotnego wysyłania
wiadomości, powtarzania znaków, emotikonów,
czyli zalewania i zaśmiecania sieci niepotrzebnymi
treściami,
Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji.

Traktuj innych tak, jak sam
chciałbyś być traktowany.

A jeśli widzisz, że ktoś łamie te zasady – a nawet prawo –
działaj. Pierwszy ruch – zgłaszaj to administratorowi
strony. Jeżeli sprawa jest poważniejsza, poinformuj o tym
odpowiednie podmioty:
• https://incydent.cert.pl – incydenty naruszające
bezpieczeństwo w sieci,
• https://dyzurnet.pl – nielegalne treści w Internecie.
Na podst. informacji Ministerstwa Cyfryzacji i Państwowego Instytutu Badawczego NASK

ZARZĄDZANIE I MARKETING

KONSTRUKCJA
SILNEJ MARKI
Marka jest konstrukcją – aby miała silną pozycję, musisz zadbać o najmniejszy element.
Don Sexton w książce „Marketing” wymienia trzy kluczowe filary tej budowli: identyfikatory,
parametry i skojarzenia.
Pierwszy, podstawowy, a zarazem najbardziej zwracający
uwagę klientów składnik, to identyfikatory. To właśnie
one mają wpływ na to, czy klient będzie rozpoznawał
nasz produkt lub firmę. Zalicza się do nich m.in.:
• nazwę,
• kolor,
• logo, logotyp,
• grafikę, kształt,
• smak, zapach (odczucia),
• dźwięk, np. piosenka z reklamy.

To jednak właśnie korzyści mają największe znaczenie.
Markę w biznesie można budować na podstawie korzyści funkcjonalnych i korzyści emocjonalnych.
Funkcjonalne to np. wygodne ubranie, które się nie
gniecie.

Więcej środków pochłania jednak generowanie korzyści
emocjonalnych pewnej formy odczuwania związanego
z produktem lub usługą. Autor książki w tym miejscu
zauważa związek z podstawowymi potrzebami społeczKlient odbiera markę przy pomocy zmysłów, jest to nymi, m.in. bezpieczeństwa czy przynależności. Prosty
tzw. pierwsze wrażenie; dlatego identyfikatory są bar- przykład: możliwość zjedzenia obiadu w renomowanej,
dzo ważną częścią składową. W swojej książce Sexton ekskluzywnej restauracji dla wielu osób wyznacza
opisuje przykład wódki Smirnoff. Jej producent, firma status społeczny, przynależność do określonej grupy
Diageo zwiększyła wydatki marketingowe, żeby zmienić społecznej. Pamiętaj, poprzez korzyści emocjonalne
wizerunek marki. Zmieniono kolor etykiety, a nazwę możesz pozyskać najwierniejsze grono klientów.
napisano czcionką stylizowaną na cyrylicę. Dlaczego?
Uwypuklono rosyjskie pochodzenie marki. W efekcie Został nam ostatni element konstruowania silnej martych, z pozoru prostych, zmian wzrosła rozpoznawalność ki, określany jako skojarzenia. To pewne połączenie
Smirnoff’a i sprzedaż, a firma jest dla nas przykładem identyfikatorów z parametrami. Klient słysząc o danej
skutecznej zmiany identyfikatorów marki. Ważną za- marce, szybko w głowie tworzy najbliższe mu o niej
sadą jest, że identyfikatory zmieniamy wówczas, gdy wyobrażenie. Od lat słyszymy (z reklam), że Volvo ma
wcześniejsze są już nieskuteczne.
opinie najbezpieczniejszej marki samochodowej na
świecie. Dlatego pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa
Parametry, czyli to, jak klienci postrzegają Twoją markę, się klientowi, to bezpieczeństwo.
są drugim ważnym elementem konstrukcji. Chodzi
tutaj o funkcjonalność produktu, przydatność. Mówiąc Z tego artykułu wypływa ważna informacja: identyfikatory,
krótko, czy spełnia on oczekiwania, przynosi korzyści parametry i pozytywne skojarzenia to solidne podstawy
i zaspokaja potrzeby klienta.
do zbudowania silnej marki biznesie. Zacznij od dziś!
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KADRY I ZUS

WIĘKSZA OCHRONA
PRACOWNIKA
Nowelizacja przepisów pracowniczych z dnia 16 maja 2019 r. ma ułatwić pracownikom korzystanie z uprawnień związanych z ich równym traktowaniem, ochroną w wypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem
przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy obejmują:
1. stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację; zgodnie z nowelizacją,
każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami
nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dotychczas dyskryminację stanowiło wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę
lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą,
przykładowo wymienioną w art. 183a § 1 Kodeksu
pracy, bądź ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Za dyskryminację
nie uznawano natomiast nierówności wynikającej
z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące,
co powodowało nieuzasadnione zróżnicowanie
sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca
naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu.
2. objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem
stosunku pracy pracowników-innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznanie
im uprawnień analogicznych do przysługujących
pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów;
16
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3. przyznanie pracownikowi objętemu ochroną
przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą
na czas określony wypowiedziano z naruszeniem
przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności
wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich
warunkach (co stanowi realizację wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn.
akt P 133/15);
4. umożliwienie w razie mobbingu dochodzenia od
pracodawcy, na podstawie przepisów Kodeksu
pracy, odszkodowania w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenia za pracę także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy,
ale – na skutek stosowanych wobec niego działań –
poniósł konkretną szkodę;
5. wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy
z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy
oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy – z 7 do 14 dni;
6. dodanie regulacji, z której wprost wynika prawo
do wystąpienia przez pracownika, w przypadku
niewydania mu przez pracodawcę świadectwa
pracy, z żądaniem zobowiązania pracodawcy do
wydania świadectwa pracy do sądu pracy;

7. wprowadzenie regulacji uprawniającej pracownika Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 17 listopada
prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dotyczą:
ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa 1. dodania regulacji proceduralnych dotyczących
pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo
wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zoboz innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powiązania pracodawcy do wydania świadectwa
wództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa
pracy oraz z żądaniem ustalenia uprawnienia do
pracy jest niemożliwe;
otrzymania świadectwa pracy. Przepisy te zostały
dodane, odpowiednio, w postępowaniu proceso8. zaostrzenie regulacji kodeksowej dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie prawym (w rozdziale II – Postępowanie w sprawach
cownikowi świadectwa pracy i w konsekwencji
z zakresu prawa pracy w dziale III w tytule VII księgi
przeniesienie z rozporządzenia Ministra Rodziny,
pierwszej) – w odniesieniu do żądania zobowiąPracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.
zania pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
w sprawie świadectwa pracy do Kodeksu pracy reguoraz w postępowaniu nieprocesowym (w księdze
lacji dotyczącej terminu wydania świadectwa pracy;
drugiej w tytule II dodano dział IVb – Sprawy
z zakresu prawa pracy) – w odniesieniu do żądania
9. dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego
ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy do
orzecznictwa sądowego.
pracy. Zawierają one w szczególności wymagania,
jakie musi spełniać wyrok zobowiązujący pracoDodano np. przepis, zgodnie z którym pracodawca jest
dawcę do wydania świadectwa pracy oraz poobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy
stanowienie uwzględniające żądanie ustalenia
uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
w dniu ustania stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni
a także regulację, zgodnie z którą wyrok zobood dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego
wiązujący pracodawcę do wydania świadectwa
stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie
pracy oraz postanowienie uwzględniające żądanie
świadectwa pracy w tym terminie nie będzie możliwe,
ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu
pracy zastępują świadectwo pracy.
prześle świadectwo pracy pocztą.
2. wprowadzenia właściwości przemiennej przy
egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu
prawa pracy.
Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych mają
charakter porządkujący.
Z kolei zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
dotyczą zwolnienia pracowników występujących do
sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy od obowiązku uiszczenia
kosztów sądowych.
Nowelizacja wchodzi w życie 7 września br., z wyjątkiem zmian w ustawie o pracownikach urzędów
państwowych, które wchodzą w życie 7 lipca tego roku.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

ODLICZENIE VAT Z TYTUŁU
NABYCIA USŁUG NOCLEGOWYCH
I GASTRONOMICZNYCH
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie
prejudycjalnej C-225/18 – Grupa Lotos dot. zgodności z prawem unijnym przepisów ustawy
o VAT wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia
usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4).
W wyroku Trybunał orzekł, że wyłączenie z prawa do
odliczenia kwoty VAT – związanej z wydatkami podatnika na usługi noclegowe i gastronomiczne – jest
co do zasady zgodne z przepisami prawa unijnego
(na podstawie tzw. klauzuli „standstill” – z art. 176
akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE). Wyjątkiem
jest przypadek, kiedy podatnik nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, które następnie refakturuje
na rzecz innych podatników w ramach świadczenia
usług turystyki.
Biorąc pod uwagę wskazówki przedstawione przez
TSUE, w opinii Ministerstwa Finansów – w zależności
od celu nabywanych usług noclegowych lub gastronomicznych – można przyjąć następujące wnioski co
do prawa do odliczenia VAT naliczonego z tego tytułu:
1. jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług innych niż
usługi turystyki, to z tytułu nabycia takich usług
noclegowych i gastronomicznych nie będzie miał
prawa do odliczenia VAT naliczonego,
2. jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki,
które rozlicza według specjalnej procedury marży
(art. 119 ustawy o VAT), to z tytułu nabycia takich
usług noclegowych i gastronomicznych nie będzie
miał prawa do odliczenia VAT naliczonego. Świad-
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czenie usług turystyki opodatkowanych według
takiej procedury powoduje bowiem wyłączenie
prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych od innych podatników
dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust.
4 ustawy o VAT ),
3. jeżeli podatnik nabywa usługi noclegowe lub gastronomiczne w celu świadczenia usług turystyki
przy założeniu, że do ich opodatkowania będą
miały zastosowanie ogólne zasady, to z tytułu
nabycia takich usług noclegowych i gastronomicznych powinno przysługiwać mu odliczenie
VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z tezą wyroku
TSUE, wyłączenie prawa do odliczenia w przypadku podatnika świadczącego usługi turystyki,
w ramach których refakturuje on na rzecz innych
podatników usługi noclegowe i gastronomiczne,
jest sprzeczne z przepisami prawa unijnego.
Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy
przed sądem krajowym ma zatem ustalenie celu nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, w kontekście pojęcia usług turystyki
na gruncie przepisów prawa unijnego oraz krajowego.
Ministerstwo Finansów przedstawi ostateczne stanowisko w sprawie wykładni przedstawionej w wyroku
TSUE po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA.

NEWS

RZECZNIK PRAW
PODATNIKA
Gwarantem ochrony praw podatników będzie Rzecznik Praw Podatnika, który ma wspierać
zmianę i tworzenie nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W rządowym
projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która ma stanowić przyjazny i dostępny
przewodnik po prawie podatkowym dla każdego.
Rzecznik będzie niezależnym fachowcem, do którego
podatnik będzie mógł się zwrócić z prośbą o pomoc
w kontaktach z administracją skarbową. Rzecznik,
jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników,
szczególnie poszanowania zasady zaufania do władzy
publicznej, bezstronności, równego i sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów
podatników oraz racjonalności działania organów
podatkowych wobec nich.
Projekt ustawy określa katalog zadań i uprawnień Rzecznika, w tym m.in. prawo do:
• przedstawiania organom, organizacjom lub instytucjom publicznym wniosków zmierzających do
zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika,
wzmocnienia spójności prawa podatkowego, usunięcia zbędnych procedur czy wymogów formalnych lub usprawnienia załatwiania spraw;
• analizowania sposobu załatwiania skarg i wniosków podatników przez organy podatkowe (na tej
podstawie szef Krajowej Administracji Skarbowej
będzie mógł przedstawić wnioski służące poprawie
obsługi podatników);
• występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo
o wydanie lub zmianę aktów normatywnych dotyczących spraw podatkowych;
• uczestniczenia jako mediator w postępowaniu
podatkowym i sądowo-administracyjnym;

występowania do ministra finansów z wnioskiem
o wydanie interpretacji ogólnej, m.in. w sprawach
budzących poważne wątpliwości interpretacyjne;
• występowania do właściwego organu z wnioskiem
o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie
podatnika, który nie ma możliwości samodzielnego złożenia takiego wniosku lub sprawia mu to
nadmierną trudność;
• prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej z obszaru prawa podatkowego, a zwłaszcza
dotyczącej praw i obowiązków podatnika wynikających z przepisów prawa podatkowego.

•

Rzecznik będzie działał z urzędu lub na wniosek, m.in.
podatników, organizacji przedsiębiorców lub samorządu
zawodowego. Organy i instytucje, do których Rzecznik
się zwróci o pomoc, będą zobowiązane do współpracy
i udzielania mu nieodpłatnej pomocy.
Będzie on powoływany – przez premiera na 6-letnią
kadencję – w otwartym i konkurencyjnym naborze
spośród kandydatów spełniających wymagania określone w ustawie Organ ten będzie wykonywał swoje
zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Podatnika oraz nie więcej niż 16 zastępców i nie więcej niż
32 przedstawicieli terenowych.
Ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika ma wejść w życie
1 stycznia 2020 r.
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LUDZIE Z PASJĄ

CZYSTE POWIETRZE –
KORZYŚCI I KOSZTY
– wywiad z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Środowiska – Aleksandrem Brzózką.
Minister Środowiska –
prowadzi politykę
zrównoważonego rozwoju
z zachowaniem ojczystych

Istotną informacją jest, że osoby korzystające z Programu „Czyste Powietrze” mogą rozliczyć wkład własny
lub pożyczkę w ramach wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej.

zasobów przyrodniczych
i polskiego krajobrazu.
Odpowiada także za
racjonalną gospodarkę

W jaki sposób właściciele domów jednorodzinnych
mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków w ramach programu „Czyste Powietrze”?

leśną i efektywne
wykorzystanie zasobów
naturalnych.

Na czym polega tzw. ulga termomodernizacyjna?
Z początkiem 2019 roku obecny rząd przyjął zmiany
w ustawie o podatku dochodowym, które wprowadziły ulgę termomodernizacyjną. Jej zasady zakładają odliczenie w rocznym rozliczeniu do 23 proc.
wydatków na termomodernizację – maksymalnie do
53 tys. zł odliczenia. Z ulgi termomodernizacyjnej
będą mogli skorzystać właściciele oraz współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
którzy przeprowadzą termomodernizację domu
w ciągu trzech lat. Ulga obejmie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane
z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
zrealizowanych w ciągu 3 lat.
20
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Właściciele domów jednorodzinnych mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę
źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym beneficjenci programu
otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do
90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej
znajduje się na internetowym Portalu Beneficjenta,
należącym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla
lokalizacji budynku. Jest on dostępny po założeniu
profilu i zalogowaniu się. Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej można też uzyskać
w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW.
Warto jednak wypełnić wniosek o dofinansowanie
w formie elektronicznej. Formularz wniosku jest do-

kumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia. Dodatkowo formularz
przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania, czy też współczynniki przenikania przegród
w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie
z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie
tylko jego wypełnienie, ale również ocenę.

temem handlu uprawnieniami do emisji. Dotyczy
to przede wszystkim dużych firm przemysłowych
oraz elektrowni, które muszą płacić za swoje emisje
gazów cieplarnianych poprzez zakup uprawnień do
emisji (1 uprawnienie do emisji pozwala wyemitować 1 tonę CO2). Biorąc pod uwagę aktualną cenę
uprawnień do emisji na poziomie 25 euro oraz fakt, że
mówimy o emisjach idących w miliony ton, koszty dla
Jakie opłaty są ponoszone przez nasz kraj oraz polskich poszczególnych firm mogą być znaczące. Oczywistą
przedsiębiorców i obywateli w związku z międzyna- metodą redukowania tych kosztów jest ograniczenie
rodowymi i unijnymi zobowiązaniami klimatycznymi? przez firmy swoich emisji, co jednak również wiąże
Czy można je ograniczyć?
się z nakładami finansowymi.
Koszty polityki klimatycznej wiążą się przede wszyst- Należy przy tym zaznaczyć, że obywatele i małe
kim z koniecznością zakupu uprawnień do emisji przedsiębiorstwa nie ponoszą bezpośrednich kosztów
przez duże firmy, które są objęte europejskim sys- polityki klimatycznej.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
To kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych by
efektywnie zarządzać energią.

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu, zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od
którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł. Jeśli koszty
realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe
koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów
budynku jednorodzinnego.
na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych
źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednic- • docieplenie przegród budynku,
twem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
• montaż lub modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KTO PŁACI PCC?
Na której stronie umowy ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), obowiązek podatkowy ciąży:
1) przy umowie sprzedaży – na kupującym;
2) przy umowie zamiany – na stronach czynności;
3) przy umowie darowizny – na obdarowanym;
4) przy umowie dożywocia – na nabywcy własności
nieruchomości;
5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub
prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we
współwłasności;
6) przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym
również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo
służebności;
7) przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
8) przy ustanowieniu hipoteki – na składającym
oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
9) przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach,
a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.
Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego
podatku (jeśli oczywiście nie korzystają oni z przysługujących im zwolnień). Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży
na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany,
albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty,
strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.
Generalnie podatnicy są więc obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w spra22
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wie podatku od czynności cywilnoprawnych, według
ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek
jest pobierany przez płatnika.

Notariusze są płatnikami podatku od
czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Notariusze są zaś płatnikami podatku od czynności
cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Płatnicy ci obowiązani są uzależnić dokonanie
czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia
podatku. Płatnicy są obowiązani:
1) prowadzić rejestr podatku;
2) wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także
przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej,
deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego
podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie
podatku należnego poszczególnym gminom;
3) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 2,
organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej
albo w formie elektronicznej informację zawierającą
treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów
dotyczące czynności cywilnoprawnych.

NIEZBĘDNIK

STAWKI PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH
Czynności opodatkowane

umowy sprzedaży

umowy darowizny – w części
dotyczącej przejęcia przez
obdarowanego długów i ciężarów
albo zobowiązań darczyńcy,
umowy zamiany,
umowy dożywocia,
umowy o dział spadku – w części
dotyczącej spłat lub dopłat,
umowy o zniesienie
współwłasności – w części
dotyczącej spłat lub dopłat

Stawka PCC

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania
wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego (nie lokatorskiego), spółdzielczego
prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów
prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego
oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

innych praw majątkowych

1%

przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy
ruchomych, prawa użytkowania wieczystego,
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu
w małym domu mieszkalnym

2%

przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

1%

umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego,
umowy ustanowienia odpłatnej służebności

1%

umowy pożyczki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki (akty założycielskie)

ustanowienie hipoteki:

0,5%

na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty
zabezpieczonej wierzytelności

0,1%

na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

19 zł

STAWKA KARNA: jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających,
kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:
• podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub
ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych
czynności nie został zapłacony;
• biorący pożyczkę pieniężną – małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, siostra, brat, ojczym czy
macocha pożyczkodawcy – powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił
warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek
prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym.

20%
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

8 LIPCA Wpłata podatku dochodowego
w formie karty podatkowej. Wpłata zry-

LIPIEC 2019
ważniejsze terminy

czałtowanego podatku od wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1

PON.

i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-

1

2

3

4

5

6

7

wym od osób prawnych albo od dochodów

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie
podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd
w Polsce informacji CIT-7.
10 LIPCA Wpłata składek na ubezpieczenia

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

SOB.

NIEDZ.

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP –
osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie

25 LIPCA Rozliczenie VAT i akcyzy. Informacja

za siebie. INTRASTAT.

podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za czer-

15 LIPCA Wpłata podatku od nieruchomości

wiec. Przekazanie do PFRON dokumentów

oraz podatku leśnego – osoby prawne, jed-

dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń

nostki organizacyjne oraz spółki nieposiada-

niepełnosprawnych pracowników.

jące osobowości prawnej. Wpłata składek na

28 LIPCA Niedziela handlowa.

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro-

31 LIPCA Przekazanie do PFRON przez osoby

wotne, FP i FGŚP – pozostali płatnicy składek.

niepełnosprawne prowadzące działalność go-

22 LIPCA Rozliczenia z PIT i CIT przez po-

spodarczą wniosku o refundację zapłaconych

datników i płatników-pracodawców. Wpłata

składek emerytalno-rentowych za czerwiec.

ryczałtu. PFRON.

Dzień Skarbowości.

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe

Paweł Żółtek
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Biuro Rachunkowe
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