CZRWIEC 2016 nr 6 (81)

-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – czerwiec

Słowo od doradcy
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Drogi Kliencie,
Czerwiec – miesiąc gorący i rodzinny – bo obchodzimy w nim i dzień dziecka,
i dzień ojca. Dla wielu to już czas letniego wypoczynku.
Tymczasem zmiany w przepisach nieustannie są wprowadzane, co jest
istotne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy muszą się w nich orientować.
Stąd w niniejszym numerze mowa jest o nowościach w zakresie podatków,
a w tym przede wszystkim o zmianach dotyczących prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów, o wprowadzeniu tzw. klauzuli obejścia prawa
podatkowego oraz o poprawionym projekcie ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej. W osobnym artykule opisano zaś szeroko instytucję pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, gdyż taką funkcję pełni często doradca
podatkowy.
Uwagę prowadzących działalność gospodarczą powinny zwrócić także
nowości dotyczące wyrobów tytoniowych, niższy limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami i zmiany w prawie celnym, a ponadto próby
uszczelnienia przepisów odnoszących się np. do rynku paliw.
Przedstawiamy również losy inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej
delegowania pracowników.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do naszego Biura.
Twój Doradca Podatkowy
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– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za maj.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w maju od należności wypłaconych
zagranicznej osobie prawnej z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w maju od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych i przekazanie
podatnikowi informacji CIT-7.
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– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za maj – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za czerwiec – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za maj –
pozostali niepubliczni płatnicy składek.
– Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za maj.
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– 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 maj.
– Wpłata podatku dochodowego od
podatników osiągających dochody bez
pośrednictwa płatników ze stosunku pracy
z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy,
z tytułu osobiście wykonywanej działalności,
np. literackiej, artystycznej.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za maj.
– Wpłata na PFRON za maj.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
– Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego w jednostce, której
rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.
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Formularz PIT/DS
WZORY PISM

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 699 i 1595), dokonano zmian w zakresie opodatkowania
dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z mocą od dnia
1 stycznia 2016 r.
Według nowych uregulowań podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają
przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw
lub jednostki produkcji zwierzęcej, zaliczki miesięczne wpłacają według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.
W związku z tym są oni zobowiązani do złożenia „Deklaracji do wymiaru zaliczek
podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych PIT-6”.
Natomiast podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg
rachunkowych), zaliczki na podatek dochodowy obowiązani są obliczać sami, według
zasad, jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
W związku z tym, że podatnicy ci nie są już zobowiązani do składania deklaracji
PIT-6, informacje o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, w tym m.in.
o rodzaju i rozmiarze działu, będą obowiązani wykazywać w PIT/DS – „Informacji
o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym”. Informację tę powinni dołączyć
do zeznania rocznego PIT-36 albo PIT36L. Po raz pierwszy informację PIT/DS
podatnik ustalający dochód z działów
specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzanych ksiąg będzie zobowiązany dołączyć do zeznania rocznego
PIT-36 albo PIT-36L składanego za rok
2016. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Informatyzacja
administracji

Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań
z zakresu informatyzacji działalności organów administracji
podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej ma umożliwić
stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał
organy administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń VAT oraz przyczyni się do
uszczelnienia systemu poboru tego podatku.
Zmiany służą m.in. ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publiczZmiany służą
nych i obrotu towarowego. Mają prowam.in. ograniczeniu
dzić do sprawnego wykrywania nadużyć
nieprawidłowości
podatkowych i zapobiegać ich powstaw obszarze finansów
waniu. Powinny zapewnić ochronę rynku
publicznych i obrotu
przez ograniczenie szarej strefy i zmniejtowarowego.
szenie luki podatkowej.
W wielu krajach należących do OECD
wdraża się systemy informatyczne, które
wspomagają zmniejszenie luki finansowej w dochodach państwa z tytułu podatków, w tym z VAT.
Systemy teleinformatyczne będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły
ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa. Zadania określone w ustawie
będzie realizować spółka celowa, działająca jako spółka prawa handlowego –
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w imieniu Skarbu
Państwa utworzy minister finansów. Powierzenie wykonywania zadań spółce celowej
nastąpić ma w wyniku umowy między ministrem finansów a spółką. Spółka celowa
może też otrzymywać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie jej zadań
oraz dotacje podmiotowe.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. ■
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AKTUALNOŚCI

List ostrzegawczy
ws. wyłudzania VAT
w obrocie olejem
rzepakowym

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju informują
o zagrożeniu oszustwami w zakresie VAT, które występują w obrocie
olejem rzepakowym.
List jest skierowany do wszystkich podatników VAT, którzy uczestniczą w obrocie
olejem rzepakowym. ■

PROJEKTY

Nielimitowane 50%
koszty uzyskania
przychodów?

Projekt zakłada przywrócenie możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania
przychodów uzyskanych przez twórców, artystów i dziennikarzy z tytułu korzystania praw autorskich oraz praw pokrewnych bez ograniczenia w postaci ½
kwoty stanowiącej granicę pierwszego podziału skali podatkowej.
Zniesienie limitu dotyczyłoby przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
•
twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu,
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej,
•
artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej
i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie
produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku,
montażystów i kaskaderów,
•
publicystycznej,
•
udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki oraz dziennikarstwa.
Takie uszczegółowienie zawodów uznanych za twórcze lub artystyczne występuje
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń. Przeniesione
do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwoliłoby precyzyjnie
określić rodzaje działalności kulturalnej, których dotyczy zniesienie limitu, a jednocześnie utrzymać stawkę preferencyjną aczkolwiek limitowaną dla pozostałych grup
podatników uzyskujących korzyści z praw autorskich w innych sferach aktywności
zawodowej. ■

Celem proponowanych przez MKiDN zmian jest przywrócenie
rozwiązania istniejącego w systemie prawno-podatkowym sprzed
nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
dokonanej w 2012 r., polegającego na przyznaniu wyodrębnionej
grupie podatników (twórców, artystów dziennikarzy), prawa do
odliczenia od podstawy opodatkowania w formie zryczałtowanej
50% kosztów uzyskania osobistego przychodu – bez określania
granicy przysługującego ryczałtu.
Obecne rozwiązania podatkowe nie uwzględniają bowiem wystarczająco specyfiki
działalności twórczej i artystycznej, odrębnej od innych form pracy i działalności
zawodowej.
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PROJEKTY

Ograniczenie nadużyć
w VAT?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw przygotowywany przez MF ma na celu
wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów
i usług, Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego, które
przyczynią się do ograniczenia skali nadużyć w podatku od towarów
i usług.
Ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i usług ma nastąpić poprzez:
a. likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
b. wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie
drogą elektroniczną:
•
deklaracji,
•
informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
c. wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany
mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są
wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
d. rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania
sprzedawcy,
e. rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu
rozpoczynającego działalność gospodarczą,
f. odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy
czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można
się z nim skontaktować,
g. doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru
podatników VAT czynnych,
h. modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT, oraz
przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF
ochrony prawnej,
i. zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw.
pustych faktur lub posługiwania się nimi. ■
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PORADY

Pełnomocnik
w postępowaniu
podatkowym

Pełnomocnictwo to upoważnienie do zastępowania strony w postępowaniu przed sądem lub organem administracji oparte na
oświadczeniu woli reprezentowanego – ze skutkiem bezpośrednio
dla niego. Jest to upoważnienie danej osoby fizycznej (pełnomocnika) do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz reprezentowanego (mocodawcy).
Zasady ogólne i rodzaje pełnomocnictw w Ordynacji podatkowej
Instytucja pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym jest obecnie – od 1 stycznia 2016 r. – uregulowana przede wszystkim w art. 138a–138e Ordynacji podatkowej. Poważne zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 10 września
2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1649). Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie do O.p. unormowań dotyczących pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie podatnik mógł złożyć tylko raz. Przewidziano wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych
i przed wszystkimi organami, w tym samorządowymi. Pełnomocnictwo takie będzie
składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegało opłacie skarbowej. Ustanowienie tego rodzaju pełnomocnictwa wyłączy więc dotychczasową
uciążliwość związaną z koniecznością przedkładania pełnomocnictwa bądź urzędowo
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej.
Jak wskazuje doktryna, fakt, że dotychczas pełnomocnictwo ogólne nie było
uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej nie oznacza, że jest to nowa instytucja w postępowaniu podatkowym.
Wprowadzona zmiana doprowadziła do
uregulowania instytucji, która już funk-
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cjonowała w praktyce. Pełnomocnictwo szczegółowe (papierowe lub elektroniczne),
dotyczące tylko jednej sprawy, będzie nadal funkcjonować.
Zgodnie więc z przepisami O.p. pełnomocnictwo może być:
a. ogólne (w praktyce od 1 lipca 2016 r.),
b. szczególne albo
c. do doręczeń.
Zasadą jest od dawna, że strona może działać przez pełnomocnika, chyba że
charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Przepis art. 133 O.p. zawiera definicję strony, a więc podmiotu, który może korzystać z instytucji pełnomocnictwa. Pełnomocnika może zatem ustanowić podatnik, płatnik, inkasent lub
ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b O.p.,
która ze względu na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do
której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
ustanowić może także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej inna niż wymieniona powyżej, jeśli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na
niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego
prawa (art. 133 § 2 o.p.). Ponadto pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
w sprawie dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług może ustanowić wspólnik
rozwiązanej spółki osobowej, uprawniony na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku (art. 133 § 2a O.p. w zw. z art. 14 ust.
9a ustawy o podatku od towarów i usług). Poza tym pełnomocnika w postępowaniu
podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie zobowiązań byłej spółki
cywilnej może ustanowić osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki (art. 133 § 2b O.p.).
Od początku 2016 r. pełnomocnictwa w sprawach podatkowych mają
być wystawiane na specjalnych formularzach. Pełnomocnictwa dołączone
Strona może działać
do akt spraw przed wejściem w życie
przez pełnomocnika,
nowych przepisów, zachowują ważność.
chyba że charakter
Art. 138j O.p. zawiera delegację ustawoczynności wymaga jej
wą dla Ministra Finansów do określenia
osobistego działania.
m.in. wzorów pełnomocnictw (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego przepis upoważniający MF zacznie obowiązywać 1 lipca 2016 r.) i zawiadomień o ich
zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu,
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a także sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie wydane na tej podstawie rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r.:
1) w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych
pełnomocnictw – które określa w załącznikach wzory:
•
pełnomocnictwa szczególnego,
•
pełnomocnictwa do doręczeń,
•
zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa
szczególnego,
•
zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa
do doręczeń.
2) w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń – które wskazuje, że
•
pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane przez portal podatkowy, zaś
•
pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, w formie
dokumentu elektronicznego, są przesyłane przez elektroniczną skrzynkę
podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego
w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy.
Uwierzytelnienie pełnomocnictwa i odpisu
Według O.p. pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno
być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy
zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym, lub profilu zaufanego ePUAP, bądź też przez zastosowanie innych
technologii).
Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis
udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących
ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego
poświadczenia podpisu strony.
Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w 20a ust. 1 albo 2
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ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.
Osoby mogące być pełnomocnikami
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
W przypadku gdy w sprawach dotyczących importu towarów przed organami celnymi występuje osoba wpisana na listę agentów celnych (czyli agent celny), to uznaje się ją za pełnomocnika strony w postępowaniu w sprawach dotyczących podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu tych towarów.
W kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do
występowania w imieniu strony.
Treść pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące
pełnomocnika, w tym jego identyfikator
podatkowy, a w przypadku nierezydenta
– numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie
posiada identyfikatora podatkowego,
adres tego pełnomocnika do doręczeń
w kraju, a w przypadku adwokata, radcy
prawnego lub doradcy podatkowego –
także jego adres elektroniczny (czyli adres skrzynki na platformie e-PUAP).
Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora
podatkowego, ma obowiązek wskazać
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numer służący do identyfikacji dla celów
podatkowych nadany w jego państwie.
W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten
ma również obowiązek wskazać swój
adres elektroniczny.
Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę
osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
Pełnomocnictwo ogólne i Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych
Art. 138d O.p. wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Zgodnie z jego przepisami
pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub
organów kontroli skarbowej.
Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu będzie mógł zgłosić mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu
elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 138j § 1 pkt 1 O.p., do Ministra Finansów. W przypadku wystąpienia problemów
technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę,
odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo będzie składane w formie pisemnej według ww. wzoru.
Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu minister właściwy do spraw finansów publicznych umieści w Centralnym
Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.
Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy będą mogli sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub
wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.
W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać,
pełnomocnictwo ogólne, zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłosi osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać,
a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu – organ podatkowy.
Pełnomocnictwo ogólne może być też zgłoszone za pośrednictwem Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych będzie uznawany
także kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym
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mowa w art. 138 O.p. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie poinformuje Ministra Finansów o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora.
Szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do
Centralnego Rejestru ma być określony w rozporządzeniu wykonawczym.
Również z dniem 1 lipca 2016 r. ma zacząć obowiązywać art. 138k O.p., regulujący
organizację Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Centralny Rejestr ma
być prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dostęp
do niego będą miały organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Minister
będzie jednak mógł, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległy organ do wykonywania jego zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru.
Pełnomocnictwo szczególne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami O.p., pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie
należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej
(zatem od pełnomocnictwa ogólnego różni się ono zakresem umocowania).
Takie pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu
elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo szczególne
udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 O.p., w oryginale lub jego notarialnie poświadczony
odpis. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu
i dołączenia do akt sprawy.
Pełnomocnik do doręczeń
Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeśli nie
ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:
1) zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie
niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;
2) nie ma miejsca zamieszkania bądź zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim UE i składa w kraju wniosek o wszczęcie
postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.
W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do
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doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju,
a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.
Do pełnomocnictwa do doręczeń stosuje się przepisy dotyczące pełnomocnictwa
szczególnego.
Strona nie musi ustanawiać w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli doręczanie
jej pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika
Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania
lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej spraJeżeli strona
wie, strona winna wskazać organowi
ustanowiła
jednego z nich jako pełnomocnika do
pełnomocnika,
doręczeń.
pisma doręcza się
Odnośnie pełnomocnictwa warto
pełnomocnikowi.
przytoczyć tezę istotnego orzeczenia
NSA o.z. we Wrocławiu z 31 maja 2000 r.
NSA stwierdził, że jeżeli strona działa
przez pełnomocnika, to od chwili doręczenia organowi pełnomocnictwa,
pełnomocnik powinien być zawiadomiony o wszystkich czynnościach i wzywany do
udziału w nich, co zapewnia prawidłowy udział strony w postępowaniu. Pominięcie
przez organ pełnomocnika strony jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu administracyjnym, a postępowanie przeprowadzone z naruszeniem ogólnej zasady udziału strony w postępowaniu jest postępowaniem wadliwym w zakresie ciążącego
na organie obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.
Wada ta, ujawniona w postępowaniu odwoławczym, stanowi podstawę do uchylenia
decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Ważny jest przy tym art. 145 § 1 O.p, który stanowi, że pisma doręcza się stronie,
a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona
ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
Jak wskazano, strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich
jako właściwego do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia pełnomocnika właściwego do doręczeń organ podatkowy doręcza pismo jednemu z pełnomocników.
Jeśli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem
wskazanym w pełnomocnictwie. Pełnomocnikowi mającemu miejsce zamieszkania
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za granicą, który nie wskazuje adresu do doręczeń w kraju, pisma doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres elektroniczny.
Dołączenie do akt wydruku pełnomocnictwa
Organ podatkowy w razie potrzeby dołącza do akt sprawy wydruk pełnomocnictwa
ogólnego lub szczególnego udzielonego w formie dokumentu elektronicznego oraz
zawiadomienia o zmianie zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa.
Zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym potwierdza, w formie adnotacji,
pracownik urzędu obsługującego organ podatkowy lub funkcjonariusz celny, który
dokonał wydruku.
Skuteczność ustanowienia, zmiany zakresu, odwołania i wypowiedzenia
pełnomocnictwa
Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa
szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo,
jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez 2 tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku.
Według przepisu, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r., ustanowienie,
zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru.
Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego
Z początkiem 2016 r. wprowadzona również została instytucja tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osób nieobecnych (ma to umożliwić wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych w przypadku braku kontaktu ze stroną, przy
zagwarantowaniu osobie nieobecnej profesjonalnej reprezentacji). Mianowicie,
zgodnie z art. 138l O.p., w sprawie niecierpiącej zwłoki organ podatkowy wyznacza dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego, upoważnionego do działania do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby
nieobecnej. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym może być w pierwszej
kolejności wyznaczony przez organ podatkowy członek rodziny osoby nieobecnej,
jeżeli wyrazi na to zgodę, a w przypadku braku takiej zgody – adwokat, radca prawny
lub doradca podatkowy wyznaczony w trybie art. 138n § 1 lub 2 O.p.
Zgodnie z art. 138m O.p. w przypadku niemożności wszczęcia postępowania lub
prowadzenia postępowania wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
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mającej osobowości prawnej z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca
zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw, organ podatkowy
wyznacza dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego upoważnionego do działania
do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wyznaczony w trybie art.
138n § 1 lub 2 O.p.
Według art. 138n O.p. o wyznaczenie doradcy podatkowego jako tymczasowego
pełnomocnika szczególnego organ podatkowy zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jeśli doradca podatkowy ustanowiony w ten sposób ma podjąć
czynności poza siedzibą organu podatkowego, to KRDP, na wniosek ustanowionego
doradcy podatkowego, wyznaczy w razie potrzeby doradcę podatkowego z innej
miejscowości.
Z kolei o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego organ podatkowy zwraca się do okręgowej rady adwokackiej
lub okręgowej izby radców prawnych właściwej dla siedziby organu podatkowego.
Jeżeli adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności
poza siedzibą organu podatkowego, Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Rada
Radców Prawnych, na wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie potrzeby adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości.
Do ustalenia wynagrodzenia oraz kosztów adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, wyznaczonego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym, stoELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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suje się odpowiednio przepisy o kosztach pomocy prawnej udzielonej przez doradcę
podatkowego z urzędu, wydane na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym.
O czym jeszcze należy pamiętać?
Jak wynika z art. 138o O.p., w zakresie nieuregulowanym w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących pełnomocnictw stosuje się doń przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa
do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu
tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2330), pełnomocnictwa szczególne i do
doręczeń powinny zostać złożone na formularzach określonych w ww. rozporządzeniu.
Od 1 stycznia 2007 r. przepisy Ordynacji podatkowej dają też możliwość udzielenia pełnomocnictwa do podpisania deklaracji podatkowej, w tym (od 8 kwietnia
2009 r.) – składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile odrębne
ustawy nie stanowią inaczej (art. 80a Ordynacji podatkowej). Należy pamiętać, że
podpisanie deklaracji podatkowej przez pełnomocnika nie jest elementem postępowania podatkowego. Uznać przy tym należy, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji ma charakter tzw. pełnomocnictwa szczególnego (do wykonywania
konkretnych czynności). Z treści udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać, że dotyczy ono właśnie podpisywania deklaracji. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przez organami
podatkowymi nie będzie wystarczające.
Zgodnie z art. 41 ustawy o doradztwie podatkowym, w postępowaniu
przed organami administracji publicznej
w sprawach obowiązków podatkowych
Pełnomocnictwa
i celnych oraz w sprawach egzekucji
szczególne i do
administracyjnej związanej z tymi obodoręczeń powinny
zostać złożone
wiązkami pełnomocnikiem podatnika,
na formularzach
płatnika, inkasenta oraz osób trzecich
określonych
odpowiedzialnych za zaległości podatw rozporządzeniu
kowe oraz następców prawnych poministra finansów.
datników, płatników lub inkasentów
w rozumieniu Ordynacji podatkowej,
może być również doradca podatkowy.
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Doradca podatkowy jest też uprawniony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych
aktów administracyjnych dotyczących takich spraw. Doradca podatkowy może przy
tym sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Ma on także prawo
sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis doradcy podatkowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia,
na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) doradca podatkowy stwierdza
to w poświadczeniu. Doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa
(substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu.
Według art. 194a § 2 O.p. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona m.in. przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego doradcą podatkowym
(z zastrzeżeniem, że jeśli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy zażąda od strony składającej odpis dokumentu przedłożenia oryginału tego
dokumentu – na podstawie art. 194a § 4 O.p.), przy czym (wg art. 194a § 2a O.p.) jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, to
poświadczenie jego zgodności z oryginałem dokonuje się przy użyciu mechanizmów
określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne; odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie
sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy). Zgodnie zaś z art. 194a § 3 O.p., zawarte w odpisie
dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie
pełnomocnika strony będącego doradcą podatkowym ma charakter dokumentu
urzędowego.
Na koniec warto wspomnieć, że art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje
także możliwość ustanowienia pełnomocnika na wypadek nieobecności kontrolowanego w czasie kontroli podatkowej – jako pełnomocnika innego rodzaju niż pełnomocnik ogólny czy szczególny w postępowaniu podatkowym.
Zmiany w doręczaniu pism profesjonalnym pełnomocnikom
Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła, z dniem 1 stycznia 2016 r., istotne
zmiany w zakresie doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom. Zgodnie nowymi przepisami doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom, tzn. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, oraz organom administracji
publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w siedzibie organu podatkowego.
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Odstępstwem od przyjętych przepisów są sytuacje, w których doręczenie pism za
pomocą środków komunikacji elektronicznej jest niemożliwe z powodów technicznych. W takich przypadkach dopuszczalne jest dostarczenie dokumentów za pomocą operatora pocztowego lub przez organy lub osoby do tego uprawnione.
Art. 138c O.p. wskazuje, że w sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca
prawny czy doradca podatkowy, pełnomocnictwo powinno zawierać jego adres
elektroniczny, czyli adres skrzynki na platformie e-PUAP (tak wyjaśniła IS we
Wrocławiu).
Obowiązek wskazania adresu elektronicznego odnosi się do pełnomocnictw
udzielonych po 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy upoważnienie zostało złożone
przed 1 stycznia 2016 r., a nie określono w nim adresu elektronicznego, pisma mogą
być wysyłane pocztą tradycyjną. ■

PROJEKTY

Projekt ustawy
o podatku od sprzedaży
detalicznej

Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie
oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe
zawiera przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej.

Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Projekt nie zawiera szczególnych rozwiązań
dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.
Przewiduje się kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę.
Zakłada się wprowadzenie skali progresywnej obejmującej 2 stawki i progi podatkowe:
•
0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł,
•
1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.
Wyłączona z podatku będzie sprzedaż:
•
gazu ziemnego dostarczanego do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne,
•
węgla kamiennego i innych paliw stałych,
•
używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych (zarówno rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym jak i znajdujących się w przydomowych zbiornikach gazu),
•
olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych,
•
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części, na podstawie odrębnych przepisów,
•
towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.
Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego
koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. ■

Jest on efektem trwających od początku lutego br. konsultacji społecznych, w ramach których przedsiębiorcy sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszające zgłosiły liczne postulaty i uwagi. Projekt został przekazany na posiedzenie Komitetu
Stałego Rady Ministrów.
Wypracowany nowy projekt ustawy zakłada, że przedmiotem opodatkowania
będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na
rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez Internet.
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WZORY PISM

Zmiany dotyczące
prowadzenia PKPiR

8 kwietnia br. rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów wprowadziło nowy wzór PKPiR.
W nowym wzorze księgi dodano nową kolumnę, w której podatnik może ujmować
koszty w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art.
26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednak przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie księgi przed 8 kwietnia
2016 r., nie muszą korzystać z nowego wzoru i mogą stosować PKPiR z 16 kolumnami, w której nie ma wydzielonego miejsca na koszty działalności badawczo-rozwojowej.
Ponadto usunięto z rozporządzenia regulacje dotyczące dowodów, na podstawie których należy dokonywać zapisów w księdze w zakresie zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) oraz zwiększenia kosztów
uzyskania przychodów, na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym
(czyli w razie opóźnień w płatnościach).
Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, na podstawie art. 24d
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosują jednak przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., w zakresie zwiększenia kosztów uzyskania
przychodów.
Od 8 kwietnia br. spis z natury trzeba przygotować dodatkowo w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym.
Zniesiono obowiązek sporządzania spisu z natury na dzień 1 stycznia. Ponadto
w spisie z natury nie trzeba już uwzględniać zmniejszenia kosztów, którego dokonaliśmy w trakcie korekty kosztów.
8 kwietnia br. został też zniesiony obowiązek drukowania księgi prowadzonej w formie elektronicznej. ■
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Wprowadzenie tzw.
klauzuli obejścia prawa
podatkowego

Nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych
ustaw wprowadza klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania
do polskiego prawa podatkowego. Celem tego rozwiązania jest
uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego poprzez
wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.
Analogiczne rozwiązania prawne znajdują się w systemach prawnych wielu krajów, m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Ordynacja podatkowa została uzupełniona o nowy dział – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania,
w ramach którego m.in. zdefiniowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania
oraz określono postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Nowelizacja definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede
wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczną z celem przepisu
ustawy. W takiej sytuacji, jeśli sposób działania był sztuczny, czynność taka nie będzie skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej. Nowelizacja uznaje za sztuczny taki sposób działania, który nie zostałby zastosowany przez podmiot działający
rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści
podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Skutki podatkowe czynności mają być określone w porównaniu do tzw. czynności odpowiedniej, czyli dokonanej przez podatnika, który nie działa w sposób sztuczny.
Klauzula ma nie mieć zastosowania m.in. w sytuacji gdy korzyść podatkowa
nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł.
W myśl nowych przepisów klauzula będzie stosowana do korzyści podatkowej
uzyskanej po wejściu w życie nowelizacji. Większość zmian zacznie zaś obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dz.U.
Nowe regulacje przewidują też utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania
Unikaniu Opodatkowania. Ma ona być niezależnym organem powoływanym przez
Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Jej zadaniem ma być opiniowanie
zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. W skład rady mają
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wchodzić m.in. osoby wskazane przez Ministra Finansów, prezesa NSA, naukowcy, przedstawiciel samorządu terytorialnego, doradca podatkowy wskazany przez
Krajową Radę Doradców Podatkowych, przedstawiciel resortu sprawiedliwości
oraz Rady Dialogu Społecznego.
Zgodnie z nowelizacją, zainteresowane podmioty będą mogły zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii ma wynosić 20 tys. zł. Opinia będzie mogła zostać wydana,
jeżeli szef resortu finansów publicznych uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodatkowania.
Ponadto nowelizacja zobowiązuje podmioty prowadzące księgi podatkowe przy
użyciu programów komputerowych do przekazywania bez wezwania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT. Ma się to odbywać
elektronicznie, za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca, poczynając
od danych za lipiec 2016 r. ■

AKTUALNOŚCI

Z naszych podatków –
dla nas

Prowadzona od 2013 r. kampania informacyjno-edukacyjna na
temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo,
pod hasłem „Z naszych podatków – dla nas" ma uświadomić
społeczeństwo, na co wydawane są płacone podatki.
Jej celem jest uświadamianie, że właśnie dzięki dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi i stadiony, możemy
wspierać organizacje pożytku publicznego. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych. Bez naszego wkładu budżet państwa nie sprostałby zaspokajaniu niezbędnych potrzeb społecznych! ■

PROJEKTY

Zmiany w zwolnieniu od
akcyzy?

Przygotowywany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym dotyczy art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym i zakłada połączenie w ust. 1 pkt 8 i 9 tego
przepisu, obecnie obowiązującego, w jeden punkt.
W efekcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będą czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym
wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących
ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. ■
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AKTUALNOŚCI

Czas na patriotyzm
gospodarczy

•

Z jakiego wsparcia można skorzystać?
•

Jaka powinna być rola państwa w gospodarce? Jak zwiększyć jej
innowacyjność? Jak wspierać eksporterów i przyciągać inwestorów?
Na te oraz wiele innych pytań odpowiadała premier, ministrowie
oraz prezesi największych firm, którzy wzięli w środę udział
w inauguracji 7. edycji projektu „Czas na Patriotyzm Gospodarczy”.
„Promować wszystko to, co polskie, budować polską markę, kupować polskie produkty,
wspierać polskie firmy” – taką definicję patriotyzmu gospodarczego zaprezentowała
szefowa rządu. Mamy możliwości, ludzi, potencjał, zasoby, które do tej pory były
wielokrotnie marnowanie – zaznaczyła premier. Politycy są zobowiązani do tworzenia
dobrych rozwiązań prawnych i ustrojowych, które pozwolą firmom dobrze funkcjonować. Wszyscy idziemy w jednym kierunku – i biznes, i polityka. ■

•
•

Dodatkowe 60 mln zł na
stworzenie własnej firmy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do
Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób
planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób
bezrobotnych. Na realizację Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie
w starcie” przekazano w sumie ponad 264 mln zł.
"Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" to program wspierający rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to ponad 81,3 tys. zł. Pożyczka udzielana jest na okres 7 lat.
Niskooprocentowane pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Maksymalna kwota pożyczki to ponad 24,4 tys. zł.
Bezpłatne szkolenia i doradztwo dla pożyczkobiorców.
Kto może skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

•
•
•

absolwenci szkół i wyższych uczelni,
studenci ostatnich lat studiów,
bezrobotni.
Kto może ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy?

•

PORADY

Program to możliwość otrzymania wsparcia finansowego na atrakcyjnych warunkach. Doceniamy ambitne i kreatywne pomysły na własny biznes – powiedziała
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

•

absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów, bezrobotni,
w tym pożyczkobiorcy korzystający z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (po co najmniej 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych),
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, niepubliczne szkoły i przedszkola.
Gdzie zgłosić się po pożyczkę?

Pożyczki udzielane są za pośrednictwem pośredników finansowych. Działają oni
na terenie całego kraju, który podzielony został na regiony i makroregiony. Dzięki
temu zapewniono łatwy dostęp do programu. Lista pośredników finansowych wraz
z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl.
Dzięki programowi otwarto już ponad 2,2 tys. nowych firm. Udzielono także 55
pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych. Łącznie
na ten cel przeznaczono prawie 140 mln zł.
Pożyczki przeznaczane są najczęściej na otwarcie działalności usługowej (1264
umów) oraz handlu (615 umów). Ponad 10% wszystkich działalności stanowi szeroko
rozumiany sektor produkcji oraz sektor budowlany. ■
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Dodatkowe
sprawozdania finansowe
i statystyczne dla
zakładów ubezpieczeń
i reasekuracji

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji określono
szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania
dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz terminy ich
przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego.
Sprawozdania te powinny obejmować informacje:
•
specyficzne dla Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające harmonizacji w Unii
Europejskiej,
•
niezbędne do celów statystyki publicznej, inne niż określone w programie badań
statystyki publicznej,
•
specyficzne dla realizacji zadań związanych z uczestnictwem Narodowego Banku
Polskiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 maja 2016 roku. ■
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Można sprawdzić status
podatkowy czeskiego
podmiotu

Przedsiębiorco, jeśli podejmujesz współpracę z podmiotami
zarejestrowanymi w Czechach, możesz sprawdzić status podatkowy
czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez
niego.
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej na swoim portalu podatnika opublikowało
informacje o tzw. „nierzetelnym podatniku VAT". MF Republiki Czeskiej nadaje przedsiębiorcy status „nierzetelnego podatnika VAT" (w drodze decyzji administracyjnej),
kiedy ten istotnie narusza obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego.
Chodzi m.in. o:
•
brak wywiązywania się z obowiązku składania deklaracji,
•
niewpłacanie zadeklarowanego podatku,
•
brak współpracy podczas prowadzonej kontroli podatkowej,
•
uczestnictwo podatnika w podejrzanych transakcjach, gdzie zachodzi ryzyko
niezapłacenia podatku, oraz
•
gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy doszło do skumulowania zaległości w podatku
VAT w wysokości min. 500 tys. CZK (ok. 80 000 zł).
Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT", w języku angielskim, znajdują
się na stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej.
Aby uzyskać informację o kontrahencie, w polu wyszukiwania, wpisz numer identyfikacyjny czeskiego kontrahenta (IČO). Dowiesz się o:
•
nazwie i adresie podmiotu (Details about registered entity),
•
nierzetelności podmiotu (Information concerning non reliable taxable person)
– status „YES" świadczy o nierzetelnym podmiocie,
•
opublikowanych numerach rachunków bankowych (Bank account numbers for
publication),
•
danych rejestracyjnych podatnika VAT (VAT payer registration data).
Ministerstwo Finansów zachęca do zweryfikowania kontrahenta czeskiego przed
podjęciem z nim współpracy. Pomoże to uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami i grożącymi konsekwencjami podatkowymi. ■
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Opracowywanie zaleceń
w sprawie standardu
rachunku kosztów
leczenia
a.

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa
w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu
rachunku kosztów, MZ zwraca się z prośbą o nadsyłanie uwag do
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów
u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1126).

b.

Narzędziem służącym sformułowaniu uwag do przepisów ww. rozporządzenia jest
arkusz Ankiety dostępny na stronie AOTMiT w zakładce Aktualności. Wypełnioną
ankietę należy przesłać na adres rachunki@aotm.gov.pl w przedłużonym terminie
do dnia 30 czerwca 2016 r. ■

2.

Pakiet paliwowy
PROJEKTY

Rząd przyjął pakiet rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu
patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych.
Istotą projektowanych zmian jest:
1. uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji OPZ w obrocie
paliwami.
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3.

Obecnie przestępcy tworzą fikcyjne firmy za granicą, które uzyskują koncesję OPZ
i pełnią funkcje pośredników w dostawach paliw z wykorzystaniem mechanizmu
uproszczonych transakcji trójstronnych. „Wyprowadzenie” koncesji OPZ poza
granice kraju z wykorzystaniem podmiotu, który dzięki ułatwieniom w rozliczaniu
międzynarodowych transakcji trójstronnych, nie posiada żadnych obowiązków
podatkowych w kraju powoduje, że egzekwowanie nałożonego na te podmioty
zabezpieczenia majątkowego staje się niemożliwe.
Propozycja dotycząca przeciwdziałania tworzeniu takich sztucznych struktur
obejmuje następujące uregulowania:
podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy będą
mogli stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw silnikowych na rzecz wyłącznie podmiotów krajowych
(tj. posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju) albo
podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w kraju w ramach oddziału
z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ze zmianą
tą koresponduje ograniczenie możliwości uzyskania koncesji na obrót z zagranicą
wyłącznie przez ww. rodzaje podmiotów.
nałożenie dodatkowych obowiązków informacyjnych na podmioty prowadzące
składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców, którzy dokonują nabyć
wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów. Składy
podatkowe lub zarejestrowani odbiorcy, którzy dokonują nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów będą mieli obowiązek
przekazywania comiesięcznych informacji o podmiotach i nabytych na rzecz
tych podmiotów paliwach nie tylko jak obecnie Prezesowi ARM, ale również
Ministrowi Finansów.
uszczelnienie poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.
Obecnie faktyczny obowiązek zapłaty podatku przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliwa powstaje po sprzedaży tego paliwa w kraju. Propozycja wprowadza
obowiązek zapłaty podatku przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowych
nabyć paliw z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przemieszczenia wyrobów na terytorium kraju poza tą procedurą, tj. z chwilą kiedy
towar został do kraju fizycznie wprowadzony. W przypadku prób oszustwa, skróci
to znacznie czas reakcji organów skarbowych. W sytuacji nabyć realizowanych za
pośrednictwem składów podatkowych i zarejestrowanych odbiorców podmioty
te pełniłyby funkcję płatników VAT, co zwiększy skuteczność jego poboru.
uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.
Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie jako warunku uzyskania koncesji OPZ
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posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia działalności w ramach
oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego oraz posługiwanie się przez podmioty
koncesjonowane polskim numerem VAT, aby zabezpieczenie majątkowe koncesji
spełniało swoją funkcję.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 sierpnia 2016 r. ■

Papierosy bez smaku!
ZMIANY
PRAWNE

Ostrzeżenia o szkodliwości palenia na 65% powierzchni paczki
papierosów, zakaz sprzedaży aromatyzowanych produktów
tytoniowych, wycofanie z obrotu paczek mniejszych niż 20 sztuk
papierosów – to zmiany, jakie wprowadza dyrektywa w sprawie
wyrobów tytoniowych. Jej zapisy państwa członkowskie powinny
były wprowadzić do prawa krajowego do 20 maja 2016 roku.
Wyroby tytoniowe sprzedawane w Europie – 10 najważniejszych zmian1:
1) Większe i obowiązkowe graficzne ostrzeżenia zdrowotne
Graficzne ostrzeżenia zdrowotne składające się ze zdjęć, tekstu i informacji o zaprzestaniu palenia będą zajmować 65% przedniej i tylnej części paczki papierosów
lub tytoniu do samodzielnego skręcania Papierosów.2 Ostrzeżenia te mają zniechęcać
do palenia lub zachęcać do rzucenia nałogu, ilustrując społeczne i zdrowotne skutki
palenia. Ostrzeżenia pogrupowano w 3 zestawy, które są zmieniane co roku, aby
jak najdłużej utrzymać ich skuteczność. Wygląd ostrzeżeń na paczkach papierosów
i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów określono w decyzji wykonawczej
Komisji. Zob. wzór nowego opakowania papierosów.
2) Zakaz papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów o aromacie charakterystycznym
1 Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich produktów wytwarzanych od dnia dzisiejszego,
jednak państwa członkowskie mogą przyznać producentom dodatkowe 12 miesięcy na sprzedaż
zapasów.
2 Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych (art. 24) stanowi, że państwa członkowskie mogą
przyjąć bardziej rygorystyczne środki (np. jednolite opakowania), o ile są one proporcjonalne
i uzasadnione względami zdrowia publicznego.
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Papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów nie będą już mogły mieć
aromatów charakterystycznych takich jak mentol, wanilia lub słodycze, które maskują
smak i zapach tytoniu.3 W przypadku produktów, których udział w rynku przekracza
3% (np. mentol), zakaz ten będzie miał zastosowanie od 2020 r.
Określono procedurę ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny. Powstanie także niezależny panel doradczy, który będzie wspierał Komisję
i państwa członkowskie w tej dziedzinie.
3) Nowe informacje o substancjach szkodliwych
Zamiast informacji o substancjach smolistych, nikotynie oraz tlenku węgla na etykietach papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów pojawi się napis:
„Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji wywołujących raka”. Z badań wynika,
że podawanie na etykietach informacji o poszczególnych substancjach wprowadza
konsumentów w błąd, gdyż sądzą oni, że niektóre wyroby są mniej niebezpieczne
dla zdrowia. Nowa informacja trafniej ujmuje rzeczywiste skutki zdrowotne palenia.
4) Wycofanie opakowań promocyjnych lub wprowadzających w błąd
Paczki papierosów muszą mieć kształt prostopadłościanu, aby zapewnić widoczność
mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych. Cienkie paczki i inne opakowania o nieregularnym kształcie przestaną być dozwolone. Zakazane będą również paczki zawierające
mniej niż 20 papierosów. Z rynku4 znikną zatem paczki zawierające 10 sztuk, które
są szczególnie atrakcyjne dla młodych osób, mających ograniczoną siłę nabywczą.
Na opakowaniach wyrobów tytoniowych nie można stosować elementów promocyjnych lub wprowadzających w błąd. Niemożliwe będzie już nawiązywanie do korzyści
związanych ze stylem życia, do smaku lub aromatu, zamieszczanie ofert specjalnych
lub sugerowanie, że dany produkt jest mniej szkodliwy niż inne, ma zwiększoną biodegradowalność lub inne cechy korzystne dla środowiska.
5) Obowiązkowe sprawozdania dotyczące składników wyrobów tytoniowych
Aby zgromadzić więcej informacji na temat składników wyrobów tytoniowych, ich
skutków dla zdrowia i wpływu na powstawanie uzależnienia, zobowiązano producentów i importerów wyrobów tytoniowych do składania sprawozdań w standardowym
formacie elektronicznym na temat wszystkich składników produktów wprowadzanych
do obrotu w UE. Istnieją pewne wstępne informacje wskazujące na to, że niektóre
często stosowane substancje przyczyniają się do toksyczności lub właściwości uzależniających papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów bądź wywołują
aromaty charakterystyczne tych wyrobów. Takie substancje będą podlegać bardziej
szczegółowym wymogom w zakresie sprawozdawczości.
3 Inne wyroby, takie jak cygara, cygaretki i tytoń do stosowania doustnego, są zwolnione z tego
zakazu.
4 Wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu przed 20 maja 2016 r., mogą być nadal
sprzedawane w UE do 2017 r.
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6) Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości papierosów elektronicznych
Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych nie zakazuje produkcji ani sprzedaży
papierosów elektronicznych. Zob. wyjaśnienia rozwiewające wszelkie wątpliwości na
temat zmian wprowadzonych w dyrektywie. Po raz pierwszy natomiast określono
wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości papierosów elektronicznych zawierających nikotynę.
Przede wszystkim, ze względu na toksyczność nikotyny w dyrektywie ustalono maksymalne stężenia i maksymalną ilość nikotyny w pojemnikach, zbiornikach i pojemnikach
z płynem nikotynowym. Papierosy elektroniczne powinny być zabezpieczone przed
dziećmi i odporne na manipulacje oraz posiadać mechanizm, który gwarantuje napełnianie papierosa bez przecieków, by chronić konsumentów. Papierosy elektroniczne
muszą mieć składniki o wysokiej czystości oraz dostarczać takiej samej ilość nikotyny
za każdym razem, gdy użytkownik zaciąga się z tą samą mocą i przez ten sam czas.
7) Przepisy dotyczące opakowań i etykietowania papierosów elektronicznych
Papierosy elektroniczne będą obowiązkowo opatrywane ostrzeżeniami zdrowotnymi informującymi konsumentów, że produkt ten zawiera nikotynę i nie powinny
go używać osoby niepalące.
Opakowanie będzie musiało zawierać również wykaz wszystkich składników wyrobu,
informacje o zawartości nikotyny i ulotkę z instrukcją obsługi oraz z informacjami
o szkodliwym działaniu, grupach ryzyka, właściwościach uzależniających i toksyczności.
Zakazane są elementy promocyjne na opakowaniach papierosów elektronicznych
oraz transgraniczna reklama i promocja tych wyrobów.
8) Monitorowanie sytuacji w zakresie papierosów elektronicznych i sprawozdawczość
Ze względu na to, że papierosy elektroniczne są stosunkowo nowym produktem
i dopiero rozpoczyna się gromadzenie danych naukowych na ich temat, w dyrektywie
określono wymogi dotyczące monitorowania i sprawozdawczości dla producentów
i importerów, państw członkowskich i Komisji:
•
producenci papierosów elektronicznych muszą powiadamiać państwa członkowskie o wszystkich produktach wprowadzanych do obrotu oraz składać roczne
sprawozdania na temat wielkości sprzedaży, preferencji konsumentów i tendencji
w tej dziedzinie.
•
Organy państw członkowskich będą monitorować rynek pod kątem dowodów
na to, że papierosy elektroniczne prowadzą do uzależnienia lub do konsumpcji
tytoniu, zwłaszcza wśród osób młodych i niepalących.
•
Ponadto Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sytuację
dotyczącą e-papierosów w swoim sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy, które
zostanie przygotowane po pięciu latach.
9) Możliwość zakazania transgranicznej sprzedaży na odległość
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Państwa UE mogą zakazać transgranicznej sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych, gdyż ta forma sprzedaży umożliwia konsumentom, również tym najmłodszym, dostęp do produktów niezgodnych z niniejszą dyrektywą. Jeżeli państwo UE
skorzysta z tej możliwości, punkty sprzedaży detalicznej nie będą mogły dostarczać
takich wyrobów konsumentom mieszkającym w tym państwie. Nawet jeżeli państwo
członkowskie nie wprowadzi zakazu tej formy sprzedaży, punkty sprzedaży detalicznej
muszą zostać zarejestrowane przez właściwe organy, zarówno w państwie, w którym
mają siedzibę, jak i w kraju, w którym zamierzają prowadzić sprzedaż.
10) Środki zwalczania nielegalnego handlu
Wprowadzono nowe instrumenty walki z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, w tym ogólnounijny system śledzenia ruchu i pochodzenia produktów
w legalnym łańcuchu dostaw oraz zabezpieczenie złożone z elementów widocznych
i niewidocznych (np. hologramów). Środki te powinny ułatwić organom krajowym
organom ścigania, właściwym organom i konsumentom rozpoznanie nielegalnych
produktów.
Instrumenty te zostaną wprowadzone w stosunku do papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów w 2019 r., a w przypadku pozostałych wyrobów
– w 2024 r. ■
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Prognoza wzrostu
PROJEKTY

Polska będzie wśród europejskich liderów biorąc pod uwagę tempo rozwoju
gospodarczego – przewiduje wiosenna prognoza gospodarcza KE.
Zgodnie z oceną Komisji Europejskiej, wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2016 r.
wyniesie w Polsce 3,7%, zaś w przyszłym roku – 3,6%. W tym samym okresie gospodarki strefy euro również będą się rozwijać, jednak w wolniejszym tempie. ■

AKTUALNOŚCI

Program pomocy dla
producentów mleka

Rada Ministrów podjęła uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy
producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji
Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.
Oba dokumenty zostały przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. ■
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Projekt zmian ustawy
o transporcie drogowym

Utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców
Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony
z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi
wymianę danych między nimi. Stworzenie rejestru ma na celu wypełnienie
przez Polskę zobowiązań unijnych.
Rejestr zostanie zbudowany na bazie rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Rejestr będzie prowadzony
w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Będzie się składał z 3 ewidencji:
•
przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
•
poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego;
•
osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji.
W rządowym projekcie założono, że dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców,
którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą
jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia
oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy.
Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji
osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi
przedsiębiorcy, będą udostępniane na wniosek – w niezbędnym zakresie – upoważnionym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego,
wojewódzkim komendantom Policji, komendantowi głównemu Straży Granicznej,
komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu
Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Przekazywanie danych do rejestru i ich udostępnianie będzie odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu
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Drogowego lub środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system
teleinformatyczny rejestru. ■

ZMIANY
PRAWNE

Niższy limit transakcji
gotówkowych

Przedsiębiorcy będą mogli płacić swoim kontrahentom gotówką tylko przy
transakcjach do 15 tys. zł, co ma ograniczyć tzw. szarą strefę.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
Przedsiębiorca, któo podatku dochodowym od osób prawry zapłaci gotówką
nych oraz ustawy o swobodzie działalności
za transakcję pogospodarczej przewiduje obniżenie warwyżej 15 tys. zł, nie
tości transakcji uprawniającej przedsiębędzie mógł zaliczyć
biorców do dokonywania płatności bez
jej do kosztów uzyużycia rachunku płatniczego z 15 tys.
skania przychodów
euro do 15 tys. zł. W ustawie zapisano,
albo będzie musiał
że transakcje w walutach obcych będą
zwiększyć przychoprzeliczane na złote według kursu średdy.
niego walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Nowelizacja zawiera rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
a więc z pominięciem rachunku bankowego. Wprowadzone zostały sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku realizacji płatności bezgotówkowych powyżej dozwolonego
limitu. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję
powyżej 15 tys. zł, nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów
albo będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania.
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Nowe przepisy mają zapewnić uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami – będą
korzystne dla tych, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje dochody, czyli nie prowadzą działalności w tzw. szarej strefie. Zmiany powinny ułatwić kontrolę skarbową
przepływów finansowych, a tym samym usprawnić proces opodatkowania dochodów
oraz właściwego rejestrowania obrotu dla potrzeb VAT.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. ■

AKTUALNOŚCI

Start the game –
Akcelerator gier video

W 2017 r. wartość polskiego rynku gier wideo osiągnie 1,84 mld złotych.
Aby w pełni wykorzystać potencjał branży, Agencja Rozwoju Przemysłu,
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Powiat Cieszyński podpisały list
intencyjny powołujący Akcelerator gier video. Jest to pierwszy tego typu
projekt w Polsce, który będzie dodatkowym impulsem rozwojowym dla
branży.
Wspólna inicjatywa pomoże absolwentom kierunków związanych z tworzeniem gier
w zakładaniu firm oraz pozwoli przezwyciężyć pierwsze bariery związane z wejściem
na rynek. Dodatkowo, poprzez wsparcie samej edukacji, działanie Akceleratora będzie
szerzej oddziaływało na branżę gier wideo, dzięki tworzeniu wykwalifikowanej kadry. ■
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PROJEKTY

Surowsza
odpowiedzialnoś
podmiotu zbiorowego?

Resort sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy o zmianie ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Istota projektowanych zmian polega na wyeliminowaniu uprzedniego skazania
osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ta obowiązująca obecnie przesłanka formalna ma być zastąpiona przesłanką materialną,
polegającą na ustaleniu, że osoba fizyczna
pełniąca określone funkcje w podmiocie
zbiorowym popełniła czyn zabroniony,
Istota
które przyniósł lub mógł przynieść temu
projektowanych
podmiotowi korzyść. Kwestia ta będzie
zmian polega na
mogła być rozstrzygnięta samodzielnie
wyeliminowaniu
przez sąd w postępowaniu w sprawie oduprzedniego
powiedzialności podmiotu zbiorowego,
skazania osoby
niezależnie od skazania.
fizycznej
Konsekwencją tej zmiany jest umożliwiejako warunku
nie prowadzenia postępowania przygotoodpowiedzialności
wawczego w sprawie odpowiedzialności
podmiotu
podmiotu zbiorowego oraz prowadzenie
zbiorowego.
procesu w takiej sprawie jednocześnie
z procesem przeciwko osobie fizycznej.
Zakłada się podwyższenie progu
i pułapu ustawowej wysokości kar pieniężnych oraz odejście od powiązania
wysokości kary z wysokością przychodu
osiągniętego przez podmiot zbiorowy.
Umożliwi to orzeczenie kary pieniężnej wobec podmiotu, który posiada majątek,
a nie wykazuje przychodu.
Projektuje się również możliwość umorzenia postępowania, jeżeli nawet najniższa
kara byłaby niewspółmierna. Wynika to z założenia, że omawiane postępowanie jest
przeznaczone dla spraw poważnych. Nie ma być ono stosowane w sprawach drobnych. ■
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Szczególne zasady
rachunkowości
niektórych podmiotów

Weszły w życie przepisy ustanawiające szczególne zasady rachunkowości dla
zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i domów maklerskich.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji określono szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym:
•
tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
•
zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres
informacji wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z działalności.
Rozporządzenie określa też zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, dokumentacji ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej a także szczególne zasady rachunkowości w zakresie lokat zakładu
ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.
Z kolei rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniono
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich. ■

AKTUALNOŚCI

Ujemne skutki
przezimowania

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty
spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się
o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi
i zwolnienia z podatków i innych opłat.
Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy – komisje
powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów. ■
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Unia celna: prostsza
i sprawniejsza

1 maja br. weszły w życie nowe przepisy prawa celnego. Ułatwią one handel
w Europie, a konsumentom zapewnią lepszą ochronę przed nielegalnymi
i podrobionymi towarami. Nowy unijny kodeks celny przewiduje m.in.
całkowite przejście na „bezpapierowe”, w pełni elektroniczne systemy celne
oraz wprowadza przyspieszone procedury dla wiarygodnych przedsiębiorstw
przestrzegających przepisów.
Nowy unijny kodeks celny wprowadza gruntowne zmiany w prawie celnym UE, które
zostało przyjęte w 1992 r. Stanowi to przełom dla unii celnej, w ramach której Unia
Europejska importuje i eksportuje towary o wartości ponad 3 bln euro rocznie.
Nowe przepisy:
•
upraszczają i przyspieszają odprawę celną, co umożliwi przedsiębiorcom szybsze
i tańsze dostawy towarów;
•
zapewniają lepszą ochronę konsumentów przed nielegalnymi towarami lub
produktami, które nie spełniają europejskich norm ochrony środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa;
•
dzięki nowym systemom informatycznym, usprawnią współpracę między organami celnymi.
Nowe unijne regulacje zostały też wdrożone w Polsce. ■

Ustawa tytoniowa
PROJEKTY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ma
implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3
kwietnia 2014 r.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Główne założenia i cele projektu to m.in.:
•
ograniczenia w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów
powiązanych (papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe);
•
wprowadzenie nowych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych;
•
zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym
aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie;
•
zobligowanie producentów i importerów wyrobów tytoniowych oraz wyrobów
powiązanych do przekazywania określonych przepisami ustawy sprawozdań,
zgłoszeń, analiz, informacji itp.;
•
wprowadzenie wymogu otrzymania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
nowatorskiego wyrobu tytoniowego;
•
wprowadzenie w miejscach sprzedaży ostrzeżeń tekstowych odnośnie do zakazu
sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18. roku życia, tak jak
w przypadku wyrobów tytoniowych;
•
ograniczenie miejsc palenia papierosów elektronicznych, tj. spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą papierosa elektronicznego;
•
wprowadzenie wymagań technicznych dla producentów lub importerów w stosunku do papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych. ■

PROJEKTY

Wspólny rynek cyfrowy
w Europie?

Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe plany dotyczące utworzenia
wspólnego rynku cyfrowego, realizując w ten sposób jeden ze swoich
najważniejszych celów.
Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje zestaw ukierunkowanych działań,
które mają zostać zrealizowane do końca następnego roku. Strategia obejmuje 3 filary:
1. lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie;
2. stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności
dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać;
3. zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką
cyfrową. ■
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Skarga w sprawie
dyrektywy tytoniowej
oddalona

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę na przepisy tzw.
dyrektywy tytoniowej. W połowie lipca 2014 r. Polska zaskarżyła przepisy
dotyczące całkowitego zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych
o charakterystycznym aromacie, w tym papierosów mentolowych.
Podstawą skargi było naruszenie art. 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
oraz naruszenie zasady pomocniczości i proporcjonalności. W opinii Polski podstawa
prawna dyrektywy nie jest prawidłowa, ponieważ zakaz nie polepszy funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia
zamierzonego celu dyrektywy – który państwa członkowskie UE mogą zrealizować
poprzez przepisy krajowe.
W opublikowanym wyroku, Trybunał oddalił skargę Polski i potwierdził ważność
przepisów dyrektywy. W jego opinii mentol jest dodawany dla uatrakcyjnienia wyrobów
tytoniowych, a jego wyeliminowanie może przeciwdziałać temu zjawisku, a co za tym
idzie, może spowodować ograniczenie palenia i uzależnienia. Ponadto Trybunał orzekł,
że zakaz papierosów mentolowych nie narusza zasady pomocniczości.
Według danych, Polska jest czwartym największym producentem tytoniu w UE (10
proc. całej produkcji UE), po Włochach (35%), Hiszpanii (15,4%) i Bułgarii (13,17%). Jeśli
chodzi o papierosy aromatyzowane (w tym przede wszystkich mentolowe), Polska
zajmuje pozycje drugą – za Niemcami i przed Holandią. Przy tym średnio rocznie ok.
50% produkcji papierosów w Polsce trafia na rynek innych państw członkowskich,
w tym 6–8% stanowią papierosy mentolowe. W 2013 r. na rynek krajowy wyprodukowano 6,31 mld sztuk papierosów mentolowych. W Polsce działa 6 zakładów
produkujących papierosy.
W pracach nad projektem dyrektywy Polska zwracała przede wszystkim uwagę na
skutki gospodarcze dla przedsiębiorców wynikające z wprowadzenia zakazów w nowej
dyrektywie. W toku negocjacji udało się zachować możliwość produkcji papierosów
typu slim. Nie było to możliwe w odniesieniu do papierosów mentolowych, jednak
Polska wynegocjowała przedłużenie okresu przejściowego na wejście w życie zakazu
(zamiast 1,5 roku – 6 lat). ■
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Zalecenia dla Europy
AKTUALNOŚCI

Komisja Europejska przedstawiła proponowane zalecenia dla poszczególnych
krajów na 2016 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki
gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy. Państwa członkowskie
osiągają postępy w reformach i eliminują zakłócenia równowagi
makroekonomicznej, ale utrwalenie ożywienia gospodarczego w Europie
wymaga dodatkowych działań.
Rekomendowane zalecenia dla Polski dotyczą polityki fiskalnej, systemu emerytalnego, kwestii związanych z rynkiem pracy, a także inwestycji infrastrukturalnych
i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.
Przedstawione obecnie wytyczne uzupełniają działania, które zostały już określone
i są realizowane na szczeblu europejskim, i skupiają się na priorytetowych reformach
mających na celu wzmocnienie ożywienia gospodarczego w państwach członkowskich
poprzez zwiększenie inwestycji, wdrażanie reform strukturalnych i prowadzenie
odpowiedzialnej polityki budżetowej. ■
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Zmiany celne

W związku z koniecznością wdrożenia nowych unijnych regulacji celnych
wprowadza się ostatnio liczne zmiany w polskich przepisach.
Np. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane
przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych,
którymi mogą być obejmowane towary wprowadzono zmiany do rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których
są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od
rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U.
z 2016 r. poz. 595). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 maja 2016 roku.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu
ich obliczania wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18
października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz
sposobu ich obliczania (Dz.U. poz. 1145). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6
maja 2016 roku.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
wprowadziło zmianę do załącznika nr „1" w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez
Służbę Celną (Dz.U. poz. 2329). Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego
oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów wprowadzono
zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie
wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz.U. z 2013 r., poz. 176). Nowe
przepisy weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r.
Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw zakłada dostosowanie ustawowych przepisów krajowych do przepisów unijnego
kodeksu celnego oraz przepisów delegowanych i wykonawczych.
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18 kwietnia 2016 r. ogłoszono zaś jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane
czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów
lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary przepisami prawa
celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być
obejmowane towary.
Niedawno wprowadzono też zmiany np. do rozporządzenia MF w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę
Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania oraz do rozporządzenia
MF w sprawie depozytu urzędu celnego. ■

Jakie prawa ma mama?
ODPOWIEDZI

Jakie prawa ma mama, z jakiego wsparcia może skorzystać i jaki
urlop jej przysługuje? Resort rodziny odpowiada na najczęstsze
pytania.
Czy kobieta w ciąży, zatrudniona na umowę o pracę, może zostać
zwolniona?
Od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także później przez cały okres urlopu
macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego kobieta zatrudniona na etat
jest chroniona przez Kodeks pracy. W tym czasie, poza wyjątkowymi przypadkami,
jak np. likwidacja pracodawcy, nie może zostać zwolniona. Pracownica nie ma także
obowiązku informować pracodawcy o swojej ciąży.
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Czego nie może żądać pracodawca od przyszłej mamy?
Ciężarne kobiety nie mogą wykonywać w pracy zadań, które są szczególnie uciążliwe
lub szkodliwe dla zdrowia. Wykaz takich prac jest określony w przepisach. Pracodawca
nie może także zlecać im pracy w godzinach nadliczbowych, jak i w porze nocnej.
Nie wolno delegować ciężarnej, bez jej zgody, do zadań poza jej stałym miejscem
pracy, a także zatrudniać w przerywanym czasie pracy. Nie powinna ona też spędzać
więcej niż 4 godziny dzienne przed komputerem.

Z jakich jeszcze uprawnień może skorzystać pracownica-mama?
Takiej pracownicy przysługują przerwy na karmienie dziecka piersią, których liczba
i wymiar zależy od liczby karmionych dzieci, a także od liczby godzin pracy w danym
dniu. Mama może także korzystać z tzw. dni opieki nad dzieckiem (2 dni albo 16
godzin w każdym roku), aż do ukończenia przez dziecko 14 lat.

Co w sytuacji, kiedy kobieta w ciąży nie ma ubezpieczenia?
Jakie urlopy przysługują mamom?
Mamom przysługują 3 rodzaje urlopu:
•
podstawowy urlop macierzyński
– w wymiarze 20 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka
Mamom przysługują
przy jednym porodzie) liczonych
3 rodzaje urlopu:
zasadniczo od dnia porodu. Przed
podstawowy urlop
przewidywaną datą porodu kobieta
macierzyński, urlop
może wykorzystać nie więcej niż 6
rodzicielski i urlop
tygodni urlopu macierzyńskiego.
wychowawczy.
Wówczas po narodzinach dziecka
przysługuje jej część urlopu niewykorzystana przed porodem.
•
urlop rodzicielski – w wymiarze do
32 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie). Z urlopu rodzicielskiego
można skorzystać bezpośrednio po
urlopie macierzyńskim, jednorazowo
lub w maksymalnie 4 częściach. Do 16 tygodni tego urlopu może być wykorzystane w terminie późniejszym, nie przypadającym bezpośrednio po poprzedniej
części urlopu rodzicielskiego, do zakończenia roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy 6 lat.
•
urlop wychowawczy – w wymiarze do 36 miesięcy (z tego każdemu z rodziców
przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego) udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy 6 lat. Jest on udzielany pod warunkiem posiadania co najmniej
6-miesięcznego zatrudnienia (wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia).
Z urlopu można skorzystać w maksymalnie 5 częściach.
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Kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu jest chroniona przez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ciężarne posiadające obywatelstwo polskie oraz zamieszkujące Rzeczpospolitą, mają prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej. Warunkiem jest
okazanie w placówce medycznej dokumentu potwierdzającego narodowość oraz
miejsce zamieszkania pacjentki.
Jaka pomoc przysługuje mamie?
Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus" to 500 zł miesięcznie
na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie
świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od osiąganego przez rodzinę
dochodu. Natomiast wsparcie na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to jedyne
lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia) przysługuje,
jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 800 zł (lub 1.200 zł – jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Świadczenie rodzicielskie to 1.000 zł miesięcznie przez rok od urodzeniu dziecka
(lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia podczas jednego porodu więcej
niż jednego dziecka) – dla tych, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia macierzyńskiego (czyli dla m.in. rodziców bezrobotnych, studentów czy
osób pracujących na umowach cywilnoprawnych). Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochód rodziny (nie ma kryterium dochodowego). Rodzic po
świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu i wówczas otrzyma
świadczenie z wyrównaniem od dnia porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie,
świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.
W przypadku gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 674 zł (lub 764 zł – jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), przysługuje zasiłek rodzinny:
•
89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
•
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia;
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•

129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21. roku
życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole (w przypadku dziecka legitymującego się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zasiłek
rodzinny przysługuje do 2 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki
w szkole bądź w szkole wyższej).

Do zasiłku rodzinnego przysługują odpowiednio różnego rodzaju dodatki z tytułu:
•
urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000 zł,
•
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400
zł/mies. (z dodatku można skorzystać wyłącznie w okresie trwania urlopu
wychowawczego),
•
samotnego wychowywania dziecka –185 zł/mies. (niepełnosprawnego – 265
zł/mies.),
•
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5 roku życia – 80 zł/
mies., powyżej 5. roku życia – 100 zł/mies.,
•
rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł przyznawane jednorazowo raz do roku,
•
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
ÌÌ 105 zł/mies. – w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła,
ÌÌ na wydatki związane z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której jest szkoła – 63 zł/mies.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) przysługuje w wysokości 1.000 zł jednorazowo. Wniosek o to świadczenie należy złożyć
w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. „Becikowe” przysługuje, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1.922 zł. Ponadto, aby je otrzymać, należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające
pozostawanie przez kobietę pod opieką lekarza lub położnej nie później niż od 10.
tygodnia ciąży do porodu – warunek ten nie dotyczy opiekuna prawnego dziecka,
opiekuna faktycznego i rodzica adopcyjnego (uwaga: warunek przedłożenia takiego
zaświadczenia obowiązuje również w przypadku ubiegania się o jednorazowy dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów, jeśli miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie przysługuje
w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej jak 500 zł miesięcznie.
Wnioski w sprawach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym również zapytania o szczegółowe
warunki i informacje, jakie dokumenty należy przedłożyć w danej, indywidualnej
sprawie, składa się do odpowiedniej komórki organizacyjnej w gminie właściwej
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według miejsca zamieszkania (a nie zameldowania) osoby ubiegającej się o dane
świadczenie (najczęściej do urzędu gminy/miasta lub ośrodka pomocy społecznej).
Czy rodzinie z małym dzieckiem przysługują jakieś ulgi?
Rodzinie z małym dzieckiem przysługuje ulga podatkowa. Warunkiem skorzystania
z niej jest dochód obojga rodziców nieprzekraczający 112 tys. zł. W wypadku rodzica
samotnie wychowującego niepełnoletnie dziecko kwota ta również wynosi 112 tys.
zł. W sytuacji, gdy rodzic nie pozostaje w związku małżeńskim i przez część roku
podatkowego nie przekroczył kwoty 56 tys. zł, też może skorzystać z ulgi.
Kwota ulgi podatkowej przysługująca:
•
na jedno dziecko to 92,67 zł/mies. (w skali rocznej jest to kwota 1.112,04 zł);
•
na drugie dziecko – 92,67 zł/mies.;
•
na trzecie dziecko – 139,01 zł/mies.;
•
na czwarte dziecko – 185,34 zł/mies.
Źródło: www.mpips.gov.pl ■
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AKTUALNOŚCI

"Żółta kartka"
za propozycję KE
w sprawie delegowania
pracowników

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt zmiany
dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług spotkał się ze sprzeciwem parlamentów
narodowych 11 państw, w tym Polski.
Oprócz nas, wątpliwości co do zgodności z zasadą pomocniczości (w formie uzasadnionej opinii) zgłosiły Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Węgry, Łotwa,
Litwa, Rumunia i Słowacja. Oznacza to wszczęcie procedury tzw. "żółtej kartki".
Taka "żółta kartka" powoduje, że Komisja Europejska będzie musiała ponownie
przenalizować swój projekt. Następnie Komisja może postanowić o podtrzymaniu,
zmianie lub wycofaniu projektu. Decyzja ta musi być uzasadniona.
- Ten silny sygnał powinien być postrzegany nie tylko jako naruszenie zasady subsydiarności, ale także jako wyraz głębokiej troski parlamentów narodowych, iż propozycja
Komisji narusza ideę rynku wewnętrznego i konkurencyjności europejskiej - komentuje sytuację minister Elżbieta Rafalska. - Z tej perspektywy wnioski parlamentów
narodowych dotyczące otwarcia dialogu politycznego powinny zostać wzięte pod
uwagę w celu wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej, jak również
polepszenia procesu tworzenia polityk europejskich.
Przypomnijmy, że Komisja Europejska chce, aby pracownik oddelegowany do
pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej miał prawo do takiego
samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny. Do tego dochodzą premie czy
dodatki, przyznawane na takim samym stanowisku.
Zdaniem polskich przedsiębiorców znacząco podniesie to koszty ich funkcjonowania
na rynkach zagranicznych i tym samym obniży konkurencyjność.
Polska wysyła najwięcej pracowników delegowanych ze wszystkich państw UE –
w 2014 r. było ich ok. 430 tys., co stanowi 22,3 proc. ogólnej liczby pracowników
delegowanych (ok. 1,9 mln). ■
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Wsparcie dla młodych
bezrobotnych

Ponad 45 tys. osób do 30. roku życia skorzystało do końca marca
br. z bonów stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie oraz na
zatrudnienie. To instrumenty wsparcia młodych bezrobotnych,
które działają od maja 2014 roku.
Największą popularnością cieszy się bon stażowy. W sumie skorzystało z niego
ponad 20 tys. osób. W pierwszym kwartale br. było to 860 osób.
Jakie korzyści daje bon stażowy? To gwarancja skierowania na 6-miesięczny staż
u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy. Dla osoby bezrobotnej to stypendium w wysokości 120% zasiłku oraz możliwość dofinansowania kosztu przejazdu
do miejsca odbywania stażu i z powrotem. Dla pracodawcy po zakończeniu stażu
wypłacana jest premia w wysokości 1500 zł.
Dużym zainteresowaniem cieszy się również bon szkoleniowy. Do tej pory z możliwości sfinansowania wybranego przez siebie szkolenia skorzystało ponad 9,5 tys.
osób. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku było to 1115 osób.
Dlaczego warto skorzystać z bonu szkoleniowego? Oprócz sfinansowania szkolenia
można ubiegać się również o dofinansowanie kosztu przejazdu, zakwaterowania,
jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania. Bezrobotny otrzymuje także
stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.
Ponad 10,5 tys. osób skorzystało z bonów za zasiedlenie. Jest przyznawany, jeśli
bezrobotny podejmie pracę w miejscu oddalonym od dotychczasowego miejsca
zamieszkania o co najmniej 80 km lub jeśli czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu
wyniesie ponad 3 godziny dziennie. Po odebraniu bonu bezrobotny ma 30 dni na
znalezienie zatrudnienia. W pierwszym kwartale tego roku skorzystało z niego już
2232 osób.
Ponad 5,1 tys. osób bezrobotnych skorzystało z bonów na zatrudnienie, w tym
296 w roku 2016. Bon na zatrudnienie to gwarancja dla pracodawcy refundacji części
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego przez
okres 12 miesięcy.
W przypadku bonu na zatrudnienie oraz bonu stażowego najważniejsza dla osób
bezrobotnych jest gwarancja zatrudnienia u pracodawcy po okresie finansowego
wsparcia przez urząd pracy. W obu przypadkach osoby bezrobotne, które skorzystały
z bonu, mają gwarancję kontynuowania pracy. ■
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Limity przychodów
dorabiających

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przygotowaną przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie z tytułu programu
Rodzina 500+ jest świadczeniem wychowawczym. Jako takie nie może być więc
przedmiotem egzekucji. ■

Od 1 czerwca 2016 r., przez 3 miesiące, obowiązują następujące limity:

2.927,10 zł

Przekroczenie limitu
powoduje zmniejszenie
wypłaty emerytury lub
renty (też renty socjalnej).

To kwota przychodu
odpowiadająca
70% przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia za IV
kwartał 2015 r.

5.436,00 zł

Przekroczenie limitu
powoduje zawieszenie
wypłaty emerytury lub
renty.

To kwota przychodu
odpowiadająca
130% przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia za IV
kwartał 2015 r.

INTERPRETACJE

Świadczenie z programu
500+ nie podlega
egzekucji komorniczej

W związku z prasowymi doniesieniami o zajmowaniu przez
komorników na poczet długów pieniędzy pochodzących
z programu 500 zł na dziecko Minister Sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro przypomniał, że świadczenia te nie podlegają egzekucji
komorniczej.
Minister zwrócił się przy tym do komorników, by respektowali mówiące o tym
przepisy art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku ich naruszenia komornikom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna: od kary upomnienia do
wydalenia z zawodu.
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ZMIANY
PRAWNE

Łatwiejszy przepływ
pracowników

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania ma na
celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw
przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu
pracowników.
Dyrektywa określa środki, jakie powinny być zapewnione we wszystkich państwach
członkowskich dla ułatwienia obywatelom państw Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz członkom ich rodzin korzystania z uprawnień określonych przepisami unijnymi o swobodnym przepływie pracowników, czyli w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011
r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii.
Dyrektywa 2014/54/UE nakłada obowiązek wskazania instytucji, które będą
realizowały zadania związane z:
•
promocją równego traktowania mobilnych pracowników (w przypadku Polski
będzie to Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania;
•
monitorowaniem ograniczeń w zakresie swobodnego przepływu pracowników;
•
zapewnianiem informacji, zlecaniem niezależnych badań, publikowaniem niezależnych raportów i rekomendacji oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego
(w przypadku Polski będzie to minister właściwy ds. pracy, czyli Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej);

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

•

zapewnieniem niezależnego poradnictwa prawnego w zakresie uprawnień
pracowników mobilnych UE (w przypadku Polski będzie to Państwowa Inspekcja
Pracy).

Ustawa wejdzie w życie 4 czerwca 2016 r.
Obowiązek zapewnienia przewidzianych w dyrektywie 2014/54/UE instrumentów
wsparcia dotyczy wszystkich państw członkowskich, a co za tym idzie będą mogli
korzystać z nich obywatele polscy przemieszczający się w ramach unijnej swobody
przepływu pracowników, co przyczyni się do skutecznego zabezpieczenia ich praw
w innych państwach członkowskich, które także są zobowiązane wdrożyć tę dyrektywę do dnia 21 maja 2016 r. ■

PROJEKTY

Jakie zmiany szykują się
w Kodeksie pracy?

Sejm uchwalił 2 nowelizacje Kodeksu pracy. Jedna z nich
wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie
podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę –
jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy (czyli zakłada likwidację
tzw. syndromu pierwszej dniówki).
Regulacja ta ma ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń
i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Chodzi np. o możliwość korzystania
z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego. Nowe przepisy
będą także korzystne dla uczciwych pracodawców, którzy zatrudniając legalnie
ponoszą wyższe koszty pracy, przez co stają się mniej konkurencyjni niż nieuczciwi przedsiębiorcy. Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się
na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej,
to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika,
potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej
warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracow-
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nikowi do końca pierwszego dnia pracy.
Po zmianach - każdy pracownik będzie
Ministerialna
musiał mieć pisemną umowę o pracę
propozycja zakłada
lub pisemne potwierdzenie podstawowprowadzenie
wych ustaleń związanych z zawarciem
regulacji dotyczących
umowy o pracę, jeśli nie została ona
zasad blokowania
zawarta w formie pisemnej – jeszcze
stron internetowych
przed dopuszczeniem go do pracy. Nowe
oraz płatności
przepisy ułatwią inspektorom pracy
wykonywanych na
stwierdzanie przypadków nielegalnego
rzecz podmiotów
zatrudniania pracowników.
nielegalnie
Celem drugiej z nowelizacji Kodeksu
oferujących
pracy, którą przyjął już Sejm, jest prawigry hazardowe
w Internecie.
dłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także zapewnić zgodność nowelizowanego
przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu
art. 176 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowelizacją, prace uciążliwe, niebezpieczne lub
szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. W nowelizacji doprecyzowano także upoważnienie dla Rady
Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet.
Zawarte w nowelizacji upoważnienie przewiduje określenie wykazu prac, których
kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że
mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie
piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym
ręcznym transportem ciężarów, czy warunkami, w jakich praca jest wykonywana.
Nowe przepisy powodują też konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych. W ustawach tych zostały uwzględnione zakazy wykonywania przez
kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które
są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub karmienia piersią. ■
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Bez chemii w pracy
PROJEKTY

KE proponuje zaostrzenie dyrektywy ograniczającej obecność
rakotwórczych chemikaliów w miejscu pracy. Chodzi o określenie
maksymalnych stężeń 13 substancji.
Wprowadzenie dopuszczalnych wartości przyczyni się do zmniejszenia liczby
przypadków nowotworowych chorób zawodowych. - W ciągu 50 lat możemy ocalić
Życie 100 tys. osób – powiedziała komisarz Marianne Thyssen. ■

Delegowanie
pracowników usług
Sejm uchwalił ustawę o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług, wdrażającą dyrektywę 2014/67/UE, której celem
jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach
świadczenia usług.
Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa
powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług.
W ustawie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do
naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych
lub grzywien administracyjnych.
Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych
do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie
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musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą
one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego
wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski.
Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP
oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów.
Ustawa wskazuje też zadania PIP związane z delegowaniem pracowników
w ramach świadczenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku
polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową,
na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być
stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. PIP ma również
współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma ponadto
powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych
decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.
PIP zobowiązano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników
do Polski.
W ustawie określono także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę
grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. ■

Zmiany w świadczeniach
dla opiekunów osób
niepełnosprawnych
Sejm zdecydował już o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów. Nowe przepisy przewidują, że w rodzinach z więcej niż
jednym niepełnosprawnym dzieckiem świadczenie pielęgnacyjne
i specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał obojgu rodzicom.
Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją
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przepisu uniemożliwiającego przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych)
ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.
Nowelizacja uchyla przepis przewidujący to rozwiązanie.
Analogiczna zmiana dotyczy procedury przyznawania specjalnego zasiłku
opiekuńczego.
Planowane wejście w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2017 r. Ustawa
zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby, które złożyły wnioski
na podstawie dotychczasowych przepisów, a proces ich rozpatrywania nie jest
jeszcze zakończony, otrzymają świadczenia na nowych, korzystniejszych zasadach. ■

PORADY

Wsparcie dla
niepełnosprawnych

Program „Rodzina 500 plus”, wyższe świadczenie pielęgnacyjne,
zwiększone wydatki na warsztaty terapii zajęciowej, wyższe
dofinansowania PFRON oraz wsparcie w powrocie na rynek pracy
– to tylko niektóre ze zmian dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów.
Sztandarowym programem wsparcia polskich rodzin jest uruchomiony 1 kwietnia
2016 r. jest program „Rodzina 500 plus”. Świadczenie wychowawcze, w wys. 500
zł miesięcznie, skierowane jest także do rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Przy ubieganiu się o przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym przyjęto wyższe kryterium dochodowe – 1.200 zł.
W styczniu 2016 r. wzrosło świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców lub opiekunów
niepełnosprawnego dziecka - do 1.300 zł. Od 2017 roku wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego będzie corocznie waloryzowana. Oznacza to, że każdego roku
ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne
wynagrodzenie za pracę. W maju 2014 roku świadczenie pielęgnacyjne podniesiono
do 1.000 zł, a w 2015 r. do 1.200 zł. Kto może ubiegać się o wsparcie? Przysługuje
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ono rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku
życia lub do 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko się uczyło.
Pomoc niepełnosprawnym to nie tylko wsparcie finansowe. Prowadzone są także
m.in. warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) - w sumie 699. Korzysta z nich ok. 26 tys.
osób niepełnosprawnych. Kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu
jednego uczestnika WTZ ze środków PFRON od początku tego roku wzrosła
z 14.796 zł do 15.996 zł.
Ogromną rolę w pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom odgrywają
organizacje pozarządowe. Na wsparcie ich działań w 2016 roku PFRON przeznaczył 175 mln zł. 28 kwietnia 2016 r. kwota ta została znacznie zwiększona – do 210
mln zł. Dzięki zmianie będzie można zwiększyć liczbę dofinansowanych projektów
wspierających samodzielność osób niepełnosprawnych o kolejne 60. Oznacza to
wzrost liczby dofinansowanych projektów, w tym również adresowanych do dzieci
niepełnosprawnych ze 105 do 165.
Dla opiekunów, którzy wracają do pracy po przerwie związanej z opieką nad niepełnosprawnym, przygotowano 2 instrumenty: grant na telepracę i świadczenie
aktywizacyjne. Grant na telepracę skierowany jest do pracodawcy albo przedsiębiorcy za zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających
na rynek pracy – posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat oraz
bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia ze względu na opiekę nad osobą
zależną. Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą,
nie wyższej jednak niż 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego bezrobotnego.
Świadczenie aktywizacyjne starosta może przyznać pracodawcy za zatrudnienie
bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,
który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej ze względu na opiekę nad osobą zależną. Świadczenie
aktywizacyjne przysługuje przez: 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.
Międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych powołany przez premier
Beatę Szydło wypracuje dalsze rozwiązania dla wsparcia osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Finansowanie wsparcia
rolnictwa

Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o finansowaniu
wspólnej polityki rolnej.
Wprowadzone do ustawy rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywanie środków przeznaczonych na finansowanie – z wyprzedzeniem.
Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostać środki na wyprzedzające
finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przed zawarciem
umowy o przyznaniu pomocy.
Nowelizacja wprowadza też możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku
o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
w ramach PROW 2014–2020. ■

Internet bez barier
ZMIANY
PRAWNE

Strony internetowe instytucji publicznych w UE będą wkrótce
dostępne dla osób niepełnosprawnych – niewidomych,
niesłyszących i niedosłyszących. Dyrektywa, uzgodniona przez PE,
KE i Radę UE, dotyczy witryn elektronicznych i aplikacji mobilnych
m.in. urzędów, sądów, policji, państwowych szpitali, uczelni
i bibliotek.
Obecnie w UE około 80 mln osób dotkniętych jest niepełnosprawnością, ale wraz
ze starzeniem się społeczeństw liczba ta rośnie. ■
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PROJEKTY

MF przygotowało
projekt nowelizacji
ustawy hazardowej

Zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed
negatywnymi skutkami hazardu oraz ograniczenie występowania
zjawiska „szarej strefy" w środowisku gier hazardowych – to główne
cele projektu nowelizacji ustawy hazardowej.
Ministerialna propozycja zakłada
wprowadzenie regulacji dotyczących zasad blokowania stron
internetowych oraz płatności
Ministerialna propozycja
zakłada wprowadzenie
wykonywanych na rzecz podmioregulacji dotyczących
tów nielegalnie oferujących gry
zasad blokowania stron
hazardowe w Internecie. Dzięki zainternetowych oraz
stosowanym rozwiązaniom zostanie
płatności wykonywanych
zrealizowany postulat zmniejszena rzecz podmiotów
nia zjawiska „szarej strefy" w grach
nielegalnie oferujących
hazardowych, co doprowadzi do
gry hazardowe
zwiększenia udziału w rynku legalw Internecie.
nych przedsiębiorstw. Podniesie
to także poziom ochrony graczy,
ponieważ tylko legalni operatorzy
dają gwarancję oferowania gier
w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
Prawo do oferowania gier na automatach poza kasynami gier ma zostać
objęte monopolem państwa wykonywanym przez wskazany podmiot. Gry na
automatach należą do bardzo uzależniających graczy, w związku z czym konieczne
jest wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ich szczególną ochronę. Gry na
automatach będą mogły się odbywać wyłącznie w wydzielonych do tego miejscach,
pod stałą kontrolą oraz będą niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia.
Operatorzy hazardowi oferujący gry na automatach oraz gry hazardowe
w Internecie zostaną zobowiązani do wprowadzania regulaminów odpowie-
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dzialnej gry. Jest to kolejna zmiana nakierowana na zwiększenie ochrony graczy
przed negatywnymi skutkami hazardu.
Projekt zaostrza sankcje grożące za naruszanie ustawy o grach hazardowych. Nielegalni operatorzy gier hazardowych będą podlegać bardziej dotkliwym
konsekwencjom, co utrudni ich funkcjonowanie, a tym samym zwiększy udział
w rynku podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe.
Zostaną zliberalizowane przepisy dotyczące gry w pokera. Proponowane
rozwiązania umożliwią organizowanie gier w pokera również poza kasynami gry,
uproszczą proces ich organizacji oraz umożliwią legalne uczestniczenie w grze
w pokera przez Internet.
Proponowana jest likwidacja egzaminów zawodowych dla osób nadzorujących
i bezpośrednio prowadzących gry hazardowe. Rezygnacja z konieczności przeprowadzania egzaminów zawodowych i zastąpienie ich szkoleniami doprowadzi do
zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców operujących w branży
gier hazardowych i zmniejszy koszty prowadzenia działalności gospodarczej w tym
obszarze.
W opinii Ministerstwa Finansów powyższe propozycje stanowią kompromis
między zapewnieniem jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi
skutkami hazardu (w tym przez ograniczenie „szarej strefy") a gwarancją istnienia
przejrzystego i sprawnie funkcjonującego rynku legalnych gier hazardowych.
Projekt przekazano do konsultacji resortowych. Zakłada, że zmiany wejdą w życie
1 stycznia 2017 r. (procedura przyjęcia nowelizacji będzie zawierać etap notyfikacji
technicznej w KE). ■

AKTUALNOŚCI

Pomoc bardziej
humanitarna

Powrót do Schengen
AKTUALNOŚCI

Niemcy, Austria, Szwecja, Dania i Norwegia mogą przez najbliższe
pół roku utrzymać kontrole graniczne zgodnie z kodeksem
Schengen – uznała Komisja Europejska.
W listopadzie 2015 r. w sprawozdaniu z oceny stosowania dorobku Schengen
stwierdzono poważne niedociągnięcia w zarządzaniu granicami zewnętrznymi przez
Grecję, co doprowadziło do niekontrolowanych przepływów migrantów wewnątrz
UE. Kontrole takie są jednak utrudnieniem dla promowanej mobilności w ramach
Unii Europejskiej.
Tymczasem Komisja Europejska proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
Unii Europejskiej zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Turcji, przy założeniu, że władze tureckie spełnią – w trybie pilnym i zgodnie z ich zobowiązaniem
podjętym 18 marca 2016 r. – brakujące wymogi określone w planie działania na
rzecz liberalizacji reżimu wizowego.
Komisja zaproponowała też Radzie UE i Parlamentowi zniesienie obowiązku
wizowego dla obywateli Kosowa poprzez ujęcie ich w wykazie umożliwiającym
bezwizowy wjazd na krótki pobyt w strefie Schengen. Do swojego wniosku Komisja
dołączyła pozytywną ocenę potwierdzającą, że Kosowo spełniło wymogi harmonogramu liberalizacji reżimu wizowego. ■

Efektywne finansowanie i szybsza reakcja na kryzysy – to
zobowiązanie UE podczas pierwszego w historii Światowego Szczytu
Humanitarnego, który 23–24 maja odbył się w Stambule.
Spotkanie w Turcji, na którym reprezentowanych jest ponad 5 tys. podmiotów, jest
dla społeczności międzynarodowej szansą na wzmocnienie i przekształcenie pomocy
humanitarnej w najbliższych latach. ■
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Prawa podstawowe w UE
AKTUALNOŚCI

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie ze stosowania
Karty praw podstawowych UE za 2015 r., w którym przedstawiła,
jakie projekty promujące prawa podstawowe przedłożyła
w ubiegłym roku i w jaki sposób uwzględniła postanowienia Karty
w swoich pracach ustawodawczych i politycznych.
W sprawozdaniu odnotowano, że w 2015 r. przedłożono szereg projektów promujących prawa podstawowe, m.in. pakiet reformujący ochronę danych, dyrektywę w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci w postępowaniu karnym czy
też dyrektywę dotyczącą praw ofiar. Wyjaśniono, w jaki sposób Komisja Europejska
uwzględniła postanowienia karty w swoich pracach ustawodawczych i politycznych
w 2015 r., przyjmując środki na rzecz lepszego zarządzania migracją na szczeblu
unijnym (Europejski program w zakresie migracji) lub w celu zwiększenia bezpieczeństwa (Europejska agenda bezpieczeństwa). Sprawozdanie zawiera także przykłady
stosowania karty przez Trybunał Sprawiedliwości i przedstawia najważniejsze zmiany
pod względem orzecznictwa.
Z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. Karta praw
podstawowych Unii Europejskiej stała się dokumentem prawnie wiążącym. Jej
postanowienia są skierowane
przede wszystkim do instytucji UE,
natomiast do organów krajowych
wyłącznie wówczas, gdy organy te
Z wejściem w życie
wdrażają prawo UE.
traktatu lizbońskiego
We współpracy z właściwymi
w dniu 1 grudnia
organami krajowymi, lokalnymi
2009 r. Karta praw
i unijnymi Komisja podejmuje dziapodstawowych Unii
łania na rzecz skuteczniejszego
Europejskiej stała się
informowania obywateli o przydokumentem prawnie
sługujących im prawach podstawiążącym.
wowych oraz instancjach służących
pomocą w przypadkach, gdy prawa
te zostały naruszone. Za pośred-
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nictwem europejskiego portalu e-Sprawiedliwość Komisja dostarcza praktycznych
informacji na temat egzekwowania tych praw. Podjęła również dialog na temat
rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia praw podstawowych z rzecznikami
praw obywatelskich, organami ds. równości i instytucjami zajmującymi się problematyką praw człowieka. ■

PROJEKTY

Projekt ustawy
antyterrorystycznej

Projekt ustawy antyterrorystycznej zakłada lepszą koordynację
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego
obywateli.
Szef MSWiA podkreślił, że ustawa stworzy nowe narzędzia, tak aby służby mogły
skutecznie zapobiegać zagrożeniom, np. strzał ratunkowy. Planowane rozwiązania
mają także za zadanie poprawę efektywności funkcjonowania krajowego systemu
antyterrorystycznego.
W resorcie przygotowany został też projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei, która
ma zostać przekształcona w samodzielną formację nadzorowaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zaś jej zadania i uprawnienia zostaną rozszerzone. ■

PROJEKTY

Projekt tzw.
rozporządzenia
sklepikowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach został przekazany do konsultacji
publicznych.
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Zakłada on wprowadzenie zmian do
bardzo restrykcyjnego rozporządzenia,
które weszło w życie 1 września 2015 r.
– upraszcza i łagodzi obecnie obowiązujące przepisy. „To dobra wiadomość dla
osób, które organizują zbiorowe żywienie
w szkołach” – powiedział na wczorajszej
konferencji minister Konstanty Radziwiłł.
– „Pracujemy nad takimi rozwiązaniami,
które pokazują, że można odżywiać się
zdrowo, a jednocześnie smacznie”.
Projekt nowego rozporządzenia zakłada powrót do szkół m.in. pieczywa półcukierniczego oraz cukierniczego (czyli m.in. drożdżówek), które jednak będą musiały
spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli – mniej restrykcyjne niż
obecnie. W sklepikach będzie można także kupić kanapki z różnego rodzaju pieczywa.
Projekt ma na celu ochronę zdrowia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Ograniczenie im dostępu do środków spożywczych zawierających znaczne
ilości składników, których spożywanie nie jest dobre dla ich zdrowia i rozwoju,
pozwala zmniejszyć udział takich produktów w codziennej diecie i przyczynia się
do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Uwagi do projektu można zgłaszać do 13 czerwca 2016 r. ■

ZMIANY
PRAWNE

Służby będą miały więcej
czasu na sprawdzenie
cudzoziemca

Służby będą mogły dłużej i dokładniej kontrolować cudzoziemca,
który stara się o wjazd do Polski, a w przypadku choćby
najmniejszych wątpliwości zostanie wydana decyzja odmowna. – To
główne zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez nasz
kraj zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP. ■
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
państw

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2015 r. i zamknęła rachunki budżetu za ten okres.
W 2015 r. do budżetu państwa wpłynęły dochody w wysokości 289,1 mld zł,
wydatki wyniosły 331,7 mld zł i zrealizowano deficyt na poziomie 42,6 mld zł. ■

PORADY

Zachowaj ostrożność
podczas upałów!

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej,
wzrasta ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym
czasie należy zachować szczególne środki ostrożności.
Pamiętaj o 3 podstawowych zasadach
1.

Schładzaj się!
przebywaj w chłodnych pomieszczeniach,
nie polegaj na wiatrakach i innych prostych sprzętach chłodzących,
unikaj bezpośredniego kontaktu ze słońcem,
noś lekką, luźną odzież,
bierz chłodzące prysznice lub kąpiel,
sprawdzaj, jak czują się osoby w Twoim otoczeniu.
2. Nawadniaj się!
•
pij więcej wody niż zwykle,
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

nie zwlekaj do czasu, aż poczujesz pragnienie,
pij od 2 do 4 szklanego wody co godzinę (jeśli wykonujesz pracę na zewnątrz),
unikaj spożywania alkoholu i słodkich napojów,
przypominaj innym o tym, aby pili wodę.
3. Zbieraj informacje!
•
na bieżąco sprawdzaj lokalne wiadomości.
Udar słoneczny
Udar słoneczny (porażenie słoneczne) powstaje przy dużym, bezpośrednim nasłonecznieniu – przede wszystkim głowy oraz karku. Miejscowe działanie promieni
słonecznych na skórę głowy prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu.
Objawy:
•
bóle i zawroty głowy;
•
zaczerwienienie i poparzenia skóry;
•
ogólny niepokój.
Co robić, jeśli wystąpią objawy:
•
przenieś się do chłodnego miejsca;
•
rób zimne lub wilgotne okłady na głowę;
•
pij wodę;
•
weź chłodną kąpiel.
Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy bezzwłocznie wezwać pomoc!
Udar cieplny
Udar cieplny (porażenie cieplne) to reakcja organizmu, która występuje po dłuższym
działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało – często połączonej z wysoką wilgotnością i brakiem lub bardzo małym ruchem powietrza. Temperatura ciała staje się
tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć.
Objawy:
•
wysoka temperatura ciała (powyżej 39°C);
•
gorąca, czerwona, sucha lub wilgotna skóra;
•
szybkie, dobrze wyczuwalne tętno;
•
możliwa utrata przytomności.
Co robić, jeśli wystąpią objawy:
•
zadzwoń pod numer 112 lub 999 i natychmiast wezwij pomoc;
•
przenieś się w chłodniejsze miejsce;
•
obniż temperaturę ciała zimnymi okładami lub nawet zimną kąpielą / zimnym
prysznicem;
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•
NIE podawaj płynów!
Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy bezzwłocznie wezwać pomoc! Jeśli pomoc
nie zostanie wezwana w odpowiednim czasie, może dojść do śpiączki, a nawet śmierci.
Wyczerpanie cieplne
Z wyczerpaniem cieplnym mamy do czynienia, gdy – z powodu długiego przebywania
na słońcu – w organizmie następuje nadmierna utrata płynów i soli. Spada wówczas
ciśnienie tętnicze krwi, co powoduje uczucie silnego zmęczenia.
Objawy:
•
zwiększone pocenie się;
•
brak sił;
•
zimna, blada i wilgotna skóra;
•
szybkie ale słabo wyczuwalne tętno;
•
nudności lub wymioty;
•
zasłabnięcia.
Co robić, jeśli wystąpią objawy:
•
przenieś się do chłodniejszego miejsca;
•
połóż się i rozluźnij ubranie;
•
rób zimne okłady na całym ciele;
•
pij wodę małymi łykami;
•
jeśli wymiotujesz, natychmiast udaj się do lekarza.
Jeśli osoba z objawami wyczerpania cieplnego wystarczająco szybko zostanie
przeniesiona w chłodniejsze miejsce i napije się wody, powinna poczuć się lepiej.
Jeśli jednak w ciągu pół godziny złe samopoczucie nie minie, istnieje podejrzenie
udaru cieplnego.
Jeśli złe samopoczucie nie minie, należy bezzwłocznie wezwać pomoc!
Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia. ■
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PROJEKTY

Usprawnienie pracy
urzędów stanu
cywilnego

Proponowana przez rząd nowelizacja przepisów ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego ma usprawnić pracę urzędów stanu
cywilnego i poprawić obsługę obywateli przez te instytucje.
Projekt zakłada m.in. przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego uprawnień
do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych
księgach. Dotychczas tylko kierownik USC posiadał takie uprawnienia. Nowe rozwiązanie przyspieszy zarówno proces przenoszenia aktów, jak i wydawanie odpisów.
Miesięcznie ok. 360 tys. aktów stanu cywilnego jest przenoszonych do centralnego
rejestru.
Kolejną proponowaną zmianą jest rozszerzenie uprawnień do unieważnienia
w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych. W projekcie przewidziano dwa tryby unieważnienia. ■

INTERPRETACJE

Wcześniejsza spłata
kredytu

Czy w przypadku wcześniejszej spłaty wszystkie koszty kredytu
konsumenckiego ulegają proporcjonalnemu obniżeniu? Aby rozwiać
wątpliwości konsumentów i innych uczestników rynku finansowego,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik
Finansowy przedstawili wspólne stanowisko.
Od początku działalności, czyli od 11 października 2015 r. do końca kwietnia 2016 r.,
do Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad 500 skarg dotyczących kredytów konsumenckich. W tym około 100 dotyczyło właśnie nieodpowiedniego rozliczenia
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kosztów w związku z wcześniejszą spłatą. Przy tym dominują problemy związane
ze zwrotem składek za ubezpieczenie. Również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały w sprawie rozbieżnych interpretacji przepisów
w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu.
– Klienci, którzy przed terminem spłacili kredyt konsumencki skarżą się do nas, że nie
dostają proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych np. opłat administracyjnych,
prowizji czy składek na ubezpieczenie. Naszym zdaniem to zła praktyka naruszająca
przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Ponieważ tego typu skargi powtarzają się,
wspólnie z Prezesem UOKiK postanowiliśmy zająć wyraźne stanowisko – powiedziała
Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.
Koszty tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu
Z doświadczenia obu instytucji wynika, że zwykle kredytodawcy nie wymagają
zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu od konsumentów, którzy spłacają
pożyczkę przed terminem. Niestety, równie często nie obniżają ani nie zwracają
pobranych wcześniej różnego rodzaju kosztów za jednorazowe czynności lub usługi
(np. opłat przygotowawczych, administracyjnych).
– Uważamy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich
charakteru. Oczywiście, zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od
dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot
nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez
kredytobiorcę – mówi Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Przykładowo, jeśli koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia)
związane z rocznym kredytem wyniosły 1200 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach,
to konsument powinien otrzymać z powrotem 600 zł.
Interpretacja Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego
Art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że:
•
w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje
obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od
ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie
poniesione przez kredytobiorcę.
•
redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia
faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. ■

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

SERWIS DOMOWY ■

■ SERWIS DOMOWY

AKTUALNOŚCI

Zmiany w systemie
azylowym w UE?

Komisja Europejska przedstawia wnioski dotyczące reformy
wspólnego europejskiego systemu azylowego, polegającej na
utworzeniu – jej zdaniem – sprawiedliwszego, skuteczniejszego
i bardziej zrównoważonego systemu rozdzielania wniosków
o udzielenie azylu między państwa członkowskie.
Podstawowa zasada pozostanie bez zmian – osoby ubiegające się o azyl muszą złożyć
wniosek o udzielenie azylu w pierwszym państwie, do którego przybywają, chyba
że ich rodzina znajduje się w innym miejscu, jednak nowy mechanizm zwiększający
sprawiedliwość obciążeń zagwarantuje, że żadne państwo członkowskie nie będzie
narażone na nieproporcjonalną presję na swój system azylowy.
Propozycje obejmują również przekształcenie istniejącego Europejskiego Urzędu
Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w pełnoprawną Agencję Unii Europejskiej ds.
Azylu w celu odzwierciedlenia rozszerzonej roli tej agencji w nowym systemie
i wzmocnienia unijnej bazy danych odcisków palców, Eurodac, aby ułatwić zarządzanie systemem azylowym i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.
6 kwietnia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat, którym rozpoczęła proces reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. W komunikacie
przedstawiono następujące kwestie:
•
warianty sprawiedliwego i zrównoważonego systemu rozdziału osób ubiegających się o azyl między państwami członkowskimi;
•
dalszą harmonizację procedur i standardów azylowych w celu stworzenia
równych szans w całej Europie i ograniczenia w ten sposób środków generujących czynniki skłaniające do przyjazdu, tak by ograniczyć niezgodne z prawem
wtórne przepływy;
•
oraz wzmocnienie mandatu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu
(EASO).
– Takie są komisyjne propozycje rozwiązywania problemów z obecną masową
imigracją do Europy.
Polski minister spraw wewnętrznych podkreślił, że propozycja Komisji Europejskiej
dotycząca wypłacania 250 tys. euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę nie służy
zwiększeniu bezpieczeństwa państw Unii. ■
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PROJEKTY

Otwieranie danych
publicznych

16 czerwca br. wchodzi w życie ustawa o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ustawa ta określa zasady i tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają
lub przekazują te informacje, warunki ich ponownego wykorzystania oraz opłaty
za ponowne wykorzystanie. Projekt uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy
2003/98/WE, którą jest rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea
i archiwa.
Celem ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 175/1),
a jednocześnie nowy sposób wdrożenia zmienianej dyrektywy w polskim porządku
prawnym.
Tymczasem resort cyfryzacji przygotował Program Otwierania Danych Publicznych,
który będzie wspierał pełniejsze wykorzystywanie potencjału danych publicznych. ■
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ZMIANY
PRAWNE

Otwieranie danych
publicznych

16 czerwca br. wchodzi w życie ustawa o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ustawa ta określa zasady i tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają
lub przekazują te informacje, warunki ich ponownego wykorzystania oraz opłaty
za ponowne wykorzystanie. Projekt uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy
2003/98/WE, którą jest rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea
i archiwa.
Celem ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 175/1),
a jednocześnie nowy sposób wdrożenia zmienianej dyrektywy w polskim porządku
prawnym.
Tymczasem resort cyfryzacji przygotował Program Otwierania Danych Publicznych,
który będzie wspierał pełniejsze wykorzystywanie potencjału danych publicznych. ■
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Wystrzegamy się konfliktu
interesów…
Każdy doradca podatkowy powinien działać w interesie Klienta, a nie swoim
czy innych podmiotów, stąd – dla dobra usługobiorcy – winien unikać konfliktów interesów.
Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami etyki doradców podatkowych” doradca
podatkowy nie może podejmować działań w sprawach, w których może wystąpić
konflikt interesów. Konflikt interesów może zaś występować w szczególności, gdy:
a. doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy,
b. sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę
drugiego, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy.
Konflikt interesów nie występuje wyłącznie z tego powodu, że doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego, w ramach której wykonuje on swój
zawód, obsługuje podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne,
chyba że zobowiązał się do powstrzymania od obsługi podmiotów konkurencyjnych.
W przypadku potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów doradca
podatkowy powinien podjąć kroki zmierzające do jego eliminacji lub zaprzestać
świadczenia usług powodujących konflikt.
Doradca podatkowy zobowiązany jest do dokonania w sposób rzetelny oceny,
czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza lub zatrudnienie w charakterze doradcy, nie spowoduje konfliktu interesów pomiędzy doradcą podatkowym
a jego klientami lub nie spowoduje naruszenia obowiązujących go przepisów,
w szczególności zasad etyki.
Doradca podatkowy powinien zaniechać podejmowania działalności gospodarczej lub zatrudnienia w sytuacji, gdy chociaż jeden klient doradcy podatkowego
prowadzi działalność gospodarczą na planowanym przez doradcę podatkowego
terenie działania oraz w takim samym zakresie, chyba że uzyska pisemną zgodę na
prowadzenie działalności lub podjęcie zatrudnienia w tym zakresie od wszystkich
klientów, co do których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy doradcą
a tymi klientami. Zasady te stosuje się również w okresie 2 lat od zakończenia
współpracy z klientem.
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