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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – listopad

Słowo od doradcy
Drogi Kliencie,
Listopad to czas zadumy, jak też rozmyślania o przyszłości. W szczególności zastanawiamy się, co będzie w przyszłym roku, przygotowujemy plany do
zrealizowania. Niektórzy mogą rozważyć np. zmianę formy opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym numerze opisano zasady
opodatkowania kartą podatkową. Wszelkie decyzje dotyczące działalności
czy inwestycyjne, nie tylko stricte podatkowe, warto zawsze skonsultować
z doradcą podatkowym.
Na pewno, jak co roku, czeka nas wiele zmian w przepisach. Szykują się
np. zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych. Poza tym procedowany jest kolejny
projekt przewidujący dalsze uszczelnienie VAT.
Prowadzących działalność gospodarczą powinien zainteresować program
wspierania ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw przygotowany w Ministerstwie Rozwoju. Rewolucyjne nowości w traktowaniu przedsiębiorców zakłada zaś przygotowywany projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Z zakresu ubezpieczeń społecznych warto odnotować, że najniższa emerytura w przyszłym roku wyniesie 1.000 zł, a przedawnienie obowiązku zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń ma się skrócić do 5 lat.

Twój Doradca Podatkowy

10
10
15
15
15
15
21
21

– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP
za październik - osoby fizyczne opłacające
składki wyłącznie za siebie.

21

– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za
październik.

21

– Wpłata IV raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby
fizyczne.

21

– Wpłata podatku od nieruchomości
i podatku leśnego za listopad 2016 r. oraz
IV raty podatku rolnego – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP za październik – pozostali niepubliczni
płatnicy składek.
– Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za październik.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.

21
25
25
30

– 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 ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za październik.
– 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 październik.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej
(składanej elektronicznie).
– Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania
w 2017 r. dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej podatkiem liniowym.

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

Decydując się na prowadzenie określonej działalności gospodarczej,
można dokonać wyboru formy opodatkowania PIT.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej
podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowanie
na podstawie ustawy o pit

Opodatkowanie na zasadach
ogólnych – wg progresywnej
skali podatkowej

Zryczałtowany podatek
dochodowy od przychodów
ewidencjonownych

Karta podatkowa

Podatek liniowy (19%)

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podatek dochodowy od wpływów z działalności gospodarczej mogą płacić w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych – jeśli obowiązujące przepisy uprawniają ich do skorzystania z tych
form – lub na tzw. zasadach ogólnych według skali określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Od 2004 r. można też, pod pewnymi warunkami, płacić
19% podatek od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
Karta podatkowa jest, podobnie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, alternatywną formą opodatkowania. To sposób opodatkowania przewidziany głównie dla osób
prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Jest ona wygodna dla tych, którzy
działalność gospodarczą traktują jako uboczną i uzyskują z niej niewielkie przychody. Karta podatkowa przeznaczona jest wyłącznie dla podatników prowadzących ściśle określone
rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy opodatkowania mogą więc skorzystać
wyłącznie podatnicy, których działalność nie jest prowadzona poza granicami Polski.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Katalog rodzajów działalności które mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest dość szeroki. Można nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi
tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (jak prowadzenie taksówki) i wolny zawód. Przepisy dotyczące karty podatkowej1
szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, aby możliwe było opodatkowanie
w tej formie.
Żeby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełnić przede wszystkim następujące warunki:
•
prowadząc działalność, nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług
specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło
do wykonywania prac związanych z tą działalnością; można zatrudniać osoby na
umowę o pracę, pamiętając jednak o limitach zatrudnienia przy poszczególnych
rodzajach działalności,
•
współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, ale może pracować razem z podatnikiem.
Opodatkowanie w formie karty podatkowej stosowane jest wyłącznie na wniosek
podatnika. Wniosek powinien zawierać zgłoszenie prowadzenia działalności, w zakresie
której możliwe jest opodatkowanie w formie
karty podatkowej. Wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej
(na formularzu PIT-16) na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do
dnia 20 stycznia roku podatkowego. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 13 listopada 2015 r. określił nowy wzór wniosku
o zastosowanie opodatkowania w formie
karty podatkowej – PIT-162. Jeżeli podatnik
rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego przed rozpoczęciem
działalności lub może dołączyć do wniosku
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
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o Działalności Gospodarczej (do formularza
CEIDG-1) składanego na podstawie przepiPodatnicy prowadzący
sów o swobodzie działalności gospodarczej.
działalność opodatkoJeśli do dnia 20 stycznia roku podatkowego
waną w formie karty
podatnik nie zgłosił likwidacji działalności
podatkowej są
gospodarczej lub nie dokonał wyboru inzwolnieni od obowiązku
nej formy opodatkowania, to uważa się, że
prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkoprowadzi nadal działalność opodatkowaną
wych oraz wpłacania
w tej formie. W przypadku prowadzenia pozaliczek na podatek
zarolniczej działalności gospodarczej w fordochodowy.
mie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej
składa jeden ze wspólników.
Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej,
wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, na
każdy rok podatkowy z osobna. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej,
w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Jeżeli natomiast naczelnik urzędu
skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną.
Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu.
W Monitorze Polskim z 24 listopada 2015 r. w poz. 1120 opublikowane zostało obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty,
do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem
świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r. Ustalane są one tak co roku. Ich wysokość zależy m.in. od:
•
rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
•
liczby zatrudnionych pracowników,
•
liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Wysokość podatku nie zależy zatem od wysokości uzyskanego przychodu (dochodu)
z działalności ani od kosztów jego uzyskania.
Wybierając jako formę opodatkowania kartę podatkową, nie można korzystać z ulg i odliczeń podatkowych ani z preferencyjnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy w sposób
przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wyjątkiem jest odliczenie od podatku
zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozliczanie podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej jest najprostszą formą
opodatkowania i nie powoduje u podatnika żadnych obowiązków sprawozdawczych.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są
zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mają oni jedynie obowiązek wpłacania co miesiąc
na rachunek urzędu skarbowego – do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (a za
grudzień w terminie do dnia 28 grudnia), kwoty ustalonej w decyzji naczelnika urzędu skarbowego3, pomniejszonej o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (przy
czym pomniejszenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).
Rozliczających się na podstawie karty podatkowej mogą jednak obejmować obowiązki
podatników VAT oraz obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej
według zasad ogólnych. Podatnicy ci są też obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki
i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach [Ordynacji podatkowej lub o VAT], stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności
numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku,
w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
Po zakończeniu roku kalendarzowego podatnicy powinni złożyć w urzędzie skarbowym
(w terminie do dnia 31 stycznia) nie zeznanie podatkowe, a deklarację o wysokości składki
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (jest to formularz PIT-16A).
Osiągając inne dochody, poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, trzeba
złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów - w tym przypadku PIT-37.

1.

Zob. ww. ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1972) określony
został wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16(14).

3.

Według art. 30 ust. 1 naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie
karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty
podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie
spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
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ZMIANY
PRAWNE

Niedawne zmiany
w rozliczaniu podatku
od towarów i usług

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa
z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku
od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nowe przepisy obejmują zasady dokonywania rozliczeń podatku przez jednostki
samorządu terytorialnego, w tym w wyniku składnych korekt deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe upływające
przed dniem podjęcia przez nie rozliczenia
podatku wraz ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi oraz dokonywanie przez
jednostki samorządu terytorialnego zwrotu środków przeznaczonych na realizację
projektów w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku w związku z wyrokiem
Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14.
Z kolei z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw
silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.
1059, ze zm.). Zmiany te wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i są ukierunkowane na
uszczelnienie poboru VAT w zakresie obrotu paliwami z zagranicą. Szczegółowe informacje
dotyczące wprowadzonych zmian zawarto w broszurze informacyjnej MF.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Jak rozliczaliśmy
swoje PIT-y za 2015 r.?

Zdecydowana większość (97%, czyli blisko 23,9 mln) osób, które
rozliczyły się za 2015 r. przy zastosowaniu skali podatkowej, to
podatnicy w pierwszym przedziale podatkowym, którzy wykazali
dochód roczny w wysokości nieprzekraczającej 85.528 zł. Wyższy
dochód wskazało niespełna 3% (710,5 tys.) podatników w drugim
przedziale podatkowym (z dochodem ponad 85.528 zł).
Najpopularniejszym formularzem podatkowym jest PIT-37, z którego skorzystało
ponad 16,4 mln Polaków. Ponad 9,3 mln podatników rozliczyło się wspólnie z małżonkiem.
Z ogólnej liczby 24,9 mln podatników, którzy rozliczyli dochody przy zastosowaniu skali
podatkowej 93,1% uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu i wykazało dochód, 5,5% nie uzyskało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu,
a skorzystało z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Natomiast 1,4%
uzyskało przychody ze źródeł, które podlegają opodatkowaniu, lecz wykazało zerowy
dochód lub stratę.
Za 2015 r. samodzielnie, tj. bez pośrednictwa płatników, z urzędem skarbowym
rozliczyło się ogółem 20,2 mln podatników. Najczęściej korzystali z formularza PIT-37
(16,4 mln osób, tj. 81%. ogółu). Na drugim miejscu był PIT-36 (2,9 mln osób, tj. 14,6%).
Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9,3 mln
podatników, tj. 37% ogólnej liczby podatników, którzy opodatkowali dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast z preferencyjnego opodatkowania dochodów,
które przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, skorzystało prawie 562 tys.
podatników – o 4,5% więcej niż rok wcześniej.
Zobacz pełną Informację dot. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2015 r.
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Uszczelnienie VAT
PROJEKTY

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Zawiera on
rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć
w podatku od towarów i usług oraz spowodują uszczelnienie
systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzą do zwiększenia
wpływów z VAT.
Od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT (to różnica między tym, co powinno wpłynąć z tego
podatku do budżetu, a co faktycznie wpływa), której obecna skala jest bardzo niebezpieczna dla dochodów budżetu państwa. VAT jest najważniejszym źródłem dochodów
budżetowych, dlatego jego wielkość i stabilność wpływów jest niezwykle istotna z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa, a także realizowanej polityki społecznej i gospodarczej.
W projekcie przewidziano rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego
obciążenia (gdy to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą:
•
określone usługi budowlane (powodem do zastosowania tego mechanizmu będą
nieprawidłowości zaobserwowane na rynku usług budowlanych, w tym również
z wykorzystaniem faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych transakcji);
•
procesory (mechanizm ten będzie stosowany do sprzedaży procesorów, gdy łączna
ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez
kwoty podatku);
•
niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny (mechanizm obejmie wymieniane metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich).
Założono zmiany zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni (zmieniono
warunki skorzystania ze zwrotu w tym okresie).
Nowelizacja ograniczy stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Przewidziano elektroniczne składanie deklaracji VAT. Obowiązek elektronicznego
składania deklaracji VAT zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:
•
zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
•
będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem
odwróconego obciążenia;
•
obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania
deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.
Proponowana nowelizacja ma wprowadzić także obowiązek elektronicznego składania
informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Ułatwi to wprowadzanie
danych do systemu informatycznego resortu finansów, a w efekcie przyspieszy ich analizę
i wykrywanie ewentualnych oszustw.
Przewidziano modyfikację przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej (gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe). Wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby
nabywca towarów (wymienionych w załączniku nr 13, np. paliw) był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzono dodatkowe wymagania, które muszą być spełnione,
aby sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjną i być wpisany do wykazu podmiotów,
które złożyły taką kaucję. Wszystkie wprowadzone zmiany spowodują, że kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć, a następnie pozostać w wykazie, sprzedawcy, którzy zapewniają
wywiązywanie się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań podatkowych.
Zaproponowano objęcie solidarną odpowiedzialnością transakcji, której przedmiotem jest folia typu stretch (służąca m.in.
do owijania palet), a także dyski HDD (twarW projekcie przede) i dyski SSD.
widziano rozszerzenie stosowania
Wprowadzono odpowiedzialność solitzw. mechanizmu
darną pełnomocnika. Odpowiedzialność
odwróconego
solidarna pełnomocnika, który złożył zgłoobciążenia (gdy
szenie rejestracyjne, wraz z zarejestrowato nabywca, a nie
nym podatnikiem, dotyczyłaby zaległości
dostawca rozlicza
podatkowych powstałych w wyniku czynnoVAT).
ści wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia
zarejestrowania podatnika jako czynnego
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podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł. Rozwiązanie to ograniczy rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.
Wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano
warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.
Odmowę rejestracji założono w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub (mimo podjętych
prób) nie można skontaktować się z nim albo jego z pełnomocnikiem lub nie stawiają się
oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej (na co najmniej
6 kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne
kwartały); wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje do
których nie doszło). Rozwiązania te powinny pomóc w walce z tzw. karuzelami podatkowymi.
Przewidziano sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie VAT. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia
należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji – groziłaby sankcja podatkowa
w wysokości 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia, a 20% w przypadku złożenia korekty
deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego. Przewidziano
także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% w stosunku do podatników
dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych
faktur. Proponowane sankcje mają charakter prewencyjny, i powinny skłonić podatników
do rzetelnego oraz starannego wypełniania deklaracji podatkowych.
Zaproponowano podwyższenie limitu wartości sprzedaży – z 150 do 200 tys. zł –
uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Rozwiązanie to będzie
szczególnie korzystne dla małych firm, które do tego podwyższonego progu nie będą musiały rozliczać VAT, a w konsekwencji wypełniać wszystkich obowiązków z tym związanych.
Ponadto zaproponowano utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8 i 23%, obok obowiązującej stawki 5%. Jest to konieczne ponieważ rozwiązania
uszczelniające system podatkowy przyniosą efekty dopiero w roku następnym i latach
kolejnych.
W nowelizowanych przepisach Kodeksu karnego skarbowego zaproponowano zaostrzenie sankcji wobec osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Za wystawienie tzw.
pustych faktur lub posługiwanie się takimi fakturami w celu odliczenia podatku, przewidziano sankcję znacznie wyższą od obecnej, w tym również karę pozbawienia wolności. Z kolei
w ustawie Ordynacja podatkowa zaproponowano zmiany, które w większości wynikają
z rozwiązań wprowadzonych do ustawy o VAT.
Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów,
które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.
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ORZECZENIA

Sprawdzanie
kontrahentów podatnika
VAT ograniczone

W dniu 24 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny
w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt I FPS 3/16,
w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia zagadnienia
prawnego dotyczącego udziału kontrahentów w trakcie czynności
sprawdzających dotyczących przedłużenia terminu zwrotu różnicy
podatku.
Rozstrzygając zagadnienie prawne, NSA przyjął za wiążący pogląd, że: „W przypadku
przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną
na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika
wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.”
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AKTUALNOŚCI

Elektroniczne faktury
we wszystkich urzędach

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu
„Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery
finansów publicznych”, którego celem jest wprowadzenie faktur
elektronicznych w relacjach z administracją publiczną.
W ramach projektu uruchomiona zostanie Platforma e-fakturowania, która umożliwi
odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych do urzędów. Ponadto trwają prace nad
standardami odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych, które pomogą w dostosowaniu systemów informatycznych urzędów do nowych wymogów. Dodatkowo w projekcie przewidziane zostały działania edukacyjne i wspomagające adaptację standardów
e-fakturowania skierowane do sektora IT.

Wymiana informacji
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest już gotowa.
Ma ona zapewnić możliwość wymiany określonych danych płatników i ubezpieczonych
pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w celu wykonywania
ustawowych zadań tych instytucji.
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ODPOWIEDZI

Podatek od
sprzedaży detalicznej
w zawieszeniu

Co oznacza dla podatników zawieszenie poboru podatku od
sprzedaży detalicznej?
Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania
podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy
nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres.
Nowe przepisy obowiązują od 19 października 2016 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku od sprzedaży detalicznej.
Nie zwalnia to jednak z innych obowiązków podatkowych, w tym składania miesięcznych deklaracji podatkowych o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).
Należy przypomnieć, że ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
wprowadziła do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Nowe
rozwiązanie weszło w życie 1 września 2016 r. i ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu
przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, muszą składać deklarację podatkową
o wysokości podatku oraz obliczać i wpłać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Po
raz pierwszy obowiązek ten powstał za wrzesień – w terminie do 25 października 2016 r.
Komisja Europejska, na podstawie decyzji z 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe
postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja obawia się, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają
przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami. Jednocześnie
KE zobowiązała Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia
jego analizy przez Komisję. Zgodnie z komunikatem KE, nie kwestionuje ona prawa Polski
do decydowania o poziomie opodatkowania, ani celów poszczególnych podatków i opłat.
Wskazuje jednak, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem unijnym, w tym
z zasadami pomocy państwa.
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W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
założono więc czasowe wstrzymanie funkcjonowania podatku od sprzedaży detalicznej.
Zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały
zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września
2016 r. do grudnia 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy tego podatku nie będą musieli składać deklaracji podatkowych o jego
wysokości oraz obliczać i wpłacać podatku na rachunek urzędu skarbowego do końca 2017 r.
Proponowany okres, w którym ustawa nie będą stosowana, pozwoli Komisji Europejskiej
wydać ostateczną decyzję w tej sprawie. Dzięki tym zmianom – w sytuacji ewentualnego
stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym – nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej,
którą trzeba by zwrócić wraz z odsetkami.

Pełnomocnictwa ogólne
ODPOWIEDZI

Czy pełnomocnictwo ogólne można złożyć wyłącznie drogą
elektroniczną?
Co do zasady pełnomocnictwo ogólne można złożyć jedynie drogą elektroniczną, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu
lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Nie można go wiec złożyć na zwykłej kartce
papieru. Wyjątkiem są sytuacje, gdy występują problemy techniczne po stronie Ministerstwa Finansów, powodujące niemożność złożenia takiego pełnomocnictwa w formie
dokumentu elektronicznego.
Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa (zwanej dalej „ustawą") dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych
(CRPO). Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia
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Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu
został wyznaczony do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie prowadzenia CRPO.
Stosownie do art. 138a ustawy, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do
działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do
właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Zgodnie z art. 138d
§ 3 ustawy pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według
wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego
zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym".
W związku z powyższym w przypadku, gdy strona będzie chciała działać przez pełnomocnika ogólnego, zobowiązana będzie do złożenia pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1)
w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu podatkowego. Ustanowienie, zmiana
zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia
wpływu do CRPO. Datę tę można sprawdzić w otrzymanym potwierdzeniu dokonania wpisu
do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych wysłanym zarówno na wskazany adres
e-mail jak również w zakładce „Potwierdzenia" po zalogowaniu na swoje konto w Portalu
Podatkowym.
W przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa, jego zmiany, odwołaniu lub wypowiedzeniu
ustnie do protokołu takie pełnomocnictwo musi być zgłoszone przez organ podatkowy
za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
Pełnomocnictwo ogólne nie podlega opłacie skarbowej. Dane, które należy podać, zawiera wzór pełnomocnictwa. Obligatoryjnie są to:
•
dane mocodawcy, w tym jego identyfikator podatkowy;
•
dane pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer
identyfikacyjny, jeśli nie posiada identyfikatora podatkowego;
•
adres pełnomocnika do doręczeń w kraju;
•
w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - adres elektroniczny (adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym (np. ePUAP) wykorzystywany przez organ podatkowy).
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Dodatkowo Ministerstwo Finansów poinformowało, że:
1. pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 lipca 2016 r. a także
ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za
pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e ustawy,
2. osobę wyznaczoną do reprezentowania kontrolowanego, o której mowa
w art. 281a ustawy ustanowioną na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego w rozumieniu art. 138e ustawy do spraw
kontroli podatkowych.
Powyższe wynika z art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw.
Tak więc pełnomocnictwa złożone przed 1 lipca 2016 roku są cały czas uznawane – jednak
są traktowane jako pełnomocnictwo szczególne (do konkretnej sprawy).
Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych
oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów
kontroli skarbowej. Nie ma zastosowania do spraw pozostających we właściwości ZUS.
W przypadku organizacji, np. spółki z o.o., zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego może
nastąpić poprzez:
3. 1. Zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem konta na Portalu Podatkowym pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego), o ile organizacja wyrazi wolę umocowania pełnomocnika tego rodzaju.
4. 2. Ustanowienie reprezentanta organizacji na Portalu Podatkowym ( może nim być
jeden z reprezentantów wynikających z właściwego rejestru dla spółki), oraz nadanie mu uprawnień do złożenia pełnomocnictwa ogólnego w imieniu tej organizacji
ze swojego konta na Portalu Podatkowym ze skutkiem na koncie organizacji. Upoważnienie składamy papierowo do urzędu skarbowego właściwego dla organizacji.
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WZORY PISM

Zawiadomienie
o założeniu podatkowej
księgi przychodów
i rozchodów

Jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność lub dotąd prowadziłeś
księgi rachunkowe, albo też korzystałeś ze zryczałtowanego
opodatkowania podatkiem dochodowym, i teraz zakładasz księgę
przychodów i rozchodów – musisz powiadomić o tym urząd
skarbowy.

UWAGI: Zawiadomienie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według
miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.
Dla zawiadomienia tego wymagana jest forma pisemna.
Podatnik składa zawiadomienie nie później niż 20 dnia od daty założenia księgi:
•
na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub
•
na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
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.............................., dnia ............................. r.
miejscowość

data

......................................................

AKTUALNOŚCI
PORADY

imię i nazwisko podatnika

......................................................
miejsce zamieszkania

Program wspierania
ekspansji
międzynarodowej
polskich przedsiębiorstw

......................................................
NIP

						

DO NACZELNIKA
URZĘDU SKARBOWEGO
w .............................

ZAWIADOMIENIE
O PROWADZENIU PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475,
z późn. zm.), zawiadamiam, że w roku podatkowym ................ od dnia ........................ r.
prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.

..............................
podpis podatnika

Powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, likwidacja
nieefektywnego systemu Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji
oraz zastąpienie go nową siecią zagranicznych placówek
handlowych – to kluczowe założenia nowego systemu wspierania
eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm. To kolejny etap
wdrażania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Niezbędna jest koordynacja i integracja zarządzania systemem wsparcia przedsiębiorców
z poziomu centralnej instytucji. Dlatego tworzymy Polską Agencję Handlu i Inwestycji,
która od stycznia 2017 r. rozpocznie swoją działalność. Powstanie na bazie Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych i wejdzie w skład Polskiego Funduszu Rozwoju – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Jako jeden z kluczowych elementów nowego systemu, będzie odpowiedzialna za rozwój skali eksportu polskich firm i zwiększanie ich aktywności inwestycyjnej za granicą. Liczę
na to, że nowy system wsparcia pomoże stworzyć eksportowe marki premium – podkreślił
minister rozwoju.
To będzie zupełnie nowy i unikalny model, oparty na ambitnych zmianach instytucjonalnych oraz nowoczesnym finansowaniu i doradztwie. Będzie dostosowany do poziomu
umiędzynarodowienia firm, potencjału administracji publicznej oraz możliwości budżetowych. Przedsiębiorcy zyskają profesjonalne i kompleksowe wsparcie, porównywalne
do tego, które oferują państwa wysokorozwinięte – podkreślił wiceminister Radosław
Domagalski.
Filary nowego systemu
Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAHiI)
Połączy już istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne.
Zintegruje też działania dyplomacji ekonomicznej. Będzie odpowiedzialna za kreowanie
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strategii wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych. Ma także realizować politykę promocji polskiej gospodarki.
Agencja będzie odpowiedzialna za rozwój usług doradczych dla polskich eksporterów
i inwestorów. Jako koordynator instrumentów operacyjnych:
•
będzie organizować zagraniczne misje gospodarcze i targi,
•
stworzy programy wsparcia dedykowane poszczególnym rynkom lub branżom,
•
zaoferuje przedsiębiorcom strategie wejścia firm na zagraniczne rynki;
•
umożliwi im pozyskanie wiedzy o kulturze biznesowej danego rynku, wspólnie
z klientem dokona niezbędnego rozeznania przepisów i barier regulacyjnych; dokonana weryfikacji kontrahentów zagranicznych.
W ten sposób pozwoli ograniczyć koszty związane z wejściem na rynek zagraniczny,
a często wynikające z braku wiedzy o zasadach działania handlu i dystrybucji w danym
kraju czy regionie gospodarczym.
Istotnym komponentem działalności Agencji będzie także zarządzanie instrumentami
finansowymi przeznaczonymi na działania proeksportowe i inwestycyjne przedsiębiorców.
Zapewni ona nowe możliwości finansowania eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych kontraktów eksportowych.
PAHiI będzie organizacją o kulturze biznesowo-managerskiej nastawioną na realizację
wyznaczonych celów.
Budżet Agencji wyniesie ok. 100 mln zł w 2017 r. Obecny budżet PAIiIZ to 12 mln zł.
Trade Office
Będą zagranicznymi przedstawicielstwami
handlowymi Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Zostaną powołane (docelowo w liczbie
69) w miejsce likwidowanych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (aktualnie 49), które obecnie funkcjonują przy ambasadach RP.
Nowa sieć zagranicznych placówek handlowych będzie „uszyta na miarę" potrzeb
przedsiębiorstw i dostosowana do kierunków rozwoju gospodarki światowej. Dlatego zwiększy się obecność instytucjonalna
na perspektywicznych rynkach pozaeuropejskich. Działalność tych placówek przyczyni
się do optymalizacji kosztów i minimalizacji
ryzyka, związanych z wchodzeniem na rynki
zagraniczne.
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Nowa polityka
eksportowa zapewni
wsparcie administracji publicznej
w rozwoju działalności firm na rynkach
perspektywicznych,
zwłaszcza azjatyckim i afrykańskim.

Rozpoczęto już procedurę powoływania zagranicznej placówki handlowej w formule Trade Office w Terehanie (Iran). Nowe przedstawicielstwa powstaną m.in. także
w San Francisco (USA), Nairobi (Kenia), Ho Chi Minh (Wietnam) oraz Singapurze.
Zagraniczne placówki handlowe będą mogły prowadzić działalność handlową np.
na rzecz spółek Skarbu Państwa na zagranicznych rynkach. W tym celu wprowadzony
zostanie system usług płatnych (badania rynku, strategie eksportu i zagranicznych
inwestycji) wspomaganych instrumentami finansowymi. Świadczenia podniosą poziom profesjonalizacji instytucji i zapewnią wysoką jakość oferty. Przedsiębiorcy będą
mogli wykorzystywać Trade Office do celów handlowych, np. jako wirtualne biuro.
Elastyczne finansowanie oraz profesjonalne doradztwo
Finansowanie eksportu i inwestycji jest równie ważne, co oferta handlowa, dlatego
nowy system zakłada zwiększenie dostępności środków na te cele dla przedsiębiorców. Polski Fundusz Rozwoju będzie zarządzać instrumentami finansowymi przeznaczonymi na działania proeksportowe i inwestycyjne przedsiębiorców. Chodzi zarówno
o instrumenty dłużne, jak i kapitałowe. Stawiamy przede wszystkim na rozwój usług
finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na wsparcie mogą też liczyć
duże kontrakty eksportowe. Zintegrowana oferta Grupy PFR, w zakresie pakietów
finansowania eksportu, wyniesie łącznie nawet 60 mld zł.
Ważna jest także ich sprawna dystrybucja oraz uelastycznienie instytucji finansowych, które trzeba „uwolnić” od nadmiernej awersji do ryzyka. Dlatego system
ubezpieczeń inwestycji proeksportowych będzie działał w bardziej elastycznym
modelu ryzyka. Konieczna jest polityka bardziej zorientowana na rynek, zwiększająca
dostępność pomocy. Tymczasem w praktyce dziś ubezpieczane są jedynie transakcje
pewne.
Reforma zakłada też wzmocnienie kapitałowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych (KUKE) przez PFR na poziomie ok. 200 mln zł. Obecnie jej udział w rynku komercyjnych ubezpieczeń eksportowych to zaledwie 8 proc.
Planujemy unowocześnić i wzmocnić kapitałowo KUKE, zwiększyć finansowanie
eksportu w BGK oraz łączyć produkty finansowe i doradcze Polskiej Agencji Handlu
Inwestycji – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Łatwiejszy dostęp do informacji
Powstanie zintegrowany system informatyczny zapewniający dostęp do zasobów,
którymi dysponuje administracja publiczna. Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie
mógł dostosować profil swojej działalności do potencjału eksportowego.
System będzie na bieżąco zasilany informacjami o przetargach w różnych krajach,
dostarczy wiedzy o barierach wejścia na rynek, certyfikatach, kulturze biznesowej.
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Przedsiębiorca będzie mógł on-line
sprofilować swoją firmę lub produkt pod
kątem potencjału eksportowego i inwestycyjnego. System pokieruje użytkownika po
różnych rynkach zagranicznych, ale także
po odpowiednich instytucjach administracji
publicznej, przekazując informacje o instrumentach finansowo-doradczych.

Udział tych zaawansowanych technologicznie kształtuje się na poziomie 8,5%. Pod tym
względem Polska wypada znacznie gorzej nie tylko od krajów Europy Zachodniej, ale także
od państw Grupy Wyszehradzkiej.
O słabej internacjonalizacji polskich przedsiębiorców świadczy także silna koncentracja
na prostych formach współpracy z zagranicą. Dziewięciu na dziesięciu polskich przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych prowadzi działalność stricte handlową. Niewielu z nich podejmuje natomiast bardziej zaawansowane formy współpracy
międzynarodowej jak podwykonawstwo, współpraca w zakresie B+R oraz joint venture.
Tylko 0,6% polskich przedsiębiorstw inwestuje za granicą.

Co mamy osiągnąć?
Źródło: www.mr.gov.pl

Rządowi zależy na rozwoju skali eksportu i
zwiększeniu aktywności inwestycyjnej firm
za granicą. Istotne jest pobudzenie polskich
inwestycji za granicą oraz utrzymanie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności. To oznacza zaangażowanie polskich
firm w rozwijanie zaawansowanych form
współpracy, np. w sektorze badawczo-rozwojowym oraz zwiększanie eksportu towarów zaawansowanych technologicznie.
Nowa polityka eksportowa zapewni wsparcie administracji publicznej w rozwoju działalności firm na rynkach perspektywicznych, zwłaszcza azjatyckim i afrykańskim. One są
trudniejsze i bardziej wymagające niż rynki unijne, ale tworzą nowe możliwości biznesowe
dla polskich firm. Dlatego potrzebna jest aktywna rola państwa, która pozwoli zmniejszać
ryzyko inwestycyjne dla polskich eksporterów i inwestorów.
Minister stawia na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które mają największy
potencjał do rozwoju działalności międzynarodowej, same kształtują swoją wizję rozwojową i mają dużą zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków rynkowych.
Jak jest teraz?
Obecne instytucje rozwoju nie wspierają efektywnie polskich przedsiębiorców na rynkach
zagranicznych. Dzisiaj ten system wsparcia jest rozproszony między różne agencje i instytucje, a przez to nieefektywny.
Dotychczasowe przewagi konkurencyjne wynikały w głównej mierze z niskich kosztów
pracy, co sprawia, że w polskim eksporcie dominują produkty o niskiej innowacyjności.
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Polska gospodarka
poprawia swoją
konkurencyjność

Jak wynika z tegorocznego rankingu Światowego Forum
Gospodarczego, polska gospodarka jest coraz bardziej
konkurencyjna. W 2016 r. nasz kraj zajmuje 36 miejsce na świecie
w rankingu, w którym ujęto 138 państw. To awans o 5 pozycji
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najbardziej konkurencyjne
gospodarki świata to Szwajcaria, wyprzedzająca Singapur i Stany
Zjednoczone.
„Globalny raport konkurencyjności 2016-2017” prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum(WEF) i ma kluczowe znacznie m.in. dla decyzji
zagranicznych inwestorów. W tym roku bierze w nich udział około 14 tys. firm z 138 państw
świata, w tym 214 z Polski. Polskim partnerem WEF jest Narodowy Bank Polski.
Polska a region
Polską gospodarkę nadal, podobnie jak litewską (35 miejsce), łotewską (49 miejsce) i słowacką (65 miejsce) zakwalifikowano do grupy przejściowej – pomiędzy grupą państw,
które wciąż konkurują efektywnością, a tymi które są najbardziej konkurencyjne dzięki
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przewagom innowacyjnym. Czechy i Estonia zajmują podobnie jak w roku ubiegłym, odpowiednio 31 i 30 pozycję. Oba te kraje zaliczane są już do grupy państw konkurujących
głównie innowacyjnością.
Ocena przedsiębiorców
Polscy przedsiębiorcy, uczestniczący w badaniu tradycyjnie już jako największą barierę
w prowadzeniu działalności na pierwszym miejscu wskazali prawo podatkowe. Na kolejnych miejscach w rankingu barier znalazły się przepisy regulujące rynek pracy, niepewność
polityki gospodarczej i stawki podatkowe.
Spośród czynników podstawowych w Polsce poprawiły się oceny infrastruktury, otoczenia makroekonomicznego oraz edukacji i ochrony zdrowia. Kolejny rok z rzędu poprawiły
się oceny innowacyjności.
Więcej informacji na stronie Narodowego Banku Polskiego.

AKTUALNOŚCI

Zaliczki na poczet
płatności bezpośrednich
przed świętami

Ustawa z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej
na rok 2016 ma na celu umożliwienie Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wypłaty w roku bieżącym 70% zaliczek na poczet
płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r.
w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) poprzez zwiększenie
deficytu budżetu środków europejskich.
Wypłata zaliczek złagodzi negatywne skutki kryzysu na rynkach rolnych spowodowanego
spadkami cen produktów rolnych, jako uboczny efekt embarga rosyjskiego.
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Art. 6 ustawy o grach
hazardowych nie
potrzebuje zgłoszenia

13 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) wydał wyrok dotyczący art. 6 polskiej ustawy o grach
hazardowych. Artykuł ten stanowi, że działalność w zakresie gier
cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach
może być prowadzona jedynie na podstawie udzielonej koncesji na
prowadzenie kasyna gry.
Rozstrzygnięcie TSUE powinno mieć znaczący wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych w kontekście stosowania art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w przypadku naruszeń przepisów ustawy o grach hazardowych, tj. urządzania wbrew przepisom ustawy lub warunkom
koncesji lub zezwolenia gier losowych, gier na automatach lub zakładów wzajemnych.
Wyrok TSUE w sprawie nr C-303/15 dotyczy wykładni art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. i technicznego charakteru art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
W wyroku TSUE stwierdził, że: „Artykuł 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji
w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa
informacyjnego w brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. należy interpretować w ten sposób, że przepis
krajowy, taki jak ten będący przedmiotem postępowania głównego, nie wchodzi w zakres pojęcia „przepisów technicznych" w rozumieniu tej dyrektywy, podlegających
obowiązkowi zgłoszenia na podstawie art. 8 ust. 1 tej samej dyrektywy, którego naruszenie jest poddane sankcji w postaci braku możliwości stosowania takiego przepisu.”
Treść wyroku jest dostępna na stronie TSUE.
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Uwaga na wyłudzenia
danych osobowych od
przedsiębiorców

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor
wiadomości informuje o odpowiedzialności grożącej za
niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem
nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.
W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej
dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.
W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia
o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji
oraz wymiaru kary pieniężnej.
Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad,
konsultacji itp.
W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Oto przykładowa treść fałszywej wiadomości dotyczącej wyłudzenia danych osobowych
od przedsiębiorców:

Witamy,
Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie
jest jeszcze zarejestrowana w GIODO, a jest
do tego prawnie zobligowana.
Każda firma wystawiająca FV, wysyłająca FV, wysyłająca towar lub posiadająca na
swoich stronach www elementy takie jak:
newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być
zarejestrowane w GIODO.
Każda firma posiada też we własnych
zbiorach dane pracowników czy też Klientów.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie
danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które
pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię,
adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania
transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz
adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych
źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.
GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć
maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku
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Zmiany w zwolnieniach
z kas fiskalnych kas
fiskalnych?

Znów zaostrzeniu ulegną w 2017 r. zasady stosowania zwolnień
z kas rejestrujących. Przygotowane zmiany obejmą m.in.
przyspieszenie obowiązku ewidencjonowania.
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje np., że obowiązkowe stanie się upoważnienie
organów podatkowych do kontroli rachunków bankowych u stosujących zwolnienie z kas
w związku z obrotem realizowanym poprzez rachunki bankowe i SKOKi.
Lekarze i prawnicy mają być ponownie zwolnieni z obowiązku stosowania kas fiskalnych.
Mianowicie, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będzie podlegać świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika bądź
na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest
członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie
wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła oraz jeżeli podatnik dokona upoważnienia.
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Nowe Volkswageny
z Wrześni – inwestycja
warta ponad 3 mld zł

24 października w Białężycach koło Wrześni odbyła się uroczystość
otwarcia fabryki, w której produkowany będzie nowy Volkswagen
Crafter.
Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3,3 mld zł przeznaczone na
budowę fabryki oraz wyposażenie jej w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne powodują, że zakład we Wrześni jest największą dotychczasową inwestycją zagraniczną
w Polsce. W nowym zakładzie produkcyjnym zatrudnionych zostanie 3000 pracowników.

PROJEKTY

Nowelizacja rozwoju
obszarów wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Nowelizacja ustawy ma usprawnić wdrożenie i realizację Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

O CETA
AKTUALNOŚCI

CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement), czyli
Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie, to umowa
o wolnym handlu UE z Kanadą.
W imieniu państw członkowskich UE negocjacje prowadziła Komisja Europejska. Umowa
CETA zakłada szeroką liberalizację handlu większością towarów i usług, zapewnienie dostępu do sektora zamówień publicznych i wzajemną ochronę inwestycji.
Resort rozwoju przedstawił jej korzyści.

AKTUALNOŚCI

Składanie sprzeciwów
do wniosków o obniżenie
ceł UE

Istnieje możliwość złożenia
sprzeciwów do wniosków
państw członkowskich UE
o obniżenie unijnych ceł.
MRiF zachęca polskich producentów do
analizy zasadności złożenia tego typu
sprzeciwów, o ile zidentyfikują oni w tych
wnioskach towary przez siebie produkowane w Polsce.
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Komisja Europejska przedstawiła listę
wniosków o ustanowienie zawieszeń poboDziałaniem chroniącym
ru ceł lub kontyngentów taryfowych, które
polskich producentów jest
możliwość złożenia sprzepo uprzedniej akceptacji krajów członkowciwu do wniosków innych
skich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE
państw członkowskich UE
planowane są do wprowadzenia w życie
w zakresie zawieszenia
z dniem 1 lipca 2017 r.
poboru ceł lub ustanoTego typu zawieszenia poboru ceł i konwienia preferencyjnego
tyngenty taryfowe są ustanawiane ze
kontyngentu taryfowego
względów gospodarczych. Dzięki takiemu
działaniu, szczególnie w odniesieniu do
surowców i komponentów do produkcji, polskie firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to
jest wsparciem dla rozwoju firmy, zwiększając jej konkurencyjność na rynku i możliwość
tworzenia nowych miejsc pracy.
Działaniem chroniącym polskich producentów jest możliwość złożenia sprzeciwu do
wniosków innych państw członkowskich UE w zakresie zawieszenia poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnego kontyngentu taryfowego – w sytuacji, w której istnieje w Polsce
produkcja danego towaru.
Więcej na temat możliwości złożenia sprzeciwów na stronie MR w zakładce „Lista wniosków o zawieszenie ceł – 1 lipca 2017”. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami
na temat zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych zamieszczonych w zakładce
„Modyfikacja ceł UE”.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów
konsumenckich

Nowa ustawa określa obowiązki podmiotów uprawnionych
do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich i zasady prowadzenia
rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Normuje ona także obowiązki przedsiębiorców i zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a także zadania Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o umowie
koncesji na roboty
budowlane lub usługi

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty
budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej przysługujące
wykonawcom i innym podmiotom oraz organ właściwy w tych
sprawach.
Koncesjonariusze mają być wybierani zgodnie z przejrzystymi i konkurencyjnymi zasadami.
Rynek ten ma być szerzej otwarty m.in. na małe i średnie firmy. Nowe przepisy mają też
pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu konfliktów interesów przy umowach koncesji.
Ustawa będzie miała zastosowanie do umów koncesji, których wartość jest równa
lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Są w niej przewidziane trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje.
Decyzją posłów wszystkie 42 senackie poprawki zostały uwzględnione. Dotyczą one
m.in. uzupełnienia ustawy o przepisy regulujące zasady zlecania zamówień bez przetargu
(tzw. in-house).
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PROJEKTY

Zmiany
w rachunkowości?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym został przyjęty przez Stały Komitet
Rady Ministrów.
Regulacje przedstawione w propozycji zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości
poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych
i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także
wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.
Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:
1. w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:
•
wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie
oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki1
i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z
•
krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej
w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami
w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych
wskaźników wyników związanych z daną działalnością;
2. w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla
jednostek – w szczególności:
•
umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne
nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego,
•
wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
uwzględniającego specyfikę tych jednostek,
•
umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia
dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych2.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

3.

w części dotyczącej zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: zmianę w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat
złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.
Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

1.

Generalnie są to jednostki działające na rynku kapitałowym, które w roku obrotowym, za
który jest sporządzane sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym przekroczyły
następujące wartości:
•

1. średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz

•

2. suma aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów
i produktów powyżej 170 mln zł.

2.

Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
•
•

1. 17 mln zł, w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2. 34 mln zł, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
obrotowy,

•

50 osób, w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Kilka wskaźników
gospodarczych

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu we
wrześniu 2016 r. była 3,2% wyższa w porównaniu z analogicznym
miesiącem 2015 r. DSR MR oczekiwał zbliżonego tempa wzrostu
produkcji we wrześniu.

ZMIANY
PRAWNE

Identyfikacja
elektroniczna

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ma
na celu przede wszystkim wprowadzenie do polskiego prawa
rozporządzenia ws. eIDAS.
Czemu ma służyć rozporządzenie ws. eIDAS?

Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła
o 3,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 roku.
Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych 8 miesięcy 2016 r. wciąż notowaliśmy wzrost eksportu towarów z Polski – wartość eksportu wyniosła blisko 118,9 mld
euro, czyli była wyższa o 1,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Import do
Polski zmniejszył się o 0,8% wobec poziomu z roku poprzedniego, tj. wyniósł 114,7 mld
euro. Wyniki te przełożyły się jednak na zwiększenie nadwyżki o ponad 2,7 mld euro,
do ok. 4,3 mld euro. Przyhamowanie wzrostu eksportu w okresie styczeń-sierpień br.
było rezultatem spowolnienia dynamiki wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2,3%,
do 102,8 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej
rozwinięte (zmniejszenie o 3%, do 16,2 mld euro).
Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym
mamy do czynienia ze spadkiem stopy
bezrobocia. Według szacunków MRPiPS
wyniosła ona 8,4%, czyli o 0,1 pkt. proc.
Bezrobocie we
mniej niż w sierpniu. GUS oszacował zaś,
wrześniu w Polsce wyniosło
że bezrobocie we wrześniu wyniosło 8,3%.
5,7%, wobec 5,9%
Według szacunków GUS, ceny dóbr
w sierpniu – podał
i usług konsumpcyjnych (inflacja) we wrzeEurostat.
śniu 2016 r. pozostały na poziomie notowanym w sierpniu 2016 r. W porównaniu
z wrześniem 2015 r. były zaś niższe o 0,5%.
Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim
szacunkiem GUS.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, weszło w życie 1 lipca
2016 r. Ma ono doprowadzić m.in. do ujednolicenia usług zaufania oraz doprowadzić do
sytuacji, w której kraje UE będą wzajemnie uznawały środki identyfikacji elektronicznej.
Wszystko po to, by obywatel posiadający np. podpis elektroniczny mógł się nim posługiwać, korzystając z e-usług administracji w dowolnym kraju IE.
Jakie zmiany wprowadza przyjęta ustawa?
Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej to pierwszy krok w dostosowywaniu naszych realiów prawnych do tego rozporządzenia. W pierwszej kolejności zatem:
•
wyeliminowano pojęcia i instytucje nieznane w rozporządzeniu eIDAS i dostosowano terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym
rozporządzeniu;
•
uregulowano te obszary, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia eIDAS na gruncie prawa polskiego, tj. m.in. wyznaczono organ nadzoru;
•
uchylono ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) oraz usunięto istniejące w krajowych przepisach
odesłania do jej przepisów
Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw informatyzacji będzie organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania. Nadzór dotyczył
będzie zarówno usług kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.
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Co jeszcze przewiduje nowa ustawa?
W ustawie przewidziano także istnienie tzw. krajowego węzła identyfikacji, czyli punktu
przyłączenia umożliwiającego sprzężenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej w Polsce z krajowymi infrastrukturami służącymi do identyfikacji elektronicznej
innych państw członkowskich. Jednocześnie wskazano, że funkcjonowanie krajowego
węzła identyfikacji zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.
Ustawa wskazuje również ministra właściwego do spraw informatyzacji jako koordynującego na poziomie krajowym działania na rzecz współpracy z państwami członkowskimi
UE w sprawach dotyczących systemów identyfikacji elektronicznej oraz przekazującego
informacje państwom członkowskim i Komisji Europejskiej o naruszeniu bezpieczeństwa
notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej.

AKTUALNOŚCI

Usługi proinnowacyjne
dla firm

Od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać się o dotacje z Programu
Inteligentny Rozwój na usługi proinnowacyjne. Mają one
wesprzeć proces wdrażania przez firmy innowacji o charakterze
technologicznym. Instytucją organizującą konkurs jest Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

AKTUALNOŚCI

Projekt promocji
polskich przedsiębiorstw

Departament Polityki Eksportowej MR realizuje projekt
pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach
międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”, w ramach
którego udzielane są organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców
dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich
wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.
Zainteresowanie projektem jest tak duże, że znacznie przewyższa dostępne środki finansowe będące w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki na to zadanie.
Oczekiwanym od organizacji zrzeszających przedsiębiorców zadaniem jest zapewnienie
silniejszej reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców na forum międzynarodowym
poprzez prezentowanie ich potrzeb, inicjowanie działań na ich rzecz oraz upowszechnianie
polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.
Działania te mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Z realizacji tych działań Beneficjenci zobowiązani są złożyć Sprawozdania
końcowe zawierające informacje o podjętych działaniach i ich rezultatach oraz rozliczenia
finansowe otrzymanych dotacji.

Instrument zwiększy dostępność firm do specjalistycznych, wysoce innowacyjnych usług,
świadczonych przez ośrodki innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć dofinansowanie na doradztwo w obszarze transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Usługi
te mogą również być uzupełnione usługami dotyczącymi udostępnienia banków danych,
zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, przestrzeni biurowej, testowania i certyfikacji nowych rozwiązań opracowywanych przez firmy.
Budżet nadchodzącego konkursu wynosi 36 mln złotych.
Zapoznaj się z ogłoszeniem naboru opublikowanym na portalu Funduszy Europejskich.
Lista akredytowanych ośrodków innowacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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PROJEKTY

Przedsiębiorca
lepiej traktowany?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje zmiany, których
celem jest uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej
w różnych obszarach.

ÌÌ

•

poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających
się o pracę podania danych o niekaralności;
ÌÌ wydłużenie z 7 do 14 dni terminu do wniesienia przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę;
prawo finansowe:
ÌÌ podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów
i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro;
ÌÌ podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych ze 150.000 euro do 250.000 euro;

W zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej proponuje się wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kontroli wykonywania działalności
gospodarczej. Proponuje się wprowadzenie przepisów:
1. zgodnie z którymi kontrole będą przeprowadzane na podstawie identyfikacji
prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”);
2. regulujących tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli;
3. wprowadzających możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu
kontroli;
4. umożliwiających przeprowadzanie wspólnych kontroli;
5. wprowadzających zakaz ponownej kontroli;
6. umożliwiających kontrole dokumentów w miejscu ich przechowywania;
7. zgodnie z którymi organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na
swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli.
Ponadto proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym zmiana interpretacji przepisów prawa, dokonywana przez organy władzy publicznej, powodująca
zmianę sytuacji prawnej przedsiębiorcy, pomimo braku zmiany przepisu prawa i stanu faktycznego, może obowiązywać wyłącznie na przyszłość (np. w formie zaleceń
pokontrolnych) i nie może stanowić przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy za
zdarzenia przeszłe.
W celu eliminacji barier przepisów krępujących rozwój polskiej przedsiębiorczości,
ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz pobudzenia inwestycji, proponuje się m.in. następujące rozwiązania:
•
prawo pracy:
ÌÌ złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 50 pracowników);

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ FIRMA

ÌÌ
ÌÌ

•

•

•

prawo gospodarcze i handlowe:
zwiększenie ochrony wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych; projektowane zmiany zakładają:
a) ustawowe uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółce publicznej,
b) wydłużenie terminu na dokonanie ogłoszenia przed terminem walnego
zgromadzenia spółki publicznej z 26 do 30 dni,
c) przyznanie uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego;
ÌÌ usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
proponowane zmiany zakładają uproszczenie danych wpisowych, zwiększenie ich wiarygodności oraz usunięcie rozbieżności w przepisach utrudniających korzystanie z CEIDG;
ÌÌ uregulowanie zagadnienia prokury mieszanej.
prawo budowlane:
ÌÌ zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia
ÌÌ skrócenie terminu rozpatrzenia zgłoszenia z 30 do 21 dni
prawo techniczne: proponuje się dokonanie zmian uproszczeniowych w ustawie o dozorze technicznym m.in. w zakresie zniesienia obowiązku badań technicznych poprzedzających wydanie decyzji zezwalających na eksploatację,
w przypadkach zmiany eksploatującego urządzenie, gdy nie zmieniła się lokalizacja i warunki funkcjonowania urządzenia technicznego, a nowy eksploatujący spełnia wszystkie inne wymagania w zakresie eksploatacji, wprowadzenie
możliwości sporządzania protokołów z czynności dozoru technicznego oraz
decyzji w formie elektronicznej;
prawo ochrony środowiska:
ÌÌ zwolnienie z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnej dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu do 1 t odpadów opakowaniowych
ÌÌ zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji braku opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

AKTUALNOŚCI

Delegujesz? Dla Ciebie
te zmiany w ZUS-ie!

Szczegółowe poradniki i specjalni doradcy, a dodatkowo
elektroniczny rejestr dla całego kraju - Zakład Ubezpieczeń
Społecznych wprowadza ułatwienia w obsłudze zaświadczeń A1,
dotyczących m.in. delegowania pracowników. W tym roku ich liczba
może przekroczyć pół miliona.
Zaświadczenie A1 potwierdza fakt obowiązywania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do osoby, która jest delegowana do pracy za granicę, przenosi za granicę pracę
wykonywaną w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub wykonuje
pracę w więcej niż jednym państwie. Jest to dokument wydawany w oparciu o prawo
Unii Europejskiej i dotyczy poruszających się w granicach UE. Zaświadczenie wydawane
jest przez ZUS na wniosek pracodawcy, pracownika lub osoby prowadzącej działalność
gospodarczą na własny rachunek. W ostatnich latach liczba wydawanych zaświadczeń
dynamicznie rośnie. Od 2012 r. do 2015 r. wzrosła o ponad 120 tys. Wszystko wskazuje
na to, że w tym roku przekroczy już 500 tys.
–Ta rosnąca dynamika skłania nas do podjęcia działań, które usprawnią proces wyZaświadczenie A1 podawania zaświadczeń po stronie Zakładu
twierdza fakt obowiązyi jednocześnie wyeliminują możliwe błędy,
wania polskiego ustawoktóre niestety we wnioskach o zaświaddawstwa w odniesieniu do
czenia A1 się pojawiają – powiedziała Ewa
osoby, która jest delegowana do pracy za granicę,
Kosowska, dyrektor departamentu ubezprzenosi za granicę pracę
pieczeń i składek centrali ZUS.
wykonywaną w ramach
Usprawniając cały proces wnioskowania
prowadzonej w Polsce
i wydawania zaświadczeń A1, ZUS wprowadziałalności gospodarczej
dził w październiku ogólnopolski rejestr
lub wykonuje pracę w więzaświadczeń w miejsce rejestrów oddziacej niż jednym państwie.
łowych. Na stałe eliminuje on sytuacje,
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w której to przedsiębiorcy sami wypełniali papierowy druk zaświadczenia, żeby przyspieszyć proces jego wydania. Teraz zaświadczenia wydawane są ze specjalnej aplikacji, która
towarzyszy elektronicznemu rejestrowi A1.
Dodatkowo Zakład wprowadza doradców, którzy na salach obsługi klienta, mają służyć
pomocą osobom występującym o zaświadczenie A1, pomagając im wypełnić wniosek
i przygotować niezbędne dokumenty a także udzielić wyczerpującej informacji w zakresie
właściwego ustawodawstwa. Na początek doradcy pojawią się pilotażowo w oddziałach,
do których wpływa najwięcej wniosków o A1. Obok doradców ZUS wprowadza specjalne
poradniki dla wszystkich chętnych do skorzystania z zaświadczeń A1, które to przeprowadzą krok po kroku przez proces wnioskowania. Co ważne - poradniki są na etapie konsultacji z samymi przedsiębiorcami.

ZMIANY
PRAWNE

Korzystne zmiany dla
zadłużonych emerytów

Przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do
75% najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od
zajęcia przez komornika.
Limit ten dotyczy przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZMIANY
PRAWNE

Co nowego we wsparciu
osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów?

W Ministerstwie Rodziny trwają prace nad realizacją wyroku TK
i poprawą sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
których świadczenie wynosi 520 zł.
Prace nad wsparciem rodzin osobami z niepełnosprawnością toczą się w ramach międzyresortowego
zespołu ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków
ich rodzin. Do jego zadań należy opracowanie analizy aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością
i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. Zespół ma
również wypracować propozycje rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę
sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Punktem wyjścia są postulaty, które środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów złożyło w kancelarii premiera wiosną 2016 r.
Ponadto zakończyły się prace parlamentarne nad zmianami dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać
się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Ustawa została
przyjęta przez Sejm i Senat RP.
Poza tym w 2017 r., zgodnie z propozycją Rady Ministrów wysokość najniższej emerytury (dla
osób, które mają do niej prawo) z obecnej kwoty 882,56 zł zostanie podniesiona do 1000 zł, renty
socjalnej z 741,35 zł do 840 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.
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PROJEKTY

Najniższa emerytura
w przyszłym roku
wyniesie 1.000 zł

1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent.
Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1.000 zł.
Najważniejsze proponowane przez rząd zmiany:
•
wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia „mundurowe”) zostaną podniesione o 0,73%;
•
najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1.000 zł, tj. o 117,44 zł;
•
renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł;
•
najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do
750 zł, tj. o 73,25 zł;
•
wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS;
•
emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego, gwarantowanego świadczenia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 7,50 zł.

Pytania o 500+ za granicą
ODPOWIEDZI

Jak wygląda postępowanie w sprawie świadczenia 500+
w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych
państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii?

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub
pracuje za granicą wnioski są rozpatrywane przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – ROPS.
Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.
Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno świadczenia danej
rodzinie wypłacić. Zasady te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
Resort pracy przedstawił wyjaśnienia w tym zakresie.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Wpływ programu
„Rodzina 500 plus”
na życie rodzin

W pół roku od startu programu „Rodzina 500 plus” wsparciem
objętych jest już 3,78 mln dzieci. Do rodzin trafiło 11,3 mld zł.
CBOS zbadało, jak Polacy korzystają z programu.
Świadczenie wypłacane jest na prawie 3,78 mln dzieci. Najwięcej na Mazowszu (ponad
544 tys.), w Wielkopolsce (ponad 377 tys.) i na Śląsku (ponad 376 tys.) W sumie w całym
kraju ok 42% świadczeń wypłacanych jest na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,59 mln
dzieci. W grupie świadczeń na pierwsze dziecko 40% stanowią świadczenia dla jedynaków – to 635,8 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 2,19 mln drugich i kolejnych dzieci
w rodzinie (trafiło do nich 6,52 mld zł).
Świadczenie wychowawcze jest bardzo ważną częścią domowego budżetu dla 30%
badanych rodziców, którzy otrzymali świadczenie wychowawcze. Najbardziej odczuwają
to rodziny wielodzietne.
27% badanych, którzy wydzielają przynajmniej część pieniędzy ze świadczenia z domowego budżetu z myślą o realizacji jakichś konkretów celów, odkłada je na odrębnych
kontach oszczędnościowych, lokatach, 5% wykupiło polisę ubezpieczeniową dla dziecka,
24% oszczędza w inny sposób.
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Dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31%), obuwie (29%) a także wyjechać
na rodzinne wakacje (22%). Ważnym elementem jest edukacja: 22% badanych wydało
środki na książki i pomoce naukowe, a 20% na dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Żadna z przebadanych osób ani ich partnerów lub małżonków nie zamierza rezygnować z pracy ze względu na otrzymywane świadczenie. Co ważne, 5% wskazało, że
planuje podjąć pracę.

PROJEKTY

Zmiany w ustawie
o ubezpieczeniu
społecznym rolników

Rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS
w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.
Ustawa przyjęta już przez Sejm rozstrzyga, że rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym
będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z umów zlecenia, do wysokości minimalnego
wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja m.in. umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków
funduszu administracyjnego (tj. funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego).

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PROJEKTY

Będą zmiany w nabywaniu
nieruchomości przez
cudzoziemców

Nowy projekt ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów,
wpisuje się w zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
i wprowadza nowe rozwiązania, które mają za zadanie udoskonalić
system pozyskiwania dokumentów i informacji niezbędnych do jej
realizacji.
Ustawa ma na celu zapewnienie pozyskiwania jak najpełniejszej wiedzy o nabywanych
lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości oraz ujęcia w prowadzonym
rejestrze rzeczywistej powierzchni nieruchomości stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółek z siedzibą w Polsce, w których cudzoziemcy
nabyli akcje lub udziały. Pozwoli to na wyeliminowanie przypadków naruszania przepisów
ustawy, co przyniesie z pewnością korzyści stronom uczestniczącym w obrocie prawnym.
Zakres ustawy obejmuje wyłącznie nabywanie nieruchomości na terytorium Polski
oraz nabywania lub obejmowania udziałów, akcji lub też ogółu praw i obowiązków jedynie
w spółkach z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będących właścicielami lub
wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych właśnie na tym terenie.
Obecnie rejestry ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzone były
w oparciu o dokumenty nadsyłane przez notariuszy i sądy, a dokumentami były jedynie
wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i postanowienia sądu o wpisie
do rejestru przedsiębiorców nabycia lub objęcia udziałów lub też akcji. Przepisy te były
niewystarczające do prawidłowego pozyskiwania pełnej informacji i dokumentacji przez
ministra o opisywanych wyżej transakcjach z udziałem cudzoziemców. Rejestr ten ma
istotny wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Zmieniona ustawa rozszerza katalog podmiotów, które będą miały obowiązek przesyłania ministrowi spraw wewnętrznych i administracji stosownych dokumentów jak i poszerza
katalog dokumentów.
Projekt ustawy zwiększa także zakres przesyłanych dokumentów przez notariuszy
i sądy, jak również dodaje organy administracji publicznej do podmiotów zobowiązanych
do informowania ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które w swojej kompe-
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tencji mają wydawanie decyzji administracyjnych skutkujących nabyciem nieruchomości.
Nowe przepisy wprowadzają dostęp dla ministra do bazy danych ksiąg wieczystych.
Pozwoli to na odciążenie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, a także przyspieszy
pozyskiwanie przez ministra informacji i ograniczy koszty administracyjne generowane
w wyniku podejmowania czynności wyjaśniających.
Istotną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku zawarcia w akcie notarialnym
dodatkowych informacji o obywatelstwie, w przypadku gdy ten akt obejmuje nabycie
nieruchomości przez cudzoziemca, bądź objęcie lub nabycie przez niego udziałów, akcji
lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej.
Proponowana ustawa wprowadzi obowiązek zawierania we wniosku o wpis lub zmianę
danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, oświadczenia czy są cudzoziemcami, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, oświadczenia czy są właścicielami bądź użytkownikami
wieczystymi nieruchomości położonych na terytorium Polski.
W kolejnym etapie projektem zajmie się Sejm.

INTERPRETACJE

Seniorzy a opłata
od posiadania psów

W ocenie Ministra Finansów zakresem wyłączenia z obowiązku
uiszczenia opłaty od posiadania psów (gdy gmina taką uchwaliła)
nie są objęte osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie
z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat.
W dniu 16 września 2016 roku Minister Finansów wydał taką interpretację ogólną
(nr PS2.849.5.2016) – w sprawie stosowania art. 18a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, w odniesieniu do wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów osób, które ukończyły 65 rok życia.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

AKTUALNOŚCI

Zmiany w pomocy
żywnościowej

Łatwiejszy dostęp do pomocy, większy zasięg wsparcia, bardziej
urozmaicone produkty – to tylko niektóre zmiany w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W ramach programu w 2015 r. do ponad 1,6 mln najbardziej potrzebujących trafiło
ok. 6,3 mln paczek z żywnością, a łącznie od chwili rozpoczęcia Programu w grudniu 2014 r.,
już prawie 16,4 mln paczek.

AKTUALNOŚCI

Koniec kontroli rządu
USA nad Internetem

Rząd USA przekazuje zarządzania technicznymi zasobami sieci
wspólnocie międzynarodowej.
1 października br. wygasła umowa pomiędzy ICANN - organizacją odpowiedzialną za administrowanie systemem domen internetowych, koordynacją przydzielania adresów IP,
rejestracją protokołów komunikacji - a rządem USA. Oznacza to, że sprawowany dotychczas przez amerykańską administrację nadzór nad tymi ważnymi funkcjami przechodzi do
globalnej społeczności Internetu.
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AKTUALNOŚCI

Koncepcja wdrożenia
polskiego dowodu
osobistego z warstwą
elektroniczną

Funkcjonujące obecnie już w 26 państwach Europy rozwiązania
cyfrowej identyfikacji obywateli, posiadające m.in. takie
funkcjonalności jak: identyfikacja, uwierzytelnianie, podpis
elektroniczny, dokument podróży zgodny z ICAO czy biometrię,
współgrają z krajowymi działaniami zmierzającymi do wdrożenia
dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
W wyniku wspólnych prac Ministerstwa
Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa
Zdrowia przygotowana została "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu
osobistego z warstwą elektroniczną".
Dokument jest efektem prac ekspertów
realizowanych na podstawie podpisanego
27 czerwca 2016 r. Porozumienia w sprawie wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Mając na względzie
fakt, że realizowany od 2008 r. projekt
„pl.ID” został uznany przez KE za niefunkcjonujący, strony Porozumienia postawiły
sobie za cel przygotowanie rekomendacji
dla Rady Ministrów, dotyczącej podjęcia
decyzji w zakresie kontynuacji i zakresu projektu oraz wdrożenia e-dowodu,
uwzględniającego potrzeby Ministerstwa
Zdrowia.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zgodnie z opisaną koncepcją planuje się, że wydawanie nowych dowodów z warstwą
elektroniczną rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku i zakończy w roku 2023. E-dowód będzie
nowoczesnym i bezpiecznym narzędziem, zgodnym z wymaganiami tzw. Rozporządzenia PE eIDAS, w sposób pewny identyfikującym obywatela zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i w e-świecie. Narzędzie to umożliwi wsparcie rozwoju i upowszechnienia
eusług, pozwalając docelowo nie tylko na odczyt i udostępnianie obywatelom danych
gromadzonych przez Państwo, ale także na zdalną (przez Internet) realizację procedur
administracyjnych wymagających zmiany tych danych.
Dokument przedstawiony do konsultacji to dopiero początek działań mających na celu
wdrożenie polskiego dowodu z warstwą elektronicznego. Uwagi do projektu można przekazywać również drogą elektroniczną na adres e-mail: lukasz.skowron@mc.gov.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej MC.

Pomagajmy innym
AKTUALNOŚCI

Planuje się, że wydawanie nowych dowodów
z warstwą elektroniczną rozpocznie się
1 stycznia 2019 roku
i zakończy w roku 2023.
E-dowód będzie nowoczesnym i bezpiecznym
narzędziem, zgodnym
z wymaganiami tzw.
Rozporządzenia PE
eIDAS, w sposób pewny
identyfikującym obywatela zarówno w kontakcie bezpośrednim,
jak i w e-świecie.

W związku z możliwością pojawienia się wkrótce ujemnych temperatur,
minister rodziny zaapelował o szczególną wrażliwość na los osób
wymagających szczególnej troski – bezdomnych, starszych, samotnych
czy niepełnosprawnych.
Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na
utratę zdrowia i życia. W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że
często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania.
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AKTUALNOŚCI

Profil Zaufany – otwarcie
się na obywatela

Profil Zaufany, czyli podstawowa wersja bezpłatnego podpisu
elektronicznego, który przy pomocy systemów transakcyjnych
podmiotów prywatnych, np. banków, można potwierdzić bez
wychodzenia z domu. To kolejna odsłona cyfrowej rewolucji,
którą podczas konferencji na Giełdzie Papierów Wartościowych
zaprezentowali obywatelom wicepremier, minister rozwoju
i finansów Mateusz Morawiecki i minister cyfryzacji Anna
Streżyńska.
To wielki przełom w podejściu do usług
cyfrowych i cyfryzacji. Wystarczy bowiem
porównać liczbę dotychczasowych użytkowników Profilu Zaufanego z użytkowUpowszechnienie
nikami bankowości elektronicznej. Tych
Profilu Zaufanego
pierwszych jest niewiele ponad 500 tyi samych e-usług
sięcy, drugich – 16 milionów – wyjaśniła
umożliwi Polakom
minister cyfryzacji Anna Streżyńska.
dostęp m.in. do serwisów ePUAP, PUE
Mała popularność Profilu Zaufanego
ZUS, CEIDG, obywawynikała przede wszystkim z faktu, że
tel.gov.pl, biznes.
w celu jego potwierdzenia trzeba było
gov.pl.
udać się do specjalnego punktu. Dziś ta
sytuacja się zmieniła – Profil Zaufany można potwierdzić zdalnie, np. poprzez serwis
transakcyjny banku. Taką właśnie możliwość od poniedziałku (17 października br.)
otrzymali - jako pierwsi - klienci PKO Banku
Polskiego.
Ministerstwo Rozwoju podkreśla znaczenie i wartość tego rozwiązania dla obywateli,
ale także w dużej mierze dla biznesu. Przedsiębiorca, korzystając z Profilu Zaufanego,
wiele spraw urzędowych związanych z prowadzeniem firmy załatwi on-line. Przy wsparciu
Centrum Pomocy na portalu biznes.gov.pl zarejestruje firmę, zgłosi dane firmowe czy

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

zawiesi działalność. Może też zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
i załatwi drogą elektroniczną sprawy związane z ubezpieczeniami. W prosty sposób można
też np. podpisać wniosek o świadectwo kierowcy na wykonywanie międzynarodowego
przewozu drogowego lub zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ponadto w ramach Platformy Podatkowej
Ministerstwa Finansów można on-line składać deklaracje i rozliczać podatki.
Upowszechnienie Profilu Zaufanego i samych e-usług umożliwi Polakom dostęp m.in.
do serwisów ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Dzięki niemu można
zamówić kartę EKUZ, złożyć wniosek o dowód lub prawo jazdy, uzyskać odpisy aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu, zawiadomić o zbyciu pojazdu. A to wszystko bez konieczności wizyty w samym urzędzie. Profil Zaufany jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich.
Anna Streżyńska, szefowa resortu cyfryzacji, ogłosiła również konkurs na nową nazwę
dla Profilu Zaufanego. Więcej informacji o konkursie na stronie: mc.gov.pl/konkurs.

AKTUALNOŚCI

Program otwierania
danych publicznych

Ustanowiony przez Radę Ministrów strategiczny i innowacyjny
„Program otwierania danych publicznych” – jest pierwszym
dokumentem rządowym poświęconym temu zagadnieniu.
Program poprawi standardy otwierania danych publicznych i ich jakość, umożliwi jak najszersze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz zwiększy liczbę
danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.
Program przyniesie korzyści przedsiębiorcom (wesprze innowacyjne firmy i przyczyni się do powstania innowacyjnych produktów) i obywatelom (zwiększy ich udział we
współdecydowaniu o sprawach publicznych oraz poprawi standard życia dzięki stworzeniu
nowych usług i aplikacji wykorzystujących dane gromadzone przez podmioty publiczne).
Szacunki mówią, że w roku 2020 wartość polskiego rynku open data może wynieść ok.
1,2 mld euro. Komisja Europejska wylicza, że w całej UE w tym roku jest on wart 55,3 mld
euro, stanowiąc 0,37% PKB. W roku 2020 wartość europejskiego rynku open data wzrośnie
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zaś do 75 mld euro, dając 0,47% PKB. Dość powiedzieć, że w Londynie na bazie danych
z samej tylko komunikacji miejskiej powstało ok. 500 aplikacji, które dają zatrudnienie
ok. 5 tys. osób.
Podstawowym celem przyjętego przez rząd programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl. Cele szczegółowe to m.in.:
•
wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co poprawi wzrost gospodarczy oraz zwiększy rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy w przemyśle
kreatywnym (tworzy on nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania w różnych
dziedzinach gospodarki);
•
poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na
podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne;
•
zwiększenie przejrzystości i skuteczności funkcjonowania organów administracji
publicznej, usprawnienie działalności urzędów, umożliwienie obywatelom udziału
w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych;
•
wsparcie realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (chodzi o wzrost
gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejszą administrację, zapewnienie
elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce).
Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych, będą
one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu. Dane publiczne i metadane mają
być dostępne także przez interfejsy programowania aplikacji (API).
Głównymi realizatorami programu będą organy administracji rządowej i kierownicy
jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. Program może
także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne,
w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe
instytuty badawcze. Koordynatorem programu będzie minister cyfryzacji.
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Środki na realizację programu w latach 2016-2020 powinny być wygospodarowane w ramach limitów budżetowych ustalonych dla danych dysponentów (ministerstw).
W 2016 r. resort cyfryzacji w swoim budżecie zaplanował 120 tys. zł na szkolenia dla
administracji.
Program stanowi odpowiedź na liczne potrzeby przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli. Jego przygotowanie poprzedzono analizą potrzeb zainteresowanych, wykorzystujących informacje do różnych celów.
Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w kwietniu 2016 r. wynika, że dane publiczne w pierwszej kolejności wykorzystywane są w celach naukowych
i edukacyjnych (53,3%), w drugiej – w celu kontroli działań władzy (46,1%), w trzeciej
– chodzi o zwiększenie wiedzy na temat działania państwa (45,5%). Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się dane z zakresu statystyki, administracji publicznej
oraz budżetu i finansów publicznych. Aż 62,3% osób biorących udział w ankiecie poparło
ustanowienie w urzędach pełnomocników ds. dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

ZMIANY
PRAWNE

Zwiększenie efektywności
energetycznej polskiej
gospodarki

Celem ustawy o efektywności energetycznej jest zwiększenie
efektywności energetycznej i konkurencyjności polskiej gospodarki
oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, które zobowiązują kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności
energii. Nowe przepisy zastępują ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
Nowe przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz
zwiększenie liczby inwestycji energooszczędnych. Urządzenia energetyczne mają zużywać
mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej,
ciepła i gazu.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

SERWIS DOMOWY ■

■ SERWIS DOMOWY

Ustawa określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego
efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co 3 lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz
strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać
przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.
W ustawie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie
efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania
obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi.
Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do
dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe
certyfikaty) - mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe.
Ponadto ustawa określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata.

AKTUALNOŚCI

Zmiana podejścia
do cyfryzacji!

Rząd przyjął nowy „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.
Do tej pory brakowało spójnej i przemyślanej strategii informatyzacji państwa. Przede
wszystkim Program zakłada centralizację zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną
oraz integrację zasobów, jakie państwo ma w swoim ręku. Chodzi o odzyskanie kontroli nad
procesem informatyzacji, a przez to realne oszczędności. Pomóc ma w tym Główny Informatyk Kraju (to nie nowe stanowisko czy urząd, ale zestaw narzędzi, które pozwolą Ministrowi
Cyfryzacji zapanować nad przebiegiem procesów cyfryzacyjnych w skali całego kraju).
Efektem takiego działania ma być stworzenie sprawnego i spójnego systemu, który
przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale przede wszystkim do wygody
obywateli. Obywatele i przedsiębiorcy powinni mieć możliwość załatwienia niemal każdej
czynności administracyjnej w dogodnej dla siebie porze, bez konieczności wypełniania powielających się druków i wychodzenia z domu.
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Produktami realizacji PZIP będą:
1.
jedna brama informacyjno-usługowa do administracji publicznej;
2. możliwość wykorzystywania zarówno prywatnych jak i publicznych eID do uwierzytelniania w systemach administracji publicznej;
3. referencyjny model przechowywania i przetwarzania informacji
w rejestrach państwowych (SRP);
4. jednolity system elektronicznego zarządzania dokumentacją
dedykowany całej administracji,
w pierwszej kolejności rządowej;
5. centralny rejestr usług oraz centralne monitorowanie i raportowanie dostępności usług i danych;
6. narzędzie do zarządzania zasobami informacyjnymi;
7. model centralizacji infrastruktury
i utrzymania zasobów IT.
Realizacja Programu doprowadzi do
tego, że Obywatele w rzeczywisty sposób
odczują na własnym przykładzie pozytywne efekty zmiany cywilizacyjnej, jaką
niesie ze sobą cyfryzacja oraz poczują
ułatwienia w realizacji usług związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przez to zaś Program pośrednio
przyczyni się do wzmocnienia rozwoju
gospodarczego. Jednocześnie realizacja
projektów związanych z wdrożeniem nowych usług elektronicznych, budową lub unowocześnianiem systemów teleinformatycznych korzystnie wpłynie na rozwój branży
IT, jako całości.
Celem Programu jest również to, by Obywatele zyskali dostęp do przejrzystej
i sprawnej i nowoczesnej administracji, umożliwiającej czynny udział w procesach,
które stanowią podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego.
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ZMIANY
PRAWNE

Usprawnienie
funkcjonowanie jednostek
wspierania rodziny,
systemu pieczy zastępczej
i pomocy społecznej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw.
Ma ona wyeliminować niekorzystne rozwiązania dotyczące funkcjonowania jednostek
zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie. Nowe przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom – w sposób bardziej
racjonalny – wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

PORADY

Ustawa o modernizacji
służb: lepsza
infrastruktura, nowy
sprzęt i wyższe płace

Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych
do realizacji ich zadań jest głównym celem przyjętego przez Radę
Ministrów projektu „ustawy modernizacyjnej”.
W 2017 r. otrzymają one na ten cel niemal 1,4 miliarda złotych.
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PRAWNE

Usprawnienie
zwalczania ASF

18 października br. weszła w życie kolejna specustawa dotycząca
walki z afrykańskim pomorem świń.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych m.in.
wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem
chorób zakaźnych zwierząt.
Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) – do rejestru takich
podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny
REGON. Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które
prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności
rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF.
Aby skutecznie egzekwować przestrzeganie przez posiadaczy zwierząt nakazów
i zakazów związanych ze zwalczaniem
chorób zakaźnych zwierząt, Inspekcja
Inspekcja WeterynaWeterynaryjna będzie mogła m.in. naryjna będzie mogła
kazać usunięcie stwierdzonych uchybień
m.in. nakazać usunięcie
w określonym terminie albo nakazać
stwierdzonych uchybień
zabicie lub ubój określonych gatunków
w określonym terminie
albo nakazać zabicie lub
zwierząt. Ustawa umożliwia też m.in. naubój określonych gatunkazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie
ków zwierząt.
określonych działań, aby zabezpieczyć
gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu
lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie,
takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia.
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Ustawa umożliwia także powiatowemu lekarzowi weterynarii nakazanie uboju lub
zabicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną, znajdujących się na obszarze
zapowietrzonym lub zagrożonym. Ponadto ustawa przewiduje, że możliwe będzie zabicie
lub poddanie ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia ich populacji w gospodarstwie. Chodzi o sytuację, gdy np. wskutek zakazów przemieszczania zwierząt (m.in.
świń), zwierzęta te nie mogą być nadal utrzymywane przez ich właściciela ze względu na
np. zbyt duży przyrost masy. Zabicie lub ubój zwierząt będzie następował na podstawie
decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane
ubojowi będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł też nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu
przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzikich zwierząt. Za wykonanie odstrzału
będzie przysługiwał zwrot kosztów w formie ryczałtu. Wprowadzono również m.in. obowiązek oznakowania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego w ciągu
7 dni do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie już wcześniej. Rozpoczęto
proces zdejmowania świń z rynku w obszarze zagrożonym.
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ZMIANY
PRAWNE

Nowe przepisy dotyczące
Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego

Nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawiera wchodząca w życie
9 października ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji.
Wykonuje ona dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej lik
widacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Ustawa
wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji
depozytów (DGSD).
Zgodnie z ustawą, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy
Fundusz Gwarancyjny (BFG).

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

WSPÓŁPRACA Z NAMI SIĘ OPŁACA

•
•
•
•
•
•

Współpraca z doradcą podatkowym umożliwia optymalizację obciążeń
podatkowych Podatnika, wskazywanie luk prawnych i najkorzystniejszych rozwiązań, reprezentowanie Klienta przed urzędami oraz sądami administracyjnymi.

rozliczenia podatkowe związane z nabyciem/zbyciem nieruchomości,
doradztwo związane z postępowaniem w sprawach dotyczących
dochodów nieujawnionych,
doradztwo podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn
oraz pożyczek,
zwroty VAT związane z budownictwem mieszkaniowym,
zwroty VAT z krajów UE,
doradztwo w zakresie wdrożenia systemów optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie.

Masz problem? Zapraszamy – razem go rozwiążemy w sposób najbardziej korzystny.

Nasza pomoc obejmuje np.:
• udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych,
• sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych,
• usługi księgowe oraz załatwianie formalności związanych z rozliczeniami przedsiębiorców, ZUS i kadrowych,
• doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw,
• reprezentowanie Klienta w sporach z aparatem skarbowym lub sądem,
• optymalizację kosztów zatrudnienia (umowy o pracę, cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie),
• doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów),
• analizę obciążeń podatkowych i ich optymalizację, planowanie podatkowe, audyty
• podatkowe,
• analizę umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych i cen transferowych,
• sporządzanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych w zakresie
cen transferowych,

POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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