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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – sierpień

Słowo od doradcy
8

Drogi Kliencie,
W niniejszym numerze można przeczytać m.in. o zagmatwanej właściwości
organów podatkowych w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji
przepisów prawa podatkowego.
Wśród licznych zmian, jakie mogą zainteresować podatników, zwracamy
uwagę na to, że weszły w życie przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania, w tym tzw. klauzula unikaniu opodatkowania oraz tzw. pakiet paliwowy.
Od września będzie obowiązywał podatek od sprzedaży detalicznej, o czym
też piszemy w niniejszym numerze.
Czekamy również na ostateczne uchwalenie obniżenia stawki CIT dla małych
przedsiębiorców z 19 na 15%, które ma nastąpić w przyszłym roku.
Warto także poznać duże zmiany w procedurach udzielania zamówień publicznych.
Ponadto przesądzone jest wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.
Twój Doradca Podatkowy
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– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za lipiec.
– Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w lipcu 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 lipcu 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 lipiec – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za sierpień – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za lipiec –
pozostali niepubliczni płatnicy składek.
– Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za lipiec.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
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– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.
– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za lipiec.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za lipiec.
– 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 na PFRON za lipiec.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
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WZORY PISM

Nowy wzór deklaracji
VAT-14

Stosownie do zapisów art. 103 ust. 5a-5d ww. ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
obliczenie oraz wpłata podatku od towarów i usług w związku
z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych ma
być dokonywana na rachunek organu podatkowego Izby Celnej
w Krakowie w terminie 5-ciu dni od dnia dokonania transakcji
nabycia.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie
z nowelizacją obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał zasadniczo w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju, a podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena
paliwa ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów. Nowelizacja
wprowadza też nowe regulacje w ustawie Prawo energetyczne. Zwiększa wymagania
dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz
uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi. Zgodnie z ustawą
koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce albo przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą
wprowadzać do Polski paliwa płynne. ■

Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, należy złożyć deklarację o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych – VAT-14.
Pierwszy okres, za który należy złożyć deklarację, to sierpień 2016 r. Zasady obsługi
nowego wzoru deklaracji VAT-14 opisał resort finansów. ■

ZMIANY
PRAWNE

Wszedł w życie tzw.
pakiet paliwowy

Głównym celem nowej ustawy jest zapobieganie wyłudzaniu
VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi
oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na
funkcjonowanie rynku paliw płynnych.
Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie tzw. szarej strefy oraz zwiększenie wpływów z VAT do budżetu państwa. Nowe rozwiązania mają uniemożliwić obchodzenie
koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą.
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PORADY

Do kogo po interpretację
indywidualną prawa
podatkowego?

Właściwość organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych od
1 lipca 2015 r.:

Miejsce
zamieszkania/siedziby
wnioskodawcy

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są
w imieniu Ministra Finansów przez upoważnione organy.
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (na odpowiednim formularzu) może
złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby
niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości
co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić
określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.
W imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne wydają obecnie dyrektorzy
5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie.
Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od 2 kryteriów:
•
miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz
•
podatku, którego dotyczy wniosek.
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Podatek dochodowy od osób prawnych
(CIT)

Podatek dochodowy od osób
fizycznych
(PIT)

Województwo dolnośląskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Województwo kujawskopomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Województwo lubelskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Województwo lubuskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Województwo łódzkie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Województwo małopolskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo mazowieckie

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie

Województwo opolskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Województwo
podkarpackie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Województwo podlaskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Województwo pomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Województwo śląskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Województwo
świętokrzyskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Województwo warmińskomazurskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Województwo
zachodniopomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

poza terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie

Województwo wielkopolskie
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Miejsce
zamieszkania/siedziby
wnioskodawcy

Podatek od towarów i usług
(VAT)

Inne

Województwo dolnośląskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo kujawskopomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo lubelskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo lubuskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo łódzkie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo małopolskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo mazowieckie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Województwo opolskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo
podkarpackie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo podlaskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo pomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo śląskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Województwo
zachodniopomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

poza terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Województwo
świętokrzyskie
Województwo warmińskomazurskie
Województwo
wielkopolskie
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Wnioski można składać osobiście we właściwym Biurze Krajowej Informacji Podatkowej
lub wysłać je pocztą na adres właściwego Biura:

Organ upoważniony do wydania
interpretacji indywidualnej

Właściwe Biuro Krajowej
Informacji Podatkowej

Adres

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

ul. Św. Jakuba 20,
87-100 Toruń

Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a,
43-300 Bielsko-Biała

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Piotrkowie
Trybunalskim

ul. Wronia 65,
97-300 Piotrków Trybunalski

Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

ul. Dekana 6,
64-100 Leszno

Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

ul. 1 Maja 10,
09-402 Płock
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Miejsce składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych:

Miejsce zamieszkania/
siedziby wnioskodawcy

Podatek dochodowy od osób
prawnych (CIT)

Podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT)

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

lubelskie

Miejsce zamieszkania/
siedziby wnioskodawcy

Podatek od towarów i usług (VAT)

Inne

dolnośląskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu

kujawsko-pomorskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim

lubelskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Piotrkowie
Trybunalskim

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

lubuskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Lesznie

lubuskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

łódzkie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim

łódzkie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

małopolskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Piotrkowie
Trybunalskim

małopolskie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Płocku

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

mazowieckie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

mazowieckie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

opolskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim

opolskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

podkarpackie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu

podkarpackie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

podlaskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu

podlaskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

pomorskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu

pomorskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

śląskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim

śląskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

świętokrzyskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Piotrkowie Trybunalskim

świętokrzyskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

warmińsko- mazurskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Piotrkowie
Trybunalskim

warmińsko- mazurskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

wielkopolskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Lesznie

wielkopolskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Lesznie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

zachodniopomorskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu

zachodniopomorskie

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Toruniu

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Bielsku-Białej

poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
w Płocku

poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

Biuro Krajowej Informacji
Podatkowej w Płocku

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
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Od daty wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (przesuniętej ostatnio na 1 stycznia 2017 r.) dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej
będzie organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania
indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (zob. art. 13 § 2a i art. 14b §
1 Ordynacji podatkowej po zmianach). Minister Finansów pozostanie zaś organem podatkowym właściwym w sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych (zob. art. 13
§ 2 pkt 4 i art. 14a O.p.) oraz w sprawach dotyczących zmian interpretacji indywidualnych
(zob. art. 13 § 2 pkt 4a i art. 14e O.p.). Sposób składania wniosków o interpretacje indywidualne oraz ich załatwianie ulegną więc istotnej zmianie. Podstawę działania nowego
organu stanowić będą przepisy ustawy, stąd może zastanawiać wprowadzone w 2015 r.
rozwiązanie polegające na przyznaniu ministrowi finansów, w drodze rozporządzenia,
upoważnienia podległych organów do zmiany interpretacji indywidualnej na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji
indywidualnych, uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, zmiany postanowień, uchylania postanowień
– w imieniu Ministra Finansów i w ustalonym przez niego zakresie (zob. art. 14b §
6a O.p.). Skoro bowiem na mocy przepisów ustawy o administracji podatkowej dyrektor Biura Krajowej Informacji
Podatkowej będzie od dnia 1 stycznia
Na mocy przepisów
2017 r. organem właściwym w sprawach
ustawy o adminiinterpretacji indywidualnych, to wszelkie
stracji podatkowej
wskazane czynności związane z wydawadyrektor Biura
niem interpretacji należeć powinny do jego
Krajowej Informacji
właściwości. W praktyce, dla zapewnienia
Podatkowej będzie
zgodności ze zmienionymi przepisami O.p.,
od dnia 1 stycznia
2017 r. organem
takie upoważnienie otrzyma dyrektor Biura
właściwym w spraKrajowej Informacji Podatkowej. Minister
wach interpretacji
Finansów będzie zaś sprawował nadzór nad
indywidualnych.
wydawaniem interpretacji indywidualnych
przez dyrektora Biura Krajowej Informacji
Podatkowej, z prawem ich zmiany oraz wydawania interpretacji ogólnych, skutkujących możliwością wygaszania interpretacji
indywidualnych sprzecznych z interpretacjami ogólnymi. ■
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Weszły w życie przepisy
przeciwdziałające
unikaniu opodatkowania

Nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw
wprowadza do polskiego prawa podatkowego klauzulę przeciwko
unikaniu opodatkowania. Celem tego rozwiązania jest uszczelnienie
i uporządkowanie systemu podatkowego poprzez wyznaczenie
granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.
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.
Podobne rozwiązania prawne obowiązują w systemach prawnych wielu krajów, m.in.
w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii,
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.
Klauzula ma nie mieć zastosowania m.in. w sytuacji, jeśli 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, tzn.
od 15 lipca 2016 r.
Zgodnie z nowelizacją, zainteresowane podmioty będą mogły zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Opłata za złożenie wniosku
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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.
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 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. ■

AKTUALNOŚCI

Faktury zakupu nie
będą przekazywane
w formacie JPK

Podmioty, które prowadzą księgi
podatkowe przy użyciu programów
komputerowych, nie mają
obowiązku przesyłania faktur VAT
dokumentujących zakup w formacie
JPK. Taki obowiązek (przekazywania
plików zgodnych z formatem
JPK_FA) dotyczy wyłącznie faktur
sprzedaży.
– Poinformował resort finansów, dodając, że
1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja
ustawy o podatku od towarów i usług, która
rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT o NIP
nabywcy. Tym samym zmianie ulegnie struktura
JPK_VAT – zostanie ona rozbudowana o pole NIP
nabywcy. ■
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Podatek od sprzedaży
detalicznej od września

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej ma
na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego
podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej.
Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa. Wprowadzany podatek będzie podatkiem przychodowym,
obciążającym bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Ustawa
wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni,
natomiast przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej.
Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy jest dokonywanie na terytorium
Polski, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania
towarów konsumentom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nabywającym
towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą oraz
rolnikom ryczałtowym) na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa
oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta) – także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy
świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.
Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu
nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000 zł.
Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu
sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku
gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Przychód ze sprzedaży
detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług. Z kolei przychód
osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu
z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza
spod opodatkowania, na warunkach szczegółowo określonych w art. 7 ustawy, sprzeELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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daż detaliczną: energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ciepła i wody dostarczanych
do konsumentów; paliw stałych; używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych; olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych
oraz olejów opałowych; leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych
w całości lub w części ze środków publicznych.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu
przekraczającego 17.000.000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego
od tej chwili do końca miesiąca.
Stawki podatku wynoszą:
•
0,8 % podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania
nie przekracza kwoty 170.000.000 zł,
•
1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170.000.000 zł – w części,
w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170.000.000 zł.
Podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:
•
składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
•
obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego – za miesięczne
okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.
Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej
nie przekracza kwoty 17.000.000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości
podatku. Wzór deklaracji podatkowej zostanie określony przez ministra właściwego
do spraw finansów.
W przypadku podatników będących osobami fizycznymi, właściwym miejscowo
organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników będących spółkami
cywilnymi, właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu
skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze
wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości
podatku. W przypadku podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, właściwym miejscowo organem
podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika. Dla podatników nieposiadających w Polsce miejsca zamieszkania
lub siedziby oraz dla podatników, dla których nie można ustalić właściwości organu
podatkowego zgodnie z ustawą, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik
Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. ■
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ODPOWIEDZI

Pytania o Jednolity Plik
Kontrolny

Ministerstwo Finansów udostępniło odpowiedzi na pytania, które
pojawiły się w trakcie konsultacji dot. struktur Jednolitego Pliku
Kontrolnego.
Pliki do pobrania:
•
Odpowiedzi na pytania dot. JPK – cz. 2
•
Odpowiedzi na pytania dot. JPK – cz. 1 ■

INTERPRETACJE

Stawka VAT dla
sprzedaży posiłków
i dań przez placówki
gastronomiczne

Jak wyjaśnił Minister Finansów, dla określenia prawidłowej stawki
podatku, jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań
przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego
zaklasyfikowania tej czynności wg PKWiU.
Dla uznania więc, czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 „Gotowe
posiłki i dania”, czy do działu PKWiU 56 „Usługi związane z wyżywieniem”, istotne jest,
czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do
bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - np.
są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.
– Tak wynika z wydanej w dniu 24 czerwca 2016 r. w interpretacji ogólnej
(nr PT1.050.3.2016.156) Ministra Finansów, w której dokonał on wykładni przepisów w za-
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kresie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków
i dań przez placówki gastronomiczne na tle art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika
nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt
1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów
i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. ■

ZMIANY
PRAWNE

Uchylenie
rozporządzenia
w sprawie terminu
zapłaty podatku od
towarów i usług z tytułu
importu towarów

WZORY PISM

Nowe wzory deklaracji
VAT

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1136) określono wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT7D, VAT-8, VAT-9M.
Wzory dotychczasowych deklaracji dla podatku od towarów i usług mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.
Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. Straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla
podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 914 i 2230). ■

Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 14 lipca 2016 r.
uchylającym rozporządzenie
w sprawie terminu zapłaty
podatku od towarów
i usług z tytułu importu
towarów uchylone zostanie
rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 26 października
2005 r. w sprawie terminu
zapłaty podatku od towarów
i usług z tytułu importu towarów
(Dz.U. poz. 1842).
Nowe rozporządzenie wejdzie w życie
z dniem 8 sierpnia 2016 roku. ■
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PROJEKTY

Obniżenie stawki CIT dla
małych przedsiębiorców
z 19 na 15%

Sejm przyjął już nowelizację
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych przewidującą, że od 1
stycznia 2017 r. obniżoną z 19 do
15% stawkę podatku CIT płacić
będą firmy, których roczny obrót
nie przekracza 1,2 mln euro.
Rozwiązanie to będzie również dotyczyć
podatników rozpoczynających działalność.
Preferencyjną stawką podatku nie zostaną
objęte podatkowe growadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Nad nowelizacją
będą następnie pracować senatorowie. ■

ZMIANY
PRAWNE

Zmiana rozporządzenia
w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1051) wprowadzono zmiany do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego.
Nowe przepisy weszły w życie z dniem 2 sierpnia 2016 roku. ■
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ORZECZENIA

Odsetki za nieterminowe
uiszczenie ceny za zbyte
akcje a PIT

Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny
zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
– Tak brzmi uchwała składu 7 sędziów NSA z 6 czerwca br., sygn. akt II FPS 2/16. Sąd
ten uznał, że przypisanie odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny za akcje, udziały lub
papiery wartościowe do źródła, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 9 u.p.d.o.f. powoduje, że
przychodem są wyłącznie odsetki otrzymane, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 11 ust.
1 u.p.d.o.f. Opodatkowaniu podlegać będzie w związku z tym rzeczywiste, a nie jedynie
potencjalne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Odsetki te będą opodatkowane
według skali i zasad, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. po ich otrzymaniu. Zazwyczaj
nie będzie więc konieczne wykazywanie ich w zeznaniach podatkowych za kolejne lata. ■

VAT w składzie celnym
ZMIANY
PRAWNE

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla
których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz
warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1050),
wprowadzono zmiany do § 9 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których
obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych.
Nowe przepisy weszły w życie z dniem 26 lipca 2016 roku, ale stosuje się je odpowiednio do
dostawy towarów objętych przed dniem 1 maja 2016 r. procedurą składu celnego. Zmiany
zajdą też zasadach zwolnień od podatku od towarów i usług. ■
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AKTUALNOŚCI

Brexit a fundusze
europejskie

Do czasu wynegocjowania przez Wielką Brytanię warunków wyjścia
z Unii Europejskiej obowiązują aktualne traktaty i prawo UE. Wynik
referendum w Wielkiej Brytanii nie wpływa aktualnie na realizację
polityki spójności w Polsce na lata 2014–2020.
Jest ona skutecznie realizowana zgodnie
z wynegocjowanymi z Komisją Europejską
programami i Umową Partnerstwa oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego.
Wielkość środków finansowych dostępdostępnych dla Polnych dla Polski w ramach polityki spójności
ski w ramach polityki
na lata 2014–2020 pozostaje bez zmian. Zospójności na lata
stała ona określona w Umowie Partnerstwa
2014-2020 pozostaje
przyjętej decyzją Komisji Europejskiej CCI
bez zmian.
2014PL16M8PA001 w dniu 23 maja 2014 r.
Podobnie, wszystkie programy operacyjne
były przedmiotem indywidualnych decyzji
Komisji Europejskiej.
Bez zmian pozostają także zasady wdrażania polityki spójności, określone w odpowiednich przepisach prawnych, przede
wszystkim w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.
Negocjacje warunków opuszczenia UE przez Wielką Brytanię (na podstawie art. 50
Traktatu o Unii Europejskiej) określą zasady wyjścia oraz kształt nowych relacji tego kraju
z UE. W ramach tych negocjacji ustalony zostanie także termin zakończenia udziału Wielkiej
Brytanii w finansowaniu budżetu unijnego oraz korzystania z niego.
Jednocześnie oczekiwane jest stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące wpływu wyników referendum na zakres planowanego w tym roku przeglądu budżetu UE (tzw. Wieloletnich Ram Finansowych 2014–2020). ■
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Komentarz MF ws.
raportu MFW

27 czerwca 2016 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW) zakończyła coroczny przegląd gospodarki
Polski w ramach artykułu IV Statutu MFW.
Publikacja raportu jest podsumowaniem
prac ekspertów MFW. W ramach tego
procesu m.in. odbyła się misja MFW do
Pobór opłat na droPolski w maju br., w toku której polskie
gach krajów UE, na
władze oraz inne instytucje z Polski proktórych pobierane
są opłaty w formie
wadziły dialog z Funduszem. MFW ocenia
elektronicznej,
w tym trybie regularnie (zazwyczaj raz na
w tym w Polsce, zorok) gospodarki wszystkich krajów członstanie uproszczony.
kowskich.
Zgodnie z oceną MFW Polska odnotowuje szybki wzrost gospodarczy, choć
czynniki zewnętrzne negatywnie oddziałują na inflację. Bezrobocie uległo obniżeniu,
a potencjał produkcyjny gospodarki jest bliski pełnego wykorzystania. Oczekuje się, że
silny wzrost utrzyma się w 2016 r. (3,5%) i przyśpieszy do 3,7% w 2017 r. napędzany
przez konsumpcję prywatną, wspieraną z kolei przez rządowy program 500+. Dodatnia
luka produktowa w przyszłym roku powinna stopniowo pobudzić inflację, przybliżając
ją w stronę celu inflacyjnego NBP.
Równocześnie narastają ryzyka zewnętrzne, obejmujące długotrwały okres słabego
wzrostu w strefie euro, niestabilność rynków finansowych oraz znaczące spowolnienie gospodarek wschodzących, które mogą oddziaływać na Polskę. W odniesieniu do
czynników krajowych, zdaniem Funduszu, niektóre inicjatywy oraz odchylenia od celu
fiskalnego mogą pogorszyć nastroje inwestorów i spowolnić wzrost. W dłuższym okresie, szybko starzejące się społeczeństwo stanowi istotne wyzwanie dla potencjalnego
wzrostu i stabilności fiskalnej.
Zadeklarowane priorytety polityczne i gospodarcze rządu koncentrują się na wspieraniu silnego i inkluzywnego wzrostu, choć niektóre z ostatnich inicjatyw mogą wzbudzić
wątpliwości uczestników rynku. Fundusz szacuje, że wdrożenie obietnic wyborczych
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może doprowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego do 2,8% PKB w 2016 r. i do
3,1% PKB w 2017 r., skutkując procykliczną polityką fiskalną. Począwszy od 2018 r. rząd
planuje konsolidację fiskalną w tempie ¾ punktu procentowego PKB. Jednocześnie
Fundusz podkreśla, że polski sektor bankowy pozostaje dobrze dokapitalizowany przy
słabnącej rentowności, jednak ostatnie propozycje konwersji kredytów hipotecznych
nominowanych w walutach zagranicznych na złotego, w przypadku wprowadzenia
w życie, mogłyby zachwiać stabilnością finansową i osłabić zaufanie ze strony rynków. ■

ZMIANY
PRAWNE

Minimalna odległość
elektrowni wiatrowych
od domów

Przepisy dotyczące tych instalacji zostały zawarte w ustawie
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła
w życie 16 lipca 2016 r.
Ustawa ta określa warunki i tryb lokalizacji oraz budowy takich instalacji, jak również
warunki ich lokalizacji w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Nowe regulacje to odpowiedź na dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej i brak ram prawnych dla lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych.
Przyjęcie ustawy podyktowane było także faktem, że instalacje te były lokalizowane
zbyt blisko budynków mieszkalnych, a urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla
ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia w przypadku awarii.
Nowe przepisy m.in. wprowadzają definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z ustawą,
instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Wiatrak będzie można postawić w odległości
nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego
punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów).
Ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana.
Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie
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obejmują mikroinstalacji. W myśl ustawy, nie będzie można rozbudowywać istniejących
wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont
i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania. Możliwa będzie budowa domów
mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni wiatrowej niż wymagana, jeżeli
takie inwestycje są uwzględnione w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy takich dokumentów nie ma, gminy będą miały 36 miesięcy
na uchwalenie – na dotychczasowych zasadach – planów miejscowych przewidujących
lokalizację budynków mieszkalnych.■

ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy
Prawo zamówień
publicznych

Ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw ma stanowić pierwszy etap
przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument
realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Ma sprzyjać
realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
W ustawie, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, przewidziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie
kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie
punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera m.in. przepisy wdrażające dyrektywy
2014/24/UE i 2014/25/UE. Uproszcza i uelastycznia procedury w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich
przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji
jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi
najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.
W nowelizacji położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja
społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ustanowiono także nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług,
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niedostępnych jeszcze na rynku. Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie
szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez
np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach.
W nowelizacji zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień
społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez m.in. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych,
a także możliwość zastosowania kryteriów jakościowych takich jak: dostępność, ciągłość
i trwałość oferowanych kluczowych usług. Nowelizacja wprowadza także obowiązkową
komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający
będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert.
Ustawa weszła w życie 28 lipca 2016 r. z pewnymi wyjątkami. Obowiązują też już
nowe akty wykonawcze do zmienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do systemu
prawnego szereg nowych uregulowań, mających wpływ na treść dokumentów i oświadczeń, składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu ułatwienia
stosowania nowych przepisów, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował, do
ewentualnego wykorzystania, przykładowe wzory oświadczeń dotyczących przepisów
art. 25a ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 i art. 17 ust.
2a ustawy P.z.p.
Urząd Zamówień Publicznych umożliwił
W nowelizacji
też zamawiającym skorzystanie w Biuletypołożono nacisk na
nie Zamówień Publicznych z dwóch grup
promowanie i realne
formularzy w zależności od stanu prawwykorzystywanie
nego, w oparciu o który prowadzone jest
pozaekonomicznych
postępowanie o udzielenie zamówienia
celów zamówień
publicznego.
publicznych.
Ponadto w dziale Repozytorium wiedzy/Interpretacja przepisów UZP zamieścił
pytania wraz z odpowiedziami dotyczące
przepisów nowelizacji ustawy P.z.p. z dnia
z dnia 22 czerwca 2016 r. ■
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Prawo celne
znowelizowane

Ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR czy wprowadzenie
samoobsługi celnej to niektóre ze zmian, które wprowadza
nowelizacja ustawy – prawo celne.
Nowe przepisy są zgodne z unijnym kodeksem celnym i mają zapewnić jednolite
stosowanie przepisów na obszarze celnym Unii Europejskiej.
Regulacje krajowe umożliwią przede wszystkim efektywne obowiązywanie unijnego
kodeksu celnego, który poprawia działanie unii celnej jako całości i został ustanowiony
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r., a także
przepisów wykonawczych.
Do najważniejszych rozwiązań wpływających na uczestników obrotu towarowego z zagranicą należą m.in. ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR, wprowadzenie samoobsługi
celnej oraz nowe regulacje, które usprawniają postępowanie celne.
Ustawa o zmianie ustawy – prawo celne oraz niektórych innych ustaw zmienia również 22 inne ustawy, w tym o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym czy
o Służbie Celnej. Zmiany te dostosowują je do przepisów prawa celnego. ■

ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja wdraża zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych
i środków spożywczych. Wprowadza także zmiany, które wynikają z praktyki stosowania
dotychczasowych regulacji.
W nowelizacji wzmocniony został system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione
oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Zmiany dotyczą uszczelnienia
systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania
oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Określono także czyny, za które będą
nakładane kary pieniężne m.in. na jednostki certyfikujące.
Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako
chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Główny Inspektor będzie także miał obowiązek publikowania na
swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości
lub ważny certyfikat zgodności. Ma to zapewnić konsumentom łatwiejszy dostęp do informacji o producentach. ■

Skuteczniejsza ochrona
spożywczych produktów
regionalnych

6 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych
innych ustaw. Jej celem jest poprawa funkcjonowania oraz
zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji
oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków
spożywczych.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Ustawa tytoniowa
ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ma na celu ograniczenie
dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami
elektronicznymi. Ustawa wprowadza m.in. zakaz sprzedaży
e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym
nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat.
Papierosów elektronicznych, podobnie
jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych. Ponadto, zgodnie z nowelizacja, e-papierosy zostaną
Papierosów
objęte zakazem reklamy, tak jak wyroby
elektronicznych,
tytoniowe. Za palenie w miejscach pupodobnie jak
blicznych ma grozić mandat w wysokości
tradycyjnych,
500 zł, a za złamanie zakazu reklamy kara
nie będzie możwynosząca 200 tys. zł.
na palić w miejPonadto nowelizacja zobowiązuje imscach publiczporterów i producentów nowych papieronych.
sów elektronicznych lub pojemników zapasowych, aby co najmniej na 6 miesięcy
przed planowanym wprowadzeniem ich
do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych.
Produkty te będą musiały ponadto spełniać odpowiednie wymagania techniczne.
Zakazane będzie używanie substancji stwarzających wrażenie, że wyrób tytoniowy jest
korzystny dla zdrowia (witaminy) lub sugerujących witalność (tauryna i kofeina), a także
dodatków barwiących oraz ułatwiających inhalacje lub absorpcję nikotyny. Zgodnie z przyjętymi przepisami, to Inspektor do spraw Substancji Chemicznych będzie kontrolował, czy
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wyrób tytoniowy ma np. aromat charakterystyczny (np. owocowy, ziołowy, mentolowy,
waniliowy), zawiera środek aromatyzujący (dodatek nadający zapach lub smak), a także
dodatki w ilościach uzależniających, toksycznych lub rakotwórczych.
Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w nowelizacji wyroby tytoniowe będą
mogły być eksponowane w miejscach sprzedaży na dotychczasowych warunkach do 31
grudnia 2016 r. ■
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Zasady skażania
alkoholu

9 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.
Rozporządzenie to zmienia zasady skażania alkoholu etylowego wykorzystywanego do
produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Zmiana polega na przyporządkowaniu do poszczególnych branż konkretnych środków
skażających, którymi skażany będzie alkohol etylowy zużywany przy produkcji produktów
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z zastosowaniem zasad metodyki Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD). Przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie działalności
grup przestępczych w nielegalnym obrocie alkoholem etylowym a w konsekwencji ochronę życia i zdrowia ludzkiego.
Ministerstwo Finansów przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. Tylko alkohol etylowy z legalnych punktów jego dystrybucji, z naniesionymi
banderolami daje gwarancję spożycia alkoholu nieskażonego.
Z kolei rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1028) wprowadzono zmiany do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków
i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 29 lipca 2016 roku. ■
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PORADY

Zmiany
w funkcjonowaniu CEIDG

Rozszerzenie danych kontaktowych
Daną podlegającą wpisowi do CEIDG będą dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane
te zostały zgłoszone we wniosku. Jest to katalog otwarty a zatem przedsiębiorca może
podać także inne dane kontaktowe. Do decyzji przedsiębiorcy będzie pozostawiony wybór
ujawnienia tych danych we wpisie – czy chce by numer telefonu był widoczny we wpisie,
czy też służył jedynie do kontaktu z administracją.
Zmiany w danych dopisywanych z urzędu

Istotna nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 584
ze zm.) weszła w życie w dniu 19 maja 2016 r.
Chodzi o ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). W związku
z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu przedstawił istotne zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG
Osoba, która nie podjęła działalności gospodarczej, pomimo wpisania do CEIDG, będzie
miała możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej. Wniosek taki powinna złożyć najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego
wskazaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. przedsiębiorca wskazał datę
rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1.06.2016 r. to wniosek o wpis informacji o niepodjęciu dział. gosp. może złożyć do końca dnia 31.05.2016 r.) Wniosek taki zawiera jedynie
dane dotyczące firmy przedsiębiorcy, NIP, REGON, PESEL oraz adres do doręczeń. Informacja o rezygnacji będzie przekazywana do innych rejestrów tj. ZUS/KRUS, US, GUS, nie
będzie, zatem potrzeby udawania się do ww. urzędów. Dodatkowo w przypadku złożenia
wniosku o niepodjęciu działalności gospodarczej, wpis do CEIDG nie będzie udostępniany
(nie będzie widoczny na stronie CEIDG).
Dodatkowo zgodnie z art. 64 osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które nie podjęły wykonywania działalności gospodarczej przed 19 maja 2016 r., a zatem przed dniem wejścia
w życie ustawy, a w ich wpisie wskazana jest data zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej (zazwyczaj tożsama z datą rozpoczęcia dział.gosp.) także będą miały możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
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Rozszerzenie katalogu danych podlegających wpisowi i informacji wpisywanych do
CEIDG z urzędu. Dane będą dopisywane oraz zmieniane przez właściwe organy, bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku CEIDG-1:
•
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub
uchyleniu – dana dopisywana przez urzędy skarbowe. Urząd wprowadzający do
wpisu ww. numer, ale także urzędy dopisujące REGON, PESEL będą mogły w przypadku popełnienia błędu i dopisania nieprawidłowego numeru „prostować” swoją
pomyłkę w drodze czynności materialno-technicznej.
•
Sądy dopisują do wpisu przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych
następujące dane:
1. uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy;
2. uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;
3. uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na
Pobór opłat na drogach krajów UE, na
zaspokojenie tych kosztów;
których pobierane
4. uprawomocnienia się postanowiesą opłaty w formie
nia o zatwierdzeniu układu w postęelektronicznej,
powaniu o zatwierdzenie układu;
w tym w Polsce, zo5. uprawomocnienia się postanowiestanie uproszczony.
nia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem
układu;
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•

Gminy, które zgłosiły wnioski o sprostowanie wpisów w zakresie niezgodności
z treścią wniosków przedsiębiorców (wnioski papierowe, w których przy przekształcaniu gminy popełniły błąd) będą mogły samodzielne przekształcić taki wniosek,
aż do odwzorowania ich papierowej wersji.
Automatyczne wykreślenie z CEIDG

6.

7.
•
•

•

wydania postanowienia o:
a. ogłoszeniu upadłości,
b. otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.
Sąd upadłościowy, KRK albo właściwy organ zgłasza informacje o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie
KRK zgłasza także do CEIDG informacje o wykonaniu lub darowaniu środka karnego (zakaz) zgłoszonego do CEIDG a także informacje o usunięciu z KRK danych
wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny (zatarcie skazania)
Sąd upadłościowy dopisuje informacje w CEIDG o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
Uproszczenie procedury sprostowania wpisu

•

•

Gminom zostały nadane uprawnienia do dokonywania zmian we wpisach, w związku z błędami, które popełniły przy przekształcaniu papierowych wniosków do CEIDG. Gminy będą miały możliwość, w przypadku, gdy wpis jest niezgodny z treścią
złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, ponownego wprowadzenia ww. wniosku,
aż do jego prawidłowego odwzorowania (możliwość wielokrotnego przekształcania wniosku CEIDG-1).
Taka możliwość będzie dotyczyła także przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG.
Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru będzie niezgodny,
na skutek błędnego przekształcenia z treścią wniosku przedsiębiorcy (np. pomyłka w dacie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej), to organ gminy
będzie mógł ponownie przekształcić ten wniosek.
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CEIDG wykreśli (brak decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki) przedsiębiorcę
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:
1. w przypadku niezłożeniu wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej;
2. gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
3. po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
Do czynności automatycznego wykreślenia nie będą miały zastosowania przepisy KPA.
Informacja o automatycznym wykreśleniu z system zostanie przez system przekazana
urzędów skarbowych, GUS, ZUS/ KRUS i organów wydających koncesje, licencje zezwolenia.
We wszystkich postępowaniach w zakresie wykreślenia przedsiębiorcy z powodu upływu 24 m-cy zawieszenia, zgonu oraz z tytułu orzeczonego zakazu – wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowane zostaną już nowe rozwiązania,
czyli wykreślenie nastąpić ma w drodze czynności materialno-technicznej.
W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z powodu przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową (brak decyzji o wykreśleniu ministra właściwego do spraw gospodarki) termin wykreślenia będzie zależał
tylko i wyłącznie od samego przedsiębiorcy. Po dopisaniu przez KRS do CEIDG informacji
o przekształceniu, przedsiębiorca sam w dowolnym terminie może złożyć wniosek o wykreślenie ze wskazaniem daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.
Tytuł prawny do lokalu
•

Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których
adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres głównego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc, jeśli posiada
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•

•

oraz adres do doręczeń). Przedsiębiorca nie musi jednak go dołączać do wniosku
o wpis ani okazywać dokumentów zarówno składając wniosek on-line jak i papierowo w urzędzie gminy.
Jednakże w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki
informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do
CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przestawienia tytułu prawnego lub
dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych. Jeżeli pomimo wezwania
przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany
wpisy zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.
Dodatkowo osoba, której dane adresowe zostały wpisane do CEIDG bez tytułu
prawnego, po dokonaniu wykreślenia w drodze decyzji, może wystąpić z wnioskiem aby dane adresowe nie były publikowane.
Zmiana procedury wpisu do CEIDG

ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku
o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,
•
pełnomocnik będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG,
•
obowiązek informowania o cofnięciu upoważnienia do przekazywania danych do
CEIDG, w szczególności upoważnienie do przekształcania wniosków papierowych
na formę elektroniczną,
•
tylko w przypadku, gdy wniosek jest poprawny możliwe jest dokonanie wpisu
w CEIDG,
•
wnioskiem niepoprawnym jest wniosek niezawierający danych wpisowych lub
zawierający dane wpisowe ale niezgodne z przepisami prawa oraz niepodpisany
lub złożony przez osobę nieuprawnioną,
•
doręczanie pism przez ministra właściwego do spraw gospodarki, następuje wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG. Jeżeli
przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu w przypadku zmiany adresu do doręczeń
(np. sprzedał mieszkanie), doręczenie pisma pod dotychczas wskazanym adresem
wywołuje skutek prawny.
•
z CEIDG zostaną usunięci przedsiębiorcy, którzy zostali nieprawidłowo zmigrowani
do CEIDG, tzn. zostali wykreśleni z ewidencji gminnych przed dniem 1 lipca 2011 r.
•
przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią w ciągu 2 lat wpisu o swój numer PESEL,
zostaną automatycznie wykreśleni z CEIDG.
Jednocześnie w związku z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
zmianie ulega również art. 15 ust. 1b ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji

i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476), w którym dodano zapis:
“W przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą również nie są objęte tajemnicą
skarbową dane: nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.”■
Źródło: http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

ZMIANY
PRAWNE

Koniec barier w rozwoju
sieci szerokopasmowych

•
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Likwidacja barier
administracyjnych i prawnych
w procesie inżynieryjnobudowlanym, które blokują
rozwój sieci szerokopasmowych,
to główny cel obowiązującej
już nowelizacji ustawy
o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw.
Zmiany w tzw. megaustawie powinny
przyspieszyć i obniżyć koszty budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Nowelizacja
wdraża dyrektywę 2014/61/UE w sprawie
środków mających na celu zmniejszenie
kosztów realizacji szybkich sieci łączności
elektronicznej. Ma też przybliżyć Polskę do
osiągnięcia celów przyjętych w Narodowym
Planie Szerokopasmowym i Europejskiej
Agendzie Cyfrowej. ■
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Język faktur
ZMIANY
PRAWNE

ORZECZENIA

Obowiązek wystawiania faktur o charakterze transgranicznym
wyłącznie w określonym języku, pod rygorem nieważności tych
faktur narusza prawo Unii.
– Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 21 czerwca 2016 r.
w sprawie C-15/15 – New Valmar BVBA / Global Pharmacies Partner Health Srl.
Jego zdaniem, strony powinny mieć możliwość sporządzania takich faktur w innym
języku, który znają i który jest również autentyczny, podobnie jak wymagany język. ■

ZMIANY
PRAWNE

Nowe regulacje
dotyczące OZE

Zmiany w zakresie m.in.
w zakresie prosumentów,
systemu aukcyjnego i biomasy
wprowadza nowelizacja ustawy
o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych
ustawach. Ustawa zmienia m.in.
przepisy dotyczące systemu
aukcyjnego wsparcia OZE,
mikroinstalacji i prosumentów
oraz biomasy.

Nowe rozporządzenie
w zakresie prowadzenia
spraw przez dyrektorów
Izb Celnych

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych
spraw celnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1006), w oparciu o przepisy
art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65)
wyznaczono dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych.
Utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie
wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. poz. 1302 oraz z 2008 r. poz. 1593).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 lipca 2016 roku. ■

Wsparcie w systemie
aukcji będą mogły
liczyć technologie,
które wytwarzają
energię w sposób
stabilny i przewidywalny.

Zgodnie z nowelizacją na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które
wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia
tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. ■
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PORADY

Usługi certyfikacyjne
i podpis elektroniczny po
1 lipca 2016 r.

Informacje dla użytkowników podpisu elektronicznego w związku
z wejściem do stosowania rozporządzenia eIDAS podał resort
rozwoju.
28 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej opublikowane zostało
rozporządzenie Parlamentu EuropejskieNowa regulacja
go i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elekwraz z aktami
tronicznej i usług zaufania w odniesieniu
wykonawczymi
do transakcji elektronicznych na rynku
oraz nowymi
standardami ma
wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca
podnieść poziom
2014 r. (tzw. rozporządzenie eIDAS). Rozbezpieczeństwa
porządzenie UE wraz z systemem aktów
usług zaufania.
delegowanych i implementujących zastąpiło dyrektywę 1999/93/WE w sprawie
wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe przepisy wszystkich państw członkowskich, w zakresie regulowanym rozporządzeniem eIDAS.
Nowa regulacja wraz z aktami wykonawczymi oraz nowymi standardami ma podnieść
poziom bezpieczeństwa usług zaufania, zwiększyć ich popularność wśród obywateli UE
oraz ujednolicić przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich, aby zapewnić interoperacyjność i transgraniczność tych usług, w tym podpisu elektronicznego.
Od 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia eIDAS, które docelowo zastąpią polską ustawę
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Na tę sytuację prawną, odnoszącą się
do podpisów elektronicznych, nie będzie miał wpływu termin przyjęcia, ani też brzmienie
przepisów tworzonej obecnie polskiej ustawy o usługach zaufania, która reguluje inne
kwestie wynikające z delegacji zawartych w rozporządzeniu eIDAS. Do chwili wydania
nowej ustawy obowiązują nadal niesprzeczne z rozporządzeniem eIDAS oraz aktami wykonawczymi przepisy dotychczasowej ustawy o podpisie elektronicznym oraz wydane
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na jej podstawie rozporządzenia. Do chwili wydania nowej ustawy nadzór będzie nadal
prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki i ewentualne incydenty należy
zgłaszać do Ministerstwa Rozwoju. Nowa ustawa przewiduje przeniesienie nadzoru do
ministra właściwego ds. informatyzacji. ■

ZMIANY
PRAWNE

Aktywizacja stoczni

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych określa formy aktywizacji przemysłu
okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Wprowadza możliwość opodatkowania przedsiębiorców okrętowych nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (zryczałtowany podatek ma wynosić
1% podstawy opodatkowania).
Ustawa przewiduje także m.in. rozszerzenie katalogu jednostek pływających, dla których budowy i wyposażenia zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT – 0% oraz
możliwość wyboru przez przedsiębiorcę między CIT lub PIT, a ww. zryczałtowanym podatkiem. ■

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ FIRMA

ZMIANY
PRAWNE

Zmiany w jednostkach
doradztwa rolniczego

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
ma na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad
wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu
województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
W ustawie określono także wymogi, które będzie musiała spełniać osoba powoływana na
stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. Ponadto założono, że jednostki
doradztwa rolniczego będą państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi
osobowość prawną. ■

AKTUALNOŚCI

Emerytury w centrum
uwagi

Jak zapewnić odpowiednio wysokie emerytury? Jak pobudzić
Polaków do dodatkowego oszczędzania na starość? To jedne
z wielu pytań, z którymi mierzyli się uczestnicy lubelskiej debaty
emerytalnej. Wśród nich byli naukowcy, przedstawiciele związków
zawodowych i instytucji finansowych.
Nasz system emerytalny zasługuje na ogólną ocenę "3+"– stwierdziła wcześniej, podczas
pierwszej z debat przeglądu emerytalnego 2016, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Pozytywną ocenę dla obowiązującego systemu wystawili przedstawiciele pracodawców.
Przedstawiciele związków zawodowych byli bardziej krytyczni. ■

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Niskie bezrobocie

Według GUS w czerwcu 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 8,8%. To
najlepszy wynik od października 2008 roku.
– „Tak dobrego wyniku nie było od 8 lat. To świetne informacje, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość rynku pracy w Polsce” – powiedziała minister Elżbieta
Rafalska, rodziny, pracy i polityki społecznej.
GUS poinformował także, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła
w czerwcu 155,5 tys. osób i była o 5% niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz
o 0,7% wyższa niż w maju br. ■
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ODPOWIEDZI

Pytania o spółdzielnie
socjalne

Czym jest spółdzielnia socjalna, jakie usługi może świadczyć, kto
i w jaki sposób może ją założyć?
– Resort pracy odpowiada na najczęstsze pytania na ten temat. ■

PROJEKTY

Emerytura po 40 latach
pracy – propozycja zmian
w ustawie emerytalnej

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
który jest w Sejmie, zakłada wprowadzenie możliwości skorzystania
z prawa do emerytury przez osoby, które mają co najmniej 40-letni
okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne.
Zgodnie z projektem do stażu uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek zaliczane byłyby wyłącznie okresy składkowe. Oznacza to, że projektowane
rozwiązanie dotyczyłoby wyłącznie osób,
które rozpoczęły pracę w bardzo młodym
wieku (ok. 20 lat) i w całym okresie zatrudnienia miały krótkie okresy absencji chorobowej czy braku pracy. ■
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Do stażu uprawniającego do przejścia
na emeryturę bez
względu na wiek
zaliczane byłyby
wyłącznie okresy
składkowe.

ZMIANY
PRAWNE

Bezpłatne leki dla
seniorów powyżej
75. roku życia

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, osoby po 75. roku życia
będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez
ministra zdrowia.
Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września br. Oznacza to, że od
września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków znajdujących się na
liście. Lista będzie stopniowo rozszerzana.
W wykazie tym mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem
chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki
POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu,
którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków
najbliższej rodziny. ■

PROJEKTY

Kolejne zmiany dla
opiekunów osób
niepełnosprawnych?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach
przedemerytalnych.
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Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego
Opiekunowie
osób niepełzasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opienosprawnych/
kuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla
zależnych po
bezrobotnych oraz świadczenie przedemeich śmierci będą
rytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację
mogli ubiegać
opiekunów po śmierci podopiecznych i ma
się o świadczeobowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
nie przedemeW wielu przypadkach opieka nad osobarytalne.
mi niepełnosprawnymi/zależnymi spada na
ich bliskich, zwłaszcza przy braku wystarczającej opieki instytucjonalnej, i często wymaga od nich rezygnacji z pracy. Po śmierci
podopiecznego takie osoby zostają bez środków do życia i często bez możliwości podjęcia
zatrudnienia, z uwagi np. na brak kwalifikacji lub długą nieobecność na rynku pracy. Dlatego zasadne jest traktowanie takiej formy aktywności jako zatrudnienia, a w konsekwencji
umożliwienie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które w związku ze śmiercią podopiecznego utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych po ich śmierci będą mogli się
zarejestrować w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czyli do
365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie
pracy jako bezrobotnej, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Możliwe to będzie mimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy, jeżeli utrata prawa do ww. świadczenia lub
zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowano opiekę.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wskazano, że aby
otrzymać to świadczenie, należy łącznie spełnić następujące warunki:
•
zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
zasiłku dla opiekuna;
•
do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-
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kuńczego lub zasiłku dla opiekuna należało przez co najmniej 365 dni nieprzerwanie pobierać te świadczenia;
•
do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat
(kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
•
trzeba legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet
co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat;
W latach 2017–2027 na te formy pomocy trzeba będzie przeznaczyć z Funduszu Pracy
1 027,5 mln zł. Szacuje się, że w tym okresie z tego wsparcia skorzysta ok. 122,3 tys. osób. ■

ZMIANY
PRAWNE

Minimalna stawka
godzinowa od 2017 r.

Parlament przyjął już nad rządową propozycję ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych
ustaw.
Przewiduje ona, że od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2.000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów
cywilnoprawnych (dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie
usług, w tym samozatrudnionych – wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną
w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem
Gospodarczym), wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki
uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania go
wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia
jest określana w postaci stawki miesięcznej, możliwe jest także ustalenie stawki godzinowej dla pracownika w oparciu o wymiar czasu pracy. Obecnie płaca minimalna wynosi
1.850 zł brutto.
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Nowa regulacja ma przeciwdziałać
nadużywaniu umów cywilnoprawnych
przez pracodawców i chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poMinimalna stawka
godzinowa będzie
ziomie. Chodzi o to, aby osoba zatrudniona
miała zastosowana umowie cywilnoprawnej nie miała wynie do wszystkich
nagrodzenia znacznie niższego od miniumów, bez względu
malnego wynagrodzenia przysługującego
na sposób ustalania
pracującym na etacie.
wynagrodzenia.
W nowelizacji ustawy przewidziano, że
minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.). W praktyce oznacza
to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających,
którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń.
Przyjęto, że co do zasady sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia
lub świadczenia usług ma być ustalany między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W przypadku braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie przedkładał zleceniodawcy w formie
papierowej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia bądź świadczenia usług. Informacja taka będzie przedstawiana w terminie poprzedzającym termin
wypłaty wynagrodzenia, tak aby mogła stać się podstawą obliczenia wynagrodzenia.
Zgodnie z nowelizacją ustawy minimalna stawka godzinowa nie będzie jednak dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeżeli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłączenie od osiągniętego rezultatu.
Przewidziano także inne przepisy służące ochronie osób otrzymujących wynagrodzenie
na najniższym poziomie. Nowelizacja zakłada m.in. likwidację przepisów różnicujących
wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na
staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80%
płacy minimalnej. Po zmianach wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają
otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości.
Nowelizacja zakłada też, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie
będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane w porównaniu
z osobami lepiej wynagradzanymi, otrzymującymi pensję wyższą niż pensja minimalna.
W ramach ochrony zatrudniony (na umowie zlecenia lub o świadczenie usług) nie będzie
mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na inną osobę.
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Ma to chronić zleceniobiorcę przed próbami omijania tej regulacji przez zleceniodawcę.
Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być
wypłacane w formie pieniężnej. Rozwiązanie takie ma zapobiegać nadużyciom ze strony
zleceniodawcy, który może nakłaniać zleceniobiorcę, aby wynagrodzenie przyjął np. w formie towarów produkowanych przez firmę. Jednym z elementów ochrony zleceniobiorcy
ma być również gwarancja otrzymywania wynagrodzenia z uwzględnieniem minimalnej
stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu.
Założono też rozszerzenie zakresu uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma
kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową. Inspekcja
będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.
Przewidziano sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu
innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca należne wygrodzenie za każdą godzinę pracy
w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej – będzie podlegać
karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.
Minimalna stawka godzinowa ma być również stosowana przy przetargach publicznych.
Przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej zostaną uwzględnione w ustawie – Prawo zamówień publicznych na zasadach analogicznych jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. ■

PROJEKTY

Projekty w ochronie
zdrowia

Rada Ministrów zaproponowała 2 nowelizacje ustaw:
wprowadzającej IOWISZ oraz przywracającej staż podyplomowy.
Chodzi o:
•
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
•
projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
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IOWISZ
Nowelizacja ustawy o świadczeniach ma zapewnić przejrzysty i racjonalny proces oceny
celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Umożliwi to IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Ocena celowości inwestycji będzie
miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma
przyczynić się do dostosowania usług medycznych (np. ich zakresu, miejsc ich świadczenia)
do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej
perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano
środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

Szef resortu zdrowia zaprezentował założenia zmian w 5 głównych obszarach, którymi są:
•
system zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej,
•
organizacja leczenia szpitalnego,
•
zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia,
•
podstawowa opieka zdrowotna oraz
•
zdrowie publiczne. ■

Staż podyplomowy i dostęp do zadań egzaminacyjnych
Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przywraca staż podyplomowy jako niezbędny etap w rozwoju zawodowym młodych lekarzy. Umożliwia także
dostęp do pytań i zadań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko–
Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalistycznego
z lat ubiegłych osobom, które chcą do nich przystąpić. ■

PROJEKTY

Reforma w ochronie
zdrowia?

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia planowanej
reformy systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę
czasową ich wdrożenia.
Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia.
Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także
wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy
medycznej opłacanej ze środków publicznych. Reforma zakłada sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB.
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PORADY

Rodzina 500 plus po
1 lipca

Wniosek „rodzina 500 plus” można złożyć w dowolnym momencie.
Świadczenie wypłacone będzie od miesiąca, w którym złożymy
wniosek.
Jeśli złożymy wniosek przed 10. dniem danego miesiąca, wtedy pieniądze otrzymamy
do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek złożymy po 10. dniu miesiąca, wtedy świadczenie
trafi do nas końca kolejnego miesiąca, ale z wyrównaniem za miesiąc w którym złożymy
wniosek.
Wniosek możemy złożyć na trzy sposoby. Przez internet – bankowość elektroniczną,
PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
oraz ePUAP. Za pośrednictwem Poczty Polskiej. Będzie liczyć się data stempla pocztowego.
Można też złożyć wniosek osobiście w gminie.
1 lipca to był ostatni dzień, kiedy mogliśmy złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500
plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br.
Jeśli złożyliśmy wniosek przed 1 lipca, ale popełniliśmy w nim błąd, nadal mamy szansę,
aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Jeśli okaże się, że wniosek zawiera
błędy, zostaniemy poproszeni o ich poprawienie. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeżeli
zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.
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W tym roku, wyjątkowo, aby uniknąć składania wniosków dwa razy, świadczenie jest
przyznawane od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku. Wnioski w kolejnych latach,
począwszy od 2017 r., będzie można składać od 1 sierpnia.
W ciągu 3 pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” rodzice
i opiekunowie złożyli już 2 619 861 wniosków o świadczenie wychowawcze – 80% w urzędach oraz 20% przez Internet. ■

PROJEKTY

Uważaj na optymalizację
i łatwy zysk!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, by nie wierzyć
w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń
społecznych. Z dużym dystansem należy też podchodzić do ofert
zapewniających duże wypłaty zasiłków z ZUS.
Optymalizacja składek ZUS", "Oszczędź do 50 proc. kosztów firmy na składkach do ZUS" takie oferty są na stałe obecne w polskim internecie. Wydają się oferować łatwy i szybki
zysk. Dają teoretyczne zatrudnienie w jednym z państw Unii Europejskiej na małą część
etatu, dzięki czemu w Polsce składek od działalności – jak zapewniają reklamy – płacić już
nie trzeba. Prawo unijne w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych rzeczywiście mówi o podleganiu ubezpieczeniom tylko w jednym państwie i uznawaniu tego
ubezpieczenia przez inne państwa UE. Dodatkowo ubezpieczenie z tytułu pracy na etacie
jest w kolejności pierwsze, przed ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia firmy. Problem
w tym, że praca musi być faktycznie wykonywana. Sama umowa o pracę nie jest bowiem
przesądzająca w kwestii obowiązku opłacania składek. Tytuł do opłacania składek jest
wówczas gdy realnie pracę wykonujemy. W tym kontekście bardzo istotna jest współpraca instytucji zabezpieczenia społecznego w całej Unii Europejskiej i wzajemna wymiana
informacji. Zagraniczne instytucje weryfikują, czy osoba posiadająca tytuł do ubezpieczenia z tytułu pracy na części etatu (z minimalnymi składkami), rzeczywiście powinna
podlegać pod system zabezpieczenia społecznego danego kraju. W tym celu dokładnie
sprawdza czy wynikające z umowy o pracę obowiązki były rzeczywiście wykonywane i czy
są na to mocne dowody. W przeważającej liczbie przypadków taka weryfikacja kończy się

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

negatywnie i osoba chcąca "zoptymalizować" składki na ubezpieczenia społeczne musi
zapłacić dużo więcej niż gdyby płaciła standardowe składki sprzed procesu optymalizacji.
Tak osoba wraca bowiem do polskiego systemu ubezpieczeń z koniecznością zapłacenia
zaległych składek wraz z odsetkami. Dodatkowo w międzyczasie poniosła koszty związane
z pośrednictwem "firmy optymalizującej".
Mało przyjemne konsekwencje czekają też osoby, które uległy pięknym reklamowym
hasłom w stylu: "zapewnimy ci wyższy zasiłek macierzyński i rodzicielski". Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów – szczególny ich natłok był w roku ubiegłym – które oferowały
i oferują pomoc w założeniu fikcyjnej firmy i udokumentowaniu jej kosztów, w celu uzyskania wysokiego zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Oferta taka dotyczyła i dotyczy
kobiet w ciąży. Jeszcze w ubiegłym roku obowiązywały przepisy, które dawały możliwość
opłacenia jednej, czy dwóch wysokich składek na ubezpieczenia społeczne i w efekcie
umożliwiały pobieranie blisko 10 tys. zł zasiłku. W tym roku do wypłaty zasiłku liczy się całe
12 miesięcy, ale oferty tak czy inaczej pozostały i dotyczą podniesienia sobie średniej przez
kilkumiesięczną działalność. I tu ponownie rzecz bardzo istotna. W celu uzyskania zasiłku
nie wystarczy zarejestrować działalności, ale trzeba ją realnie prowadzić. ZUS zaś przed
wypłatą zasiłku, zgodnie z prawem, może to realne prowadzenie działalności sprawdzić.
I tak, tylko w przypadku jednej firmy, która w ubiegłym roku wspomagała w zakładaniu
fikcyjnych działalności, Zakład zakwestionował tytuł do ubezpieczenia, a tym samym tytuł
do zasiłku ponad 150 osób. Dodatkowo w przypadku ewidentnej próby złamania prawa
ZUS ma obowiązek poinformować o tym organy ścigania.
Zakład przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych. Osoby, które mają wątpliwości co do zgodności z prawem dostępnych
w Internecie ofert z zakresu zabezpieczenia społecznego, zawsze mogą skorzystać z porady pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na salach obsługi lub
za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej. ■
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PORADY

Korzystanie z opieki
zdrowotnej podczas
urlopu w kraju

Przebywając na urlopie poza miejscem zamieszkania w razie
nagłego zachorowania lub urazu, możesz korzystać z różnych form
świadczeń zdrowotnych – informuje NFZ.
Podstawowa opieka zdrowotna – w razie lżejszych dolegliwości – pomoc lekarza
i pielęgniarki
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się
do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między
godz. 8.00 a 18.00. Po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta można
skorzystać z pomocy lekarza POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw przesądza, że niektóre kategorie środków finansowych otrzymywanych przez uprawnionego, w tym wypłacane w ramach programu „500+”, nie będą miały wpływu na zakres świadczeń
alimentacyjnych.
Ponadto świadczenie to, obok innych wymienionych w ustawie, będzie zwolnione od
egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego lub z rachunku w SKOK. ■

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Jest to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego
dnia, a także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo
wolne od pracy.

Świadczenia socjalne bez
wpływu na obowiązek
alimentacyjny

ZMIANY
PRAWNE

Wynagrodzenia osób
kierujących spółkami
publicznymi

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niekSzpitalne Oddziały Ratunkowe – w przypadku urazu i nagłego zagrożenia zdrowia
Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – udzielają pomocy medycznej osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same.
Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia
stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani
lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje
niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby
SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki. ■
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tórymi spółkami ma na celu zapewnienie przejrzystych, jednolitych
zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających
i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach handlowych
z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków, a także państwowych komunalnych osób prawnych.
Chodzi m.in. o powiązanie wysokości wynagrodzenia członków organów zarządzających
z bieżącą sytuacją spółki, jej wielkością oraz skalą prowadzonej działalności, a tym samym
skali ponoszonej odpowiedzialności. ■
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AKTUALNOŚCI

BREXIT a Twoje Prawa
w Wielkiej Brytanii

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie zmienił sytuacji
mieszkających tam Polaków. Do czasu zakończenia negocjacji
o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich status pozostaje
bez zmian, ponieważ Wielka Brytania jest wciąż członkiem UE.
Polacy zachowają ten status również w czasie trwania dwuletnich negocjacji[1] o wyjściu
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które rozpoczną się po złożeniu przez Wielką Brytanię wniosku o wyjście z UE[2]. Oznacza to, że również w tym okresie Polacy będą mogli
podejmować pracę w Wielkiej Brytanii i otrzymywać świadczenia zgodnie z istniejącymi
zasadami.
W czasie tych negocjacji polski rząd będzie zabiegał o zachowanie praw nabytych Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, ustanowienie odpowiednich okresów przejściowych przed wprowadzeniem nowych zasad oraz korzystne rozwiązania, dotyczące
koordynacji świadczeń już po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Można się
spodziewać, że wiele dotychczasowych rozwiązań zostanie utrzymanych, na przykład na
wzór współpracy z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarią, ale
szczegóły będą znane po zakończeniu negocjacji.
Jeśli więc negocjacje rozpoczną się w roku 2017, nowe zasady najprawdopodobniej
wejdą w życie najwcześniej w roku 2019. ■

AKTUALNOŚCI

Likwidacja Ministerstwa
Skarbu Państwa

Rząd przyjął uchwałę w sprawie likwidacji Ministerstwa Skarbu
Państwa, która pokazuje harmonogram wygaszania MSP.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, MSP będzie funkcjonowało do końca bieżącego roku
i od stycznia przyszłego roku jego obowiązki przejmie nowy podmiot – poinformowała
premier Beata Szydło.
Uchwała w sprawie reformy zarządzania mieniem państwowym zakłada przekazanie
wybranych kompetencji dotyczących nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa będących
w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa do wyspecjalizowanego podmiotu. ■

ORZECZENIA

Nie trzeba czekać na
odpowiedź organu

Przepis art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r.
poz. 270, z późn. zm.) należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku
skargi na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4
tej ustawy, skargę do sądu administracyjnego można wnieść
najwcześniej następnego dnia, po dniu wniesienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa, nie czekając na doręczenie odpowiedzi
organu na to wezwanie.
– Tak wynika z uchwały składu 7 sędziów NSA podjętej 27 czerwca br., sygn. akt I FPS 1/16.
Dotyczy ona skarg na inne (inne niż decyzje administracyjne czy postanowienia, na które
służy zażalenie albo kończące postępowanie, bądź rozstrzygające sprawę co do istoty)
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akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie
przepisy powołanych ustaw. ■

AKTUALNOŚCI

Nowa aplikacja mobilna
dla podróżnych

Na potrzeby podróżnych przekraczających granicę, Służba Celna
i Straż Graniczna udostępniła nową aplikację na urządzenia mobilne
– „Asystent Granica”. Zaktualizowano również serwis www.granica.
gov.pl i aplikację „Mobilna Granica”.

oczekiwania na przyszłe dni. Zawiera informację o aktualnych warunkach pogodowych
na przejściu oraz umożliwia wygenerowanie obrazu z kamer na poszczególnych przejściach granicznych.
Posłuchaj o aplikacji „Asystent Granica”. ■

ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy
o publicznej służbie krwi

Ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
ma zapewnić wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw
Unii Europejskiej.
Gwarantują one bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na
zachowanie odpowiedniego poziomu i standardu dla całego procesu krwiodawstwa
i krwiolecznictwa – od momentu pobrania krwi od dawcy, po jej badania, preparatykę,
przechowywanie, transport, wydawanie i przetoczenie biorcy krwi oraz jej składników. ■

„Asystent Granica” jest wirtualnym przewodnikiem po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Podróżny dowie się jak będzie
wyglądała jego odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są mu potrzebne do
przekroczenia granicy. Będzie mógł zapoznać się z limitami przewozowymi towarów
oraz sposobem postępowania w przypadku przewozu towarów, co do których wprowadzono przepisami prawa odpowiednie wymagania lub ograniczenia. Informacje te
podróżny otrzyma indywidualnie w zależności od wybranego kierunku podróży, środka
transportu, przejścia granicznego z uwzględnieniem obywatelstwa. Aplikacja dostępna
jest w polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej
wersji językowej.
Serwis www.granica.gov.pl zawiera m.in. opis procedur przekraczania granicy – przewodnik „Jak przekroczyć granicę?”, który został rozbudowany o informacje o lotniczych,
kolejowych i morskich przejściach granicznych. Prezentuje również aktualne informacje
niezbędne dla podróżnego, w tym dane teleadresowe, przepisy dotyczące przekraczania
granicy oraz przywozu i wywozu towarów.
Aplikacja „Mobilna Granica” obok aktualnych danych o czasach oczekiwania na przekroczenie wschodniej granicy Polski, prezentuje również szacunkowe prognozy czasu
POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Zmiany w systemie
oświaty

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie
z początkiem września br. (z pewnymi wyjątkami).
Ustawodawca wprowadził zmiany przede
wszystkim w następującym zakresie:
1. likwidacja sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej;
2. utworzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatrującego odwołania od rozstrzygnięć dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
3. możliwość wykonywania fotografii
pracy egzaminacyjnej oraz zasady wyznaczania egzaminatora do weryfikacji
sumy punktów;
4. dotyczące zapewnienia dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
5. nowe kryteria uzyskania przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień
szkoły publicznej;
6. w obszarze kształcenia specjalnego;
7. dotyczące określenia zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego;
8. dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy;
9. dotyczące szkolnictwa artystycznego;
10. w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. ■
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INTERPRETACJE

Stanowisko ministra
zdrowia w sprawie kart
kolonijnych

W odpowiedzi na pismo Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
które dotyczy obowiązku wpisywania przez lekarza rodzinnego
informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku, minister zdrowia przedstawił poniższe
stanowisko:
Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z pózn. zm.), zwana dalej „ustawą” oraz
wydane na podstawie art. 92t ustawy, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), zwane dalej
„rozporządzeniem”. Uregulowania zawarte w ww. aktach normatywnych obowiązują
wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W załączniku nr 6 do rozporządzenia, określono wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku. W części II pkt 8 karty kwalifikacyjnej – Informacje dotyczące uczestnika
wypoczynku, ustawodawca wskazał, że „istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika
wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary) oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem
roku lub przedstawieniem książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)” podają
rodzice lub pełnoletni uczestnik wypoczynku, zgodnie z art. 92k ust.
4 ustawy. Dla organizatora wypoczynku wiążąca w tej kwestii pozostaje zatem wyłącznie informacja udzielona przez rodzica lub opiekuna dziecka.
W świetle ww. przepisów, brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wypełniania karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku. Tym samym, wprowadzenie przez organizatora wypoczynku innego, niż
określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, wzoru karty kwalifikacyjnej i uwarunkowanie udziału dziecka w wypoczynku od wpisania przez lekarza w karcie informacji
o stanie jego zdrowia byłoby działaniem niezgodnym z prawem.
Powyższa zasada ma zastosowanie również w przypadku takich form wypoczynku,
które w swojej nazwie zawierają przymiotnik „sportowy”. Udział w kolonii lub obozie
sportowym, które są oferowane jako powszechna, czyli dostępna dla wszystkich dzieci
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forma wypoczynku, nie jest uprawianiem sportu. Nie ma zatem podstaw prawnych do
kierowania kandydatów do tych form wypoczynku do lekarza medycyny sportowej.
Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci
i młodzież uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011
r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem
życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500). Młody sportowiec objęty jest systematyczną kontrolą
stanu zdrowia w związku z uprawianiem sportu przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
uprawianie sportu przez te osoby wydawane jest na czas określony przepisami, a nie
okazyjnie np. na zawody czy obóz sportowy. ■

ZMIANY
PRAWNE

Odbiurokratyzowanie
uczelni oraz lepsze
wykorzystanie ich
potencjału naukowego

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych
ustaw ma odciążyć uczelnie publiczne i niepubliczne od obowiązków
biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych,
dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych
procedur odnoszących się do działalności uczelni.
Celem nowelizacji jest także zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. W zakresie funkcjonowania uczelni i jednostek
naukowych ustawa m.in. uproszcza rozwiązania dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji
(KRK) dla szkolnictwa wyższego, przy równoczesnym zapewnieniu ich spójności z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. KRK zawierają opis kwalifikacji zdobytych
w procesie kształcenia w danym kraju, który jest tak skonstruowany, że umożliwia ich
porównanie z systemem kwalifikacji w innych państwach europejskich.
Nowelizacja modyfikuje kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną
w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja nie będzie musiała weryfikować licznych warunków, jakie
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muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia. Ma się koncentrować na kwestiach merytorycznych związanych z oceną jakości kształcenia.
W celu podniesienia jakości studiów doktoranckich nowelizacja rozstrzyga, że liczba
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza niż
liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej
te studia. Z kolei liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, ma nie być mniejsza niż 50% liczby uczestników tych
studiów ogółem w danej jednostce.
Ponadto nowelizacja m.in. znosi ograniczenie, zgodnie z którym uczelnia może prowadzić kształcenie na studiach podyplomowych w dziedzinach, z którymi związany jest
co najmniej jeden kierunek prowadzonych przez nią studiów. ■

AKTUALNOŚCI

Wyprawka szkolna
2016/2017

Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu
Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2016/2017. Celem przyjętego
programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie
rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu
podręczników.
Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w tej sprawie, które weszły w życie
19 lipca 2016 roku.
Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla:
1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym;
2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym. ■
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PISMA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

PRZYGOTOWUJEMY PISMA DO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
Często podatnicy wchodzą w spory z organami podatkowymi. Chcą bowiem płacić jak najmniej-

Pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski i oświadczenia stron.

sze podatki, podczas gdy urzędnicy zazwyczaj stoją na stanowisku profiskalnym. Nieodzowne

Każde pismo strony powinno zawierać:

niekiedy w takich przypadkach staje się wystąpienie do sądu administracyjnego o rozstrzygnię-

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawi-

cie. Przygotowanie pisma procesowego (np. skargi czy wniosku do wojewódzkiego sądu admi-

cieli ustawowych i pełnomocników;

nistracyjnego) w taki sposób, aby zostało ono uwzględnione przez sąd, wymaga profesjonalnej

2) oznaczenie rodzaju pisma;

wiedzy, nie tylko odnośnie wymagań formalnych (o czym niżej), ale też znajomości dziedziny

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

prawa, jakiego sprawa dotyczy. W przypadku zaś skarg kasacyjnych do NSA przepisy wręcz wy-

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

magają sporządzania ich przez profesjonalnych pełnomocników.

5) wymienienie załączników.
Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie

Doradca podatkowy może reprezentować Klienta, przygotowując wszystkie po-

miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przed-

trzebne dokumenty, w sprawach sądowych dotyczących obowiązków podatkowych

stawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze – sygnaturę

i celnych oraz egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

akt.
Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Za stronę,

SKARGA
Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator,

która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem
przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej
statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała

Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom,

udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny

a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego za-

podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Kilku uprawnionych do wnie-

łącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytel-

sienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej

nione wydruki poczty elektronicznej.

samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość
przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Oznaczenie wartości

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

przedmiotu zaskarżenia zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. Jeżeli przedmiotem zaskarże-

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

nia jest należność pieniężna, stanowi ona wartość przedmiotu zaskarżenia. Do wartości przed-

2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępo-

miotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną.

wania skarga dotyczy;

(art. 45 i następne, art. 215 i następne ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;

nymi)

4) w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
Jeśli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Wniosek składa się

W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.

bezpośrednio do sądu. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu

Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność lub prze-

sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznacze-

wlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg.

nie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Do

(art. 50, art. 51 i art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

administracyjnymi)

(art. 63 i art. 64 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
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