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-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – marzec

Słowo od doradcy

7
7

8 marca wszystkim Paniom należą się życzenia:
dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych
wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń, aby uśmiech stale rozpromieniał
Wasze twarze.
W bieżącym numerze mowa jest m.in. o rozpoczynającej swoją działalność
Krajowej Administracji Skarbowej oraz związanych z tym zmianach w wydawaniu interpretacji indywidualnych.
Również z początkiem marca pojawiają się surowe kary kryminalne za fikcyjne i przerabiane faktury w celu wyłudzenia VAT.
Przedsiębiorców powinny zainteresować różne formy dofinansowania,
a także przyszłość gospodarcza, jaka rysuje się w np. prognozach czy w rządowej „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i Konstytucji Biznesu.
Starsze osoby dowiedzą się z miesięcznika o zasadach waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2017 r., kobiety w ciąży – o swych nowych szczególnych
uprawnieniach.
Dla kadrowców istotne są planowane zmiany w zatrudnieniu tymczasowym
i odchodzenie od papierowych zwolnień z pracy.

Twój Doradca Podatkowy

7
10
10
15
15
15
15
20
20

– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za luty.
– Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w lutym od
należności wypłaconych zagranicznej osobie
prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust.
1 ustawy o p.d.o.p.
– Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego w lutym od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za luty – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.
– Wpłata I raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego – osoby
fizyczne.
– Wpłata podatku od nieruchomości, podatku
leśnego za marzec i I raty podatku rolnego –
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki nieposiadające osobowości prawnej.
– Złożenie deklaracji na podatek od środków
transportowych na 2016 rok i wpłata I raty
podatku od środków transportowych.

20
20
20
20
27
27
31
31

31

– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za luty –
pozostali niepubliczni płatnicy składek.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.

31
31

– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za luty.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za luty.
– Wpłata na PFRON za luty.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji podsumowującej.
– Sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok
obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
– Przekazanie urzędowi skarbowemu
zeznania CIT-8 przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych, których
rok podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym, i ew. zapłata wynikającego
z zeznania podatku.
– Przekazanie płatnika, którego rok podatkowy
pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi
skarbowemu oraz podatnikowi podatku
dochodowego od osób prawnych niemającemu
siedziby lub zarządu na terytorium RP informacji
o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu)
- IFT-2R.
– Zaplata rocznej opłaty za użytkowanie
wieczyste gruntu za 2017 r.
– Zgłoszenie do ZUS danych o pracy
w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze (ZUS ZSWA).
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ZMIANY
PRAWNE

Krajowa Administracja
Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji
podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma pozwoli
lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych. KAS rusza 1 marca.
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych
struktur administracji podatkowej, Służby
Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów
kadrowych, finansowych i organizacyjnych.
Minister właściwy ds. finansów publicznych
będzie odpowiedzialny za koordynowanie
i współdziałanie w kształtowaniu polityki
państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną
administracją kierował będzie szef KAS. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na
podstawie ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej.
Rozporządzeniami określono też znak
graficzny KAS oraz sztandar KAS i izb administracji skarbowej.
KAS a Konstytucja Biznesu
Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:
•
co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
•
domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
•
udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
•
proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych
obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

•
•

uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
szybkość działania.
Najważniejsze zadania KAS

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:
• obsługę dużych podatników
W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów.
Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.
•
jednolitą informację podatkową i celną
Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną,
dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.
•
zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)
Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli
i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej
strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Zaniechanie poboru
podatku od umorzonych
czynszów

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania
regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez
jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.
"Dzięki tym rozwiązaniom osoby wynajmujące lokale komunalne i socjalne, które znalazły
się w trudnej sytuacji i uzyskały umorzenie należności, lub ich części, nie będą musiały
odprowadzać podatku z tego tytułu. Przemawia za tym ważny interes społeczny" – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
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Przygotowane rozwiązanie przewiduje zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia
należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego na lata 2016
i 2017. Opracowane zostaną też projekty rozwiązań ustawowych, które będą obowiązywać od 2018 r. Regulacje opracowywane są we współpracy resortu finansów ze stroną
samorządową. W wyniku ich wejścia w życie jednostki samorządu terytorialnego nie będą
obowiązane do sporządzenia i przekazania rocznych informacji PIT- 8C w odniesieniu do
przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

ZMIANY
PRAWNE

Kary za fikcyjne
i przerabiane faktury

Celem ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie do
krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów
prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu
związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot
naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT).
Zjawisko to przybrało poważny charakter,
ze względu na jego powszechność, skalę
uszczupleń i zróżnicowane metody działania sprawców tych czynów.
Nowelizacja ma na celu m.in. objęcie
czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami
prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań
o mniejszej społecznej szkodliwości czynu (zwłaszcza jeżeli ich skutkiem będzie
uszczuplenie dochodów budżetowych
w niższej wysokości) z przepisów Kodeksu
karnego skarbowego.
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Nowelizacja ma na
celu m.in. objęcie
czynów zabronionych związanych
z wyłudzaniem VAT
szczególnymi regulacjami prawa karnego
powszechnego.

ZMIANY
PRAWNE

Najważniejsze zmiany
w VAT w 2017 r.

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przypomniała
najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług w 2017 r.
Wynikają one z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Chodzi o:
1. odwrotne obciążenie dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców;
2. likwidację kwartalnych deklaracji VAT-7D (podatnicy ci mają składać deklaracje miesięczne);
3. obowiązek składania deklaracji VAT-7,VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – dotyczy to podatników, którzy:
•
obowiązani są do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
•
są dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem
jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT
•
są nabywcami towarów i usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawą o VAT
•
są obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych lub art. 27 ust. 1c, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE,VAT-UEK, VAT-27 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mają być składane za
okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca);
5. zmianę warunków do zwrotu VAT w terminie 25-dni;
6. zmianę procedur odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT;
7. zmianę warunków złożenia kaucji gwarancyjnej;
8. wprowadzenie sankcji za nieprawidłowości w rozliczaniu VAT.
Szerzej na ten temat na stronie MF.
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Od 1 marca zmiany
w wydawaniu interpretacji
indywidualnych

PORADY

Podatkowe interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej. KIS będzie działał w ramach
Krajowej Administracji Skarbowej. KIS zapewni jednolitą
informację podatkową i celną.
1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych
ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.
Tym samym zmienią się również:
Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji
Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami
indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
Wzory wniosków o wydanie interpretacji
Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
Zasady wnoszenia opłat od wniosków
Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422
3100 0000.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie
internetowej KIS.
Jednolita informacja podatkowo-celna
KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji
Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze
znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Zmiany, zmiany…
ZMIANY
PRAWNE

Niedawno zaszło kilka zmian, które dotyczą niektórych
podatników i dokonujących obrotu z zagranicą.
Chodzi o :
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy
podatkowe;
•
zmiany do rozporządzenia MRiF w sprawie zgłoszeń INTRASTAT;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych;
•
wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do przekazywania władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach
podatkowych informacji i wniosków o udzielenie informacji podatkowych;
•
wyznaczenie biura łącznikowego;
•
publikację jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
•
wyznaczenie Dyrektorów IAS w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz
we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

nowy wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym;
nowe wzory upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej;
wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia
niektórych spraw celnych;
wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do przekazywania
władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej wniosków o doręczenie;
nowy wzór zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium RP;
obwieszczenie dot. spełnienia warunków do stosowania porozumienia w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu do terytorium pozostającego we właściwości Ministra Finansów Tajwanu;
publikację jednolitego tekstu Ordynacji podatkowej;
nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu
lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa;
wyznaczenie organu podatkowego właściwego do prowadzenia CRPO;
zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie
dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń;
przedłużenie terminu do przesłania informacji IFT-3/IFT-3R;
nowe wzory informacji IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A;
zmianę rozporządzenia w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy;
określenie sposobu prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku;
określenie wzoru oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku.
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WZORY PISM

Ważne dla podatników
akcyzy

W ostatnim czasie wprowadzono kilka zmian do przepisów
akcyzowych, przede wszystkim w zakresie dokumentów.
Chodzi o:
•
zmianę załącznika do rozporządzenia MF w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy
pobranej i wpłaconej przez płatnika;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną;
•
nowe wzory formularzy AKC-R, AKC-PR i AKC-Z;
•
nowy wzór deklaracji AKC-U;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających
dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej;
•
zmiany do rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych warunków dotyczących
miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego;
•
podanie średniej ważonej detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz tytoniu do
palenia w roku 2016;
•
zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego;
•
zmianę rozporządzenia MF w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
•
zmianę rozporządzenia MF w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom
prawnym lub podmiotom przekształconym;
•
zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy;
•
zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych;
•
nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej WIA-WN;
•
jednolity tekst rozporządzenia MF w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego;
•
zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
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PROJEKTY

Ułatwienia
w rozliczaniu PIT

Przyjęta już przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych wprowadzi ułatwienia dla pracowników,
emerytów i rencistów w rozliczeniach PIT.
Zmiany obejmą już rozliczenia za 2016 r. Podatnicy uzyskujący dochody wyłącznie od
płatników, będą mogli złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie
przez urząd rocznego zeznania podatkowego, w tym odliczenie od dochodu lub podatku
wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne oraz przekazanie 1% podatku na
rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Z kolei emeryci i renciści, którzy nie korzystają z ulg, chcący przekazać 1% podatku,
nie będą już musieli wypełniać PIT – wystarczy oświadczenie ze wskazaniem wybranej
organizacji.

AKTUALNOŚCI

Ruszył serwis
Ministerstwa Finansów
o cenach transferowych

pisach. Znajdują się tam również zmiany
prawne dotyczące dokumentowania
transakcji z firmami powiązanymi, informacje o porozumieniach cenowych (APA),
procedurach ich zawierania (np. o dokumentach składanych wraz z wnioskiem
o porozumienie), o procedurze MAP czy
dane statystyczne na temat zawartych
porozumień.
Serwis ma jednocześnie stanowić platformę komunikacji administracji z podatnikami – będą tam publikowane komunikaty i objaśnienia kwestii, które budzą
wątpliwości. Natomiast bieżące informacje dotyczące prac na forum UE i OECD
przybliżą użytkownikom światowe trendy w tematyce cen transferowych.

INTERPRETACJE

PIT od zysków
niepodzielonych

Serwis www o cenach transferowych (transfer pricing, TP)
zawiera m.in. informacje o porozumieniach cenowych i przepisach
dotyczących cen. To kompendium wiedzy dla przedsiębiorców
i specjalistów od TP.

Resort finansów udzielił odpowiedzi na interpelację nr 604
w sprawie luk prawnych w przepisach ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania tzw.
zysków niepodzielonych.

Ceny transferowe (ceny transakcyjne) to potoczne pojęcie stosowane dla określenia
cen ustalanych w transakcjach przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Serwis „Ceny transferowe” przedstawia informacje na temat aktualnych i projektowanych regulacji z zakresu cen transferowych oraz kalendarium zmian w prze-

dowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328 i 1478), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2015 r., zmieniła m.in. brzmienie pkt. 8 w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
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Poinformował, że ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
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o podatku dochodowym od osób fizycznych
zwanej dalej „ustawą o PIT”. Celem tej noZ uwagi na zmianę
zasad opodatkowania
welizacji było doprecyzowanie przepisu
dochodów wspólnio niepodzielonych zyskach, w przypadku
ków spółki przekształprzekształcenia spółki (w rozumieniu art. 5a
canej, w przypadku
pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od
przekształcenia
osób fizycznych – m.in. spółki z o.o.) w spółw spółkę niebędącą
kę niebędącą osobą prawną. Nowa regulaosobą prawną zachocja
wskazała, iż dotyczy ona każdego zysku
dzi konieczność opoprzekształcanej spółki, który nie został fakdatkowania zysków
spółki, które mogłyby
tycznie wypłacony wspólnikom (np. w pozostać wypłacone
staci dywidendy). Przepis ten jednakowo
wspólnikom, a które
traktuje pod względem podatkowym zana moment przerówno, zysk spółki w stosunku do którego
kształcenia stanowią
została podjęta uchwała o podziale tj. przemajątek spółki.
znaczeniu zysku spółki na inne kapitały niż
kapitał zakładowy spółki przekształcanej,
jak i zysk w stosunku do którego uchwała o podziale nie została podjęta (niepodzielone
zyski). Istotą tej normy jest opodatkowanie zysków spółki, które mogłyby zostać wypłacone
wspólnikom, a które na moment przekształcenia stanowią majątek spółki. W przypadku
przekształcenia w spółkę niebędącą osobą prawną zachodzi konieczność opodatkowania
tych przychodów z uwagi na zmianę zasad opodatkowania dochodów wspólników spółki
przekształcanej. Przed przekształceniem opodatkowanie występuje na poziomie spółki
i na poziomie wspólnika, natomiast po przekształceniu opodatkowaniu podlega tylko
przychód wspólnika spółki przekształconej.
Przychody wspólnika spółki przekształcanej pochodzą z dochodu tej spółki, który pozostaje po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie spółki. Postawienie do
dyspozycji środków z tego tytułu skutkuje u wspólnika powstaniem przychodu z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych. Przychód taki podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna.
Natomiast wspólnik spółki niebędącej osobą prawną osiąga przychody i ponosi koszty
proporcjonalnie do przypadającego mu udziału w spółce. Uzyskany dochód (lub strata)
jest rozliczany przez tego wspólnika. W majątku spółki niebędącej osobą prawną nie
występują zyski tej spółki, należne wspólnikom, które nie byłyby wcześniej przez nich
opodatkowane podatkiem dochodowym.
Poniesiona przez spółkę strata, może zostać na podstawie uchwały zgromadzenia
wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo walnego zgromadzenia
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(w spółce akcyjnej) pokryta z kapitałów spółki, w tym z utworzonych z zysków – kapitału
zapasowego i kapitałów rezerwowych. Do czasu podjęcia uchwały organu uchwałodawczego spółki, strata jest niepokryta.
W konsekwencji następuje zmniejszenie zgromadzonych na kapitale zapasowym
i kapitałach rezerwowych zysków spółki o wielkości przeznaczone na pokrycie strat.
Tym samym na dzień przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, kwota
niepodzielonych zysków lub kapitałów spółki utworzonych z zysków ulega obniżeniu
o pokryte z kapitałów spółki straty spółki. Ma to również bezpośredni wpływ na wysokość przychodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.
Odnosząc się do przedstawionego w interpelacji problemu, dotyczącego straty spółki
wynikającej z zamknięcia ksiąg na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, która na
dzień przekształcenia nie pomniejszyła kapitałów spółki tworzonych z jej zysków, należy uznać, iż brak jest uzasadnienia dla różnicowania sytuacji podatników wyłącznie ze
względu na podjęcie lub nie podjęcie uchwały o pokryciu straty spółki z utworzonych
z jej zysków kapitałów zapasowego i rezerwowych.
Jak wskazano wyżej, celem opodatkowania przychodu określonego w art. 24 ust. 5
pkt 8 ustawy o PIT jest opodatkowanie zysków spółki, które na dzień przekształcenia
nie zostały wypłacone wspólnikom. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 192 i art. 348
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013, poz. 1030,
z późn. zm. ) kwota, która może zostać przeznaczona do podziału między wspólników
spółki kapitałowej, podlega pomniejszeniu o niepokryte straty tej spółki.
Tym samym niepokryte straty spółki, jako pomniejszające kwotę która może zostać
przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników, powinny pomniejszać przychód do
opodatkowania określony w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Powyższa interpretacja
znajduje również zastosowanie do opodatkowania niepodzielonych zysków w przypadku,
kiedy wspólnikiem spółki przekształcanej jest osoba prawna. Jednocześnie, z analizy
interpretacji indywidualnych wydanych w 2015 r. wynika, iż dotyczą one stanu prawnego
obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2015 r.
W analizowanych sprawach zagadnieniem podlegającym interpretacji było rozumienie pojęcia „niepodzielone zyski”. Nie odnosiły się natomiast do kwestii możliwości
pokrywania strat bilansowych spółek przekształcanych z kapitałów utworzonych z zysku spółki innych niż kapitał zakładowy. W konsekwencji nie stwierdzono rozbieżności
w zakresie wskazanym w interpelacji.
Natomiast, odnosząc się do wątpliwości odnośnie poboru podatku od przychodu
określonego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, w odpowiedzi na interpelacje wyjaśniono,
że zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 4c ustawy o PIT, spółka powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o któ-
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rym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego m.in. w art. 24 ust. 5 pkt 8
(wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne
kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej). Z kolei stosownie do art. 42
ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41 powołanej ustawy są obowiązani
przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Należy jednak zauważyć, że przychód
określony w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT wynika tylko z zapisu w bilansie spółki przekształcanej. Nie są to faktycznie stawiane przez płatnika do dyspozycji podatnika środki
pieniężne. Dlatego też, stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy o PIT, podatnik ma obowiązek
wpłacenia płatnikowi kwot należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed
terminem, w którym spółka przekształcona jest obowiązana jako płatnik przekazać go
na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Terminem przekazania zryczałtowanego
podatku przez płatnika jest 20-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstał przychód do opodatkowania (dzień przekształcenia spółki w spółkę niebędącą
osobą prawną).
Przed tym terminem podatnik na mocy art. 41 ust. 8 ustawy o PIT jest obowiązany wpłacić należny podatek płatnikowi. Przedstawiając powyższe poinformowano, że
dotychczas do Ministerstwa Finansów nie napływały sygnały, odnośnie wątpliwości
w zakresie obowiązków płatnika i podatnika wynikających z art. 41 ust. 4c, ust. 8 i art. 42
ust. 1 ustawy o PIT.

AKTUALNOŚCI

Ruszyła akcja
„Szybki PIT”

„Szybki PIT” to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów,
która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania
podatkowego (PIT).
W ramach kampanii „Szybki PIT” przygotowano dla podatników wiele narzędzi, które
pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to m.in. tradycyjne już, wydłużone godziny pracy i dyżury telefoniczne naszych ekspertów, a także punkty rozliczeń w galeriach
handlowych.
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Podatnicy będą mogli również szybko i łatwo zadać pytanie – za pomocą usługi „Zadaj
pytanie” – na które otrzymają fachową odpowiedź
Dlaczego „Szybki PIT”? Bo składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę
szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować
znaczka pocztowego.
W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:
•
24-25 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach
w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik
będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;
•
w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające
wysłanie deklaracji drogą internetową;
• 13, 20 i 27 kwietnia w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą
odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników;
•
27 i 28 kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie
urzędy skarbowe będą pracować dłużej;
•
na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują
wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.
Strona kampanii zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów,
informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów
skarbowych.
Można przy rozliczeniu skorzystać z ułatwień proponowanych przez skarbówkę.
Z roku na rok wzrasta liczba podatników korzystających z systemu e-Deklaracje i rozliczających się z fiskusem drogą elektroniczną. Na Portalu Podatkowym wszyscy zainte-
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resowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie
wypełnionego zeznania podatkowego (Pre-Filled Tax Return). Mogą również zadać
pytanie dotyczące swojego zeznania podatkowego. Podatnicy, którzy rozliczają się
przez Internet, mogą bowiem ułatwić sobie złożenie rocznego zeznania podatkowego,
korzystając z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Usługa PFR
polega na udostępnieniu podatnikowi propozycji rozliczenia rocznego – PIT-37 i PIT38 za rok 2016. Podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za
niego administracja podatkowa, na podstawie informacji otrzymanych od płatników
oraz organów rentowych.
Akcja będzie też obecna na Facebooku.
Przypominamy, że w 2017 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela),
dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja. Na rozliczenie się
z fiskusem z PIT za 2016 rok mamy więc czas do 2 maja.

INTERPRETACJE

Split payment przy
rozliczeniach VAT?

Nawiązując do interpelacji nr 9620 oraz zapytania poselskiego
nr 2033 w sprawie nowych rozwiązań dotyczących sposobu
płatności VAT, resort finansów wyjaśnił, że podatek od towarów
i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa,
dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku
jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa,
a także polityki społecznej i gospodarczej państwa.
Wzrost w ostatnich latach luki w VAT (różnica między VAT teoretycznie należnym a VAT
faktycznie pobranym) w głównej mierze jest wynikiem wzrostu tzw. czarnej strefy (zorganizowane oszustwa podatkowe) oraz tzw. szarej strefy (unikanie opodatkowania np.
przez nierejestrowanie obrotów). Szczególnym zagrożeniem dla systemu VAT, a zatem
również dla stabilności strumienia wpływów budżetowych z tego podatku, stał się ostatnimi laty problem narastającej skali oszustw w tym podatku, w tym szczególnie szkodliwego
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ich rodzaju, jakim są oszustwa karuzelowe.
Z problemem nieprawidłowości w podatku
VAT borykają się też inne państwa członkowskie UE.
Wprowadzone w ostatnich latach rozwiązania ukierunkowane na zmniejszenie
luki w VAT, poprzez eliminację oszustw
i nadużyć oraz poprawę ściągalności tego
podatku, okazały się niewystarczające, walka z tymi procederami jest nadal jednym
z najbardziej palących wyzwań, przed którymi stoi polska administracja podatkowa.
Model dzielonej płatności (ang. split

payment) jest jednym ze sposobów gromadzenia należności podatkowych, a jednocześnie jednym z rozwiązań, które ma na
celu eliminację oszustw i nadużyć oraz poprawę ściągalności VAT (co przekłada się na
zmniejszenie luki w tym podatku). Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która
wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku, która trafia bezpośrednio na odrębne konto bankowe pozostające pod „nadzorem”
organu podatkowego. Model ten umożliwia organom podatkowym monitorowanie
i blokowanie środków na rachunkach bankowych VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem.
Tak stosowany split payment ma też charakter instrumentu ochronnego dla uczciwych podatników, stanowiąc zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami transakcji
z oszustami (np. w odniesieniu do ewentualnego kwestionowania prawa do odliczenia
podatku naliczonego). Jest to niezmiernie ważne dla tych podatników, ponieważ umożliwia uniknięcia prowadzenia przez nich procedur mających na celu weryfikację, czy przeprowadzana przez kontrahenta-oszusta transakcja służy wyłudzeniu VAT. Wprowadzenie
omawianego mechanizmu wymaga szeregu zmian w funkcjonowaniu nie tylko organów
podatkowych, ale również samych podatników (np. w zakresie systemów informatycznych
dedykowanych obsłudze płatności, czy też rozliczeń księgowych i podatkowych dokonywanych w ramach tego modelu). Niezwykle istotne jest dla resortu finansów, aby przedmiotowe rozwiązanie, jakkolwiek mające na celu wyeliminowanie oszukańczych praktyk
i ochronę uczciwych podatników nie prowadziło do nadmiernego obciążania i pogorszenia
warunków prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Dlatego też powyższe za-
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gadnienie wymaga przeprowadzenia wnikliwej, wielopłaszczyznowej analizy, obejmującej
zarówno aspekt ekonomiczny, prawny, jak i organizacyjny tego modelu i poszczególnych
jego wariantów. Taka analiza jest obecnie prowadzona w resorcie finansów, ostateczne
decyzje co do wariantu i zakresu stosowania w praktyce przedmiotowego mechanizmu
nie zostały jednak jeszcze podjęte.
Mechanizm split payment jest jednym z analizowanych przez resort finansów rozwiązań
nakierowanych na zmniejszenie luki w VAT. Biorąc pod uwagę, że najbardziej efektywnym
działaniem w tym zakresie byłoby wprowadzenie pakietu rozwiązań wzajemnie się uzupełniających, w sposób kompleksowy eliminujących nieprawidłowości w rozliczaniu tegoż
podatku, przedmiotem analiz są także inne koncepcje w tym zakresie.

INTERPRETACJE

Przywrócenie możliwości
płatności kartami
płatniczymi w instytucjach
publicznych?

Odpowiadając na interpelację poselską nr 5953 w sprawie
przywrócenia możliwości płatności kartami płatniczymi
w instytucjach publicznych, resort finansów wyjaśnił, że
wprowadzenie w art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa możliwości zapłaty podatków za pomocą
karty płatniczej lub innych instrumentów płatniczych miało
na celu rozszerzenie katalogu form ich zapłaty.
Stosownie do art. 60 § 2a tej ustawy, w przypadku zapłaty podatku za pomocą innego
instrumentu płatniczego podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką
zapłatą. Podatnika mogą obciążać z tytułu zapłaty za pomocą innych instrumentów płatniczych opłaty i prowizje (opłata interchange, opłata na rzecz organizacji kartowej i marża
agenta rozliczeniowego), pod warunkiem, że obowiązek poniesienia takich kosztów wystąpi po stronie organu podatkowego oraz te koszty będzie można przypisać do konkretnej
zapłaty. Jest to więc uzależnione od postanowień umów zawartych przez organy podat-
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kowe z instytucjami płatniczymi w zakresie
zasad rozliczeń z tytułu udostępnienia urząW przypadku
dzeń do autoryzacji transakcji płatniczych.
zapłaty podatku
Podatnik może wybrać taką formę zaza pomocą innego
płaty podatku, która będzie wiązała się
instrumentu płatz koniecznością poniesienia jak najmniejniczego podatnik
szych dodatkowych kosztów.
ponosi koszty opłat
Obowiązujące obecnie górne limity podi prowizji związanych z taką zapłatą.
stawowego składnika opłaty akceptanta
(tj. opłata interchange), wprowadzone
jednolicie na terenie Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu
do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę – tj. 0,2% wartości transakcji
w przypadku debetowych instrumentów opartych na karcie płatniczej oraz odpowiednio
0,3% w przypadku instrumentów kredytowych powinny 2 pozytywnie wpłynąć na upowszechnienie tej formy zapłaty należności także w zakresie podatków.
Po wejściu w życie powołanego przepisu art. 60 § 2a Ordynacji podatkowej nie były sygnalizowane problemy dotyczące stosowania tego przepisu. Obecnie nie są prowadzone
w Ministerstwie Finansów prace legislacyjne nad zmianą art. 60 § 2a Ordynacji podatkowej.
Praktyka stosowania tych przepisów jest jednak monitorowana.

ODPOWIEDZI

Zeznanie CIT za rok
podatkowy

Jakie zeznanie muszą złożyć podatnicy CIT?
Do końca 3 miesiąca następnego roku podatnicy podatku dochodowego od osób
prawnych muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznania podatkowe, tj. poniższe
formularze. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty podatku należnego albo
różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą
należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy o CIT).
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CIT-8 – zeznanie roczne o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych za rok podatkowy.
+ Załączniki: informacje CIT-8/O, CIT-ST,
SSE-R, CIT-BR, CIT-D, sprawozdanie
o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.
CIT-8A lub CIT-8B – Zeznania roczne o wysokości osiągniętego dochodu (straty)
przez podatkową grupę kapitałową
+ Załączniki: CIT-ST, CIT-D, CIT-BR, sprawozdanie o realizacji uznanej metody
ceny transakcyjnej.

Zeznanie CIT-8 składają podatnicy podatku
dochodowego od osób prawnych, o których mowa
w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych
w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd
na terytorium RP – podlegający obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów)
oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby
lub zarządu na terytorium RP – podlegający
obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które
osiągają na terytorium RP).
Zeznanie CIT-8A i CIT-8B – podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1a ustawy.
Składający – spółka reprezentująca podatkową
grupę kapitałową, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

Podatnicy CIT także mają prawo do pewnych odliczeń, jak np.:
• odliczanie strat
W przypadku poniesienia straty w roku podatkowym w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym, podatnik ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód do opodatkowania
w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość
obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% rozliczanej za
dany rok podatkowy straty.
• odliczenia z tytułu darowizn
Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele:
•
określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej
ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących
działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
•
kultu religijnego
– w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.
Podatnik może dokonywać odliczeń z omawianego tytułu, jeżeli wysokość przekazanej
darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość
tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
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Odliczeniom nie podlegają darowizny przekazane na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na rzecz osób fizycznych.
Wyłączenie dotyczy również darowizn na rzecz osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami (art. 18 ust. 1a
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę
dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, poprzez
podanie m.in. jego nazwy, adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej.
Odliczenia nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej
darowizny do kosztów uzyskania przychodów. Inne warunki skorzystania z powyższego
odliczenia określa art. 18 ww. ustawy.
Podatnikom przysługuje również prawo odliczeń od dochodu darowizn na kościelną
działalność charytatywno-opiekuńczą. Zasady tych odliczeń wynikają z odrębnych ustaw
regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów w Polsce (tzw. "ustawy
kościelne").
• odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową.
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Już 2,8 tys. zrealizowanych
planów na własną firmę

Program „Wsparcie w starcie” bardzo szybko zyskał olbrzymią
popularność. Dzięki programowi udzielono niemal 2,9 tys. pożyczek,
w tym prawie 2,8 tys. na podjęcie działalności gospodarczej oraz
77 na utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

•

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, niepubliczne szkoły i przedszkola.
W jaki sposób otrzymać pożyczkę?

Pożyczki udzielane są za pośrednictwem pośredników finansowych. Działają oni na terenie
całego kraju, który podzielony został na regiony i makroregiony. Dzięki temu zapewniono
łatwy dostęp do programu. Lista pośredników finansowych wraz z danymi kontaktowymi
zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl.

Łącznie na ten cel przeznaczono 315,4 mln zł. Tylko w 2016 r. udzielono pożyczek na
kwotę ponad 49,7 mln zł.
Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach programu „Wsparcie w starcie”?
•
•
•

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

•
•
•

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

•

absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów,
bezrobotni, w tym pożyczkobiorcy
korzystający z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (po
co najmniej 3 miesiącach spłacania
rat kapitałowo-odsetkowych),
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Pożyczki udzielane
są za pośrednictwem pośredników
finansowych.

ZMIANY
PRAWNE

Nowelizacja ustawy
o swobodzie działalności
gospodarczej

Nowelizacja zakłada, że tworząc prawo, będzie się badać wpływ
przepisów na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Jak powiedział prezydent, w Polsce 99,8%
ogółu wszystkich przedsiębiorstw stanowią właśnie te mikro, małe i średnie firmy.
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została przygotowana przez prezydenta. Zaproponował on, by
wszystkie projekty aktów normatywnych,
dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw
i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem
ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultat tych badań ma być
obowiązkowym elementem uzasadnienia
do projektu aktu.
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Obowiązek składania
deklaracji DRA-1

Podatnicy świadczący usługi reklamy napojów alkoholowych
mają obowiązek składania zbiorczej deklaracji miesięcznej
DRA-1 – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za świadczona
usługę polegającą na reklamie napoju alkoholowego1.
Deklaracje składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podatku od towarów i usług.
Formularz DRA-1 dostępny jest na stronie internetowej: http://www.msport.gov.pl
Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych podmioty wnoszą bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, prowadzony przez Bank
Gospodarstwa Krajowego - nr rachunku: 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186.
1.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473, ze zm.).

AKTUALNOŚCI

Nowy unijny
instrument dla polskich
mikroprzedsiębiorców

AKTUALNOŚCI

Rada Ministrów przyjęła „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przedłożoną
przez ministra rozwoju i finansów.
"Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju prowadzoną przez instytucje państwowe. Dokument przedstawia
cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazuje sposób ich osiągania
oraz określa najważniejsze projekty.
Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki, do których należy zaliczyć m.in.
niskie koszty pracy, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost wykształcenia, przekształcenie
gospodarki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, muszą zostać uzupełnione o:
•
zwiększenie znaczenia w procesach gospodarczych wytwarzanej w kraju wiedzy
i technologii,
•
rozwój i dalszą ekspansję polskich podmiotów gospodarczych,
•
budowę systemu oszczędności,
•
podwyższenie jakości funkcjonowania instytucji i ich interakcję ze społeczeństwem.
Jednocześnie należy zwrócić większą uwagę na włączanie wszystkich grup społecznych
i wszystkich obszarów w procesy rozwojowe.
Strategia opiera się na 3 celach szczegółowych:
I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę,
dane i doskonałość organizacyjną
•

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Nest Bank podpisały
umowę dotyczącą nowego instrumentu finansowego dla polskich
mikroprzedsiębiorców.
Dzięki gwarancji udzielonej przez EFI, Nest Bank uruchomił właśnie kredyty dla firm w fazie rozwoju, dostępne na preferencyjnych warunkach.
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Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju

Reindustrializacja – wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań techniczno-technologiczno-organizacyjnych, rozwój nowych gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, zdolnych do tworzenia produktów przełomowych, wymagających
dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Działania te będą kołem zamachowym dla rozwoju wielu innych dziedzin gospodarki.
Reindustrializacja będzie polegać na rozwoju innowacyjności, pozwalającym m.in.
na istotną obniżkę kosztów produkcji, w tym pracy, a także podnoszenie jakości
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•

•

•

•

produktu, lepsze zaspokajanie potrzeb i szybsze reagowanie na zmiany oczekiwań
konsumentów, zmniejszenie zużycia surowców i zapotrzebowania na energię oraz
obniżenie emisyjności produkcji i podniesienie bezpieczeństwa pracy.
Rozwój innowacyjnych firm – zwiększanie stopnia zaawansowania technologicznego produktów, powstawanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na podstawie własnych zasobów przedsiębiorstw, a także oparcie w większym
stopniu przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym na jakości i innowacyjności proponowanych produktów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – poszerzenie oferty instrumentów finansowania długoterminowego służących rozwojowi sektora MŚP, udostępnianych zarówno
przez instytucje prywatne, jak i publiczne; zwiększenie liczby aktywnych małych
i średnich przedsiębiorstw – podmiotów wdrażających innowacje produktowe,
organizacyjne i marketingowe, charakteryzujących się wyższą niż dotychczas
dochodowością i efektywnością, a także współpracujących z innymi regionalnymi podmiotami gospodarczymi (w tym dużymi przedsiębiorstwami). Chodzi też
o zwiększenie średniego areału upraw polskich gospodarstw rolnych (w efekcie
nastąpi zwiększenie dochodowości sektora produkcji rolnej), rozpoczęcie procesu
integracji pionowej wybranych segmentów sektora rolno-spożywczego, co przyczyni się do zwiększenia jego globalnej konkurencyjności, a także zwiększy potencjał
do wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych i marketingowych.
Kapitał dla rozwoju – zmobilizowanie różnych źródeł środków finansowych w celu
znacznego zwiększenia poziomu inwestycji w Polsce. Istotne będzie podjęcie działań przyczyniających się do budowania w Polsce kultury oszczędzania, ponieważ
to poziom oszczędności krajowych stanowi o możliwościach inwestycyjnych gospodarki.
Ekspansja zagraniczna – utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności. Intensyfikacja
działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli polskim przedsiębiorstwom na
osiąganie większych i zdywersyfikowanych przychodów, wyższej wydajności i rentowności oraz lepszego poziomu technologicznego, co przełoży się na poprawę
ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

•

III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi
oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu
•

II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
•

Spójność społeczna – poprawa instytucjonalnych warunków opieki nad najmłodszymi dziećmi przez tworzenie nowych miejsc opieki w różnych formach (np. żłobek,
usługa opiekuna dziennego, klub dziecięcy), dzięki czemu zwiększy się odsetek
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dzieci w wieku 0-3 lata objętych
różnymi formami opieki. UmożliStrategia przedstawia
wi to łączenie życia zawodowego
cele do realizacji w perz rodzinnym i pozwoli na zwiększespektywie roku 2020
nie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.
i 2030, wskazuje sposób
Równolegle zostaną wprowadzoich osiągania oraz określa
ne ułatwienia w zatrudnianiu przez
najważniejsze projekty.
osoby fizyczne osób do opieki nad
dziećmi czy osobami starszymi lub
chorymi (opieka nieinstytucjonalna w domu osoby). Ponadto, działania na rzecz
aktywizacji zawodowej grup nieaktywnych na rynku pracy zwiększą zatrudnienie
osób w wieku 20-64 lata. Rozszerzone zostaną możliwości wykonywania pracy
w niepełnym wymiarze czasu pracy, w elastycznych godzinach i pracy na odległość.
Rozwój zrównoważony terytorialnie – zwiększenie inwestycji prywatnych
w branżach kluczowych dla poszczególnych regionów, w szczególności w tych
o najniższym poziomie rozwoju i przeżywających trudności (to przede wszystkim
Śląsk i Polska Wschodnia). Do 2030 r. powinno to doprowadzić do znaczących
zmian w strukturze społeczno-gospodarczej oraz wzrostu udziału inwestycji prywatnych w całości inwestycji, które obecnie zależą w dużym stopniu od nakładów
publicznych, w tym finansowanych ze źródeł unijnych. Ponadto, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy – szczególnie na obszarach najbiedniejszych
i borykających się z problemami strukturalnymi – przyczynią się w dłuższym okresie
do tego, że dysproporcje w poziomie rozwoju ekonomicznego podregionów nie
pogłębią się, a jednocześnie wzrosną dochody ich mieszkańców i samorządów
terytorialnych.

•

Prawo w służbie obywatelom i gospodarce – uproszczenie prawa zapewniające
lepsze warunki do działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli. Oczekiwana jest większa spójność wewnętrzna poszczególnych dziedzin prawa, czy też
faktycznych możliwości stosowania przepisów, jak np. w przypadku braku rozporządzeń wykonawczych do ustaw zawierających delegacje ustawowe. Przewidywany jest wzrost sprawności prowadzenia postępowań sądowych i egzekucji prawa.
Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem – w tym przypadku obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty oczekują sprawności i skuteczności
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PROJEKTY

instytucjonalnej państwa, w tym wysokiej jakości decyzji publicznych podejmowanych we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi
i interesariuszami instytucjonalnymi. Oznacza to celowość oraz niezawodność
podejmowanych przez instytucje decyzji i działań programowo-koordynacyjnych,
jak również adekwatność i trwałość samych procedur oraz norm i standardów
w różnych obszarach życia publicznego.
•
E-państwo – chodzi o zwiększenie podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług oraz poziomu ich wykorzystania przez obywateli,
w tym przedsiębiorców. Docelowym, najważniejszym efektem będzie sprawnie
działająca administracja, rozumiana jako sieć instytucji powiązanych systemem
informacyjnym państwa, realizująca ideę otwartego rządu, wspierająca obywatela
i świadcząca wysokiej jakości usługi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjnych.
•
Finanse publiczne – rozwiązania zawarte w strategii nie będą naruszały stabilności
finansów publicznych. W szczególności respektowane będą regulacje unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu (m.in. deficyt 3 proc. PKB i dług 60 proc. PKB), jak
również regulacje określone w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia
wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.
•
Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej – chodzi o wykorzystanie
całego dostępnego budżetu środków unijnych w najlepszy możliwy sposób pod
względem ich wpływu na cele społeczno-gospodarcze i terytorialne. Nastąpi stopniowe przeorientowanie całej polityki rozwoju, w tym tej wspieranej ze źródeł UE,
na nowy model działań prorozwojowych koncentrujący się na budowie warunków
do zwiększania konkurencyjności gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacyjność,
a także zintegrowanej odpowiedzi na wyzwania strategiczne, takie jak demografia,
niski poziom oszczędności i inwestycji oraz wykluczenie społeczne i terytorialne.
Przygotowywane są też założenia do aktualizacji Krajowego Programu Reform na
lata 2017/2018.
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Pakiet przewozowy
wzmocni zwalczanie
szarej strefy

Przyjęta przez Sejm ustawa o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów przewiduje, że systemem rejestracji i monitorowania
objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel;
dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu
etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo
i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.
Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony
w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tzw. pakiet
przewozowy to kolejne narzędzie do uszczelnienia systemu podatkowego. Monitoring
transportu drogowego ma przynieść ponad 1 mld zł wpływów do budżetu w 2018 r.

AKTUALNOŚCI

Ponad miliard złotych
dla firm w „szybkiej
ścieżce”

Przedsiębiorcy poszukujący środków na badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe będą mogli po raz kolejny
ubiegać się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój.
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsię-

biorstwa, zwane potocznie „szybką ścieżką”, to wsparcie adresowane dla firm, które chcą
zrealizować prace B+R (we własnym zakresie lub poprzez ich częściowe zlecenie) i zobowiązują się do wprowadzenia wyniku projektu na rynek.
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi dwa odrębne konkursy: jeden
z budżetem 1 mld złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, drugi – dla
dużych firm - w którym do zdobycia będzie łącznie 400 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie w obu naborach można składać elektronicznie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
Złożone wnioski oceni panel ekspertów. Specjaliści przeanalizują m.in. innowacyjność
projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązanie oraz opłacalność jego wdrożenia.
Szczegółową dokumentację dla obu konkursów znajdą Państwo na Portalu Funduszy
Europejskich.

AKTUALNOŚCI

Badania na rynek –
dotacje na innowacyjne
produkty i usługi

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i chciałbyś
zastosować w praktyce wyniki badań B+R, możesz ubiegać się
o dofinansowanie projektu z Programu Inteligentny Rozwój.
Środki przeznaczone na wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań dostępne będą
w konkursach „Badania na rynek”, organizowanych w terminie 13 marca – 26 kwietnia.
Równolegle przeprowadzone zostaną dwa nabory. Główny, z budżetem 750 mln
złotych, adresowany będzie do wszystkich firm mikro, małych i średnich. Drugi natomiast będzie miał charakter branżowy. Założone na konkurs 50 mln złotych Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdzieli pomiędzy przedsiębiorców (z sektora MŚP)
działających w obszarze elektromobilności.
W ocenie wniosków o dofinansowanie brane będzie pod uwagę m.in. to, czy przeprowadzone przez firmę lub zlecone badania miały kluczowe znaczenie dla opracowania bądź
udoskonalenia danego wyrobu lub usługi. Punktowany również będzie poziom innowacyjności danego rozwiązania – wymagany co najmniej na poziomie krajowym.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją naborów dostępną
na Portalu Funduszy Europejskich. Resort rozwoju opisał zaś wsparcie ekspansji zagranicznej.
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PROJEKTY

Konstytucja Biznesu
w konsultacjach

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień
najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu – Prawo
przedsiębiorców oraz 3 ustawy niezbędne do jego wdrożenia.
Utrzymane zostały wszystkie najważniejsze założenia dokumentu, który
wicepremier Morawiecki przedstawił w listopadzie.
Prawo przedsiębiorców będzie centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej.
W Prawie przedsiębiorców znalazł się katalog zasad, które urzędnicy będą musieli
brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców, m.in. co nie jest prawem
zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes tak, jak chce, jeśli
nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń), domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
(przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności
konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy) czy przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców).
Poza ogólnymi zasadami Prawo przedsiębiorców zawiera także konkretne rozwiązania, które urzeczywistniają wolność gospodarczą i przynoszą przedsiębiorcom wymierne
korzyści finansowe.
"Szacujemy, że tylko z tytułu samej „ulgi na start” rocznie w kieszeniach przedsiębiorców
zostanie docelowo 600 mln zł" – poinformował wicepremier.
Wybrane rozwiązania:
Pakiet dla najmniejszych firm
a) Drobna działalność bez rejestracji
Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby

Przewidziano m.in. ulgę na
start. Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na
ubezpieczenie społeczne przez
pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.
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zajmujące się np. dorywczo handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą
musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.
b) Ulga na start
Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak
dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy
ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.
c) Małe przychody – mały ZUS (osobna ustawa, poza pakietem Konstytucji Biznesu)
Równolegle, ale już poza pakietem Konstytucji Biznesu, Ministerstwo Rozwoju przygotowuje rozwiązanie, dzięki któremu małe firmy, które osiągają niewielkie przychody, będą
płaciły niższe składki. Projekt ustawy zostanie przedstawiony jeszcze w tym kwartale.

Prawo pisane prostym językiem
Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.
Likwidacja numeru REGON
Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem
NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. Numer
REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie.
Zasady tworzenia prawa

Rzecznik Przedsiębiorców
Resort rozwoju proponuje utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców, który będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia
najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną
kontrolę, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji miedzy przedsiębiorcami a organami administracji
oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie
procesu legislacyjnego.
Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców
Skuteczne wdrożenie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce powinna wspierać Komisja
Wspólna Rządu i Przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. identyfikacja i omawianie problemów dotykających polskich przedsiębiorców np. w relacjach z administracją,
współpraca przy opracowywaniu aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej
i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie naruszać kompetencji Rady
Dialogu Społecznego.
Sprawę załatwisz nie tylko na papierze
Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy
urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków
komunikacji.
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W Konstytucji Biznesu znalazły się podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego.
Ograniczą one m.in. obciążenia nakładane na przedsiębiorców w przygotowywanych
ustawach.
Oprócz Prawa przedsiębiorców do uzgodnień i konsultacji skierowane zostały jeszcze 3 ustawy:
•
ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
•
ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz
o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców,
•
ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym.
W najbliższym czasie do uzgodnień i konsultacji zostanie także skierowana ustawa –
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy
z pakietu „Konstytucji Biznesu”.
Przewidywany termin wejścia w życie Prawa przedsiębiorców to wrzesień 2017 r.
Ministerstwo Rozwoju prowadzi także prace nad przygotowaniem przepisów,
które przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do
osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednym z rozważanych rozwiązań
jest wprowadzenie możliwości załatwiania
sprawy w urzędzie poprzez umowę administracyjną. Przedsiębiorcy mogą się wypowiedzieć w tej kwestii.
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WSKAŹNIKI
I STAWKI

Kilka prognoz
i wskaźników

Według badań opublikowanych przez Komisję Europejską wzrost
gospodarczy w Polsce nabierze tempa w 2017 i 2018 roku.
Głównym napędem ma być prywatna konsumpcja, która wzrosła w 2016 roku o 3,6 pkt.
proc. Było to spowodowane powiększeniem poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia oraz
transferami socjalnymi.
KE przewiduje dalszy wzrost wynagrodzeń, spowodowany rekordowo niskim bezrobociem. W 2016 r. wyniosło ono 6,3% i ma dalej spadać, aż do 2018 r., kiedy ma wynosić 4,7%.
W 2016 r. oszacowano spadek inwestycji o 5,5 pkt. proc., co ograniczyło przyrost PKB do
2,8%. W kolejnych latach jednak inwestycje powinny wzrosnąć, z powodu wykorzystania
środków europejskich. PKB ma osiągnąć 3,2 proc. w 2017r. i ustabilizować się na poziomie
3,1% w 2018 r.
W 2016 r. deficyt spadł do poziomu 2,6% PKB. Wiąże się to ze zmniejszeniem poziomu
inwestycji publicznych i wysokim dochodem z podatku VAT.
Prognoza nie bierze pod uwagę skutków planowanych reform mających na celu uszczelnienie systemu VAT, ponieważ na tym etapie są one trudne do oszacowania.
Tymczasem GUS opublikował dane o bezrobociu. Stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 8,6%. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w czwartym kwartale 2016 roku był wyższy o 2,7%, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku (w cenach średniorocznych
roku poprzedniego).
GUS szacuje, że PKB w całym 2016 roku był wyższy o 2,8%, w porównaniu z 2015 rokiem
(w cenach średniorocznych roku poprzedniego). MR oczekiwało zbliżonego tempa wzrostu
gospodarczego w 2016 roku.
Jeżeli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych
w styczniu 2017 r. wzrosły o 0,4% w porównaniu z grudniem ub.r. W porównaniu ze styczniem 2016 r. ceny wzrosły o 1,8%.
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2017 roku
była o 9% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest lepszy od
oczekiwań. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w styczniu
wzrosła o 4,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.
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Jeśli chodzi o handel zagraniczny, to wg wstępnych danych GUS rok 2016 przyniósł wzrost
polskiego eksportu o 2,3% (do 183,6 mld euro), importu o 0,9% (do 178,9 mld euro) oraz
dalsze znaczące zwiększenie nadwyżki obrotów (ponad 2-krotne, do blisko 4,8 mld euro).
Na prawie 3,82 mln dzieci pobierane jest 500+. W całej Polsce programem „Rodzina
500 plus” jest objętych 55% wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63%.
W gminach miejskich wynosi 48%, a w miejsko-wiejskich 58%. Najwięcej dzieci objętych
wsparciem jest na Mazowszu (ponad 552,5 tys.), Śląsku (ponad 382,7 tys.) i w Wielkopolsce
(ponad 378,6 tys.).
Jak wynika z "Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015", do roku 2050
populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu
ludności naszego kraju. Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów, jest kompleksowym
opracowaniem, opisującym sytuację demograficzną, ekonomiczną, zdrowotną osób starszych, ich aktywność, wykształcenie, sytuację rodzinną i społeczną. Zawiera też wnioski
i rekomendacje. - „W związku z konsekwencjami zmian demograficznych konieczne jest
nadanie priorytetu działaniom z zakresu polityki publicznej, mającym na celu zwiększenie
współczynnika dzietności w Polsce” – podkreśliła minister Rafalska.
Wykonanie budżetu państwa w styczniu 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na
2017 r. (po zm.), wg szacunkowych danych, przedstawia się następująco:
•
dochody – 37,0 mld zł, tj. 11,4 %;
•
wydatki – 30,2 mld zł, tj. 7,9 %;
•
nadwyżka – 6,7 mld zł (w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu
w całym 2017 roku).
Jeśli chodzi o wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych, to w styczniu 2017 roku
sprzedano obligacje: 2-letnie (DOS0119) – 266,6 mln zł, 3-letnie (TOZ0120) – 21,1 mln zł,
4-letnie (COI0121) – 139,1 mln zł, 10-letnie (EDO0127) – 58,7 mln zł. Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania.
Jest też marcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych.
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Świadczenie "500 plus",
gdy jeden z rodziców
przebywa zagranicą

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 2376 wyjaśniono, że
koordynacja świadczenia wychowawczego przewidzianego w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U. z 2016 r. poz. 195) odbywa się na tych samych zasadach, jak
innych świadczeń rodzinnych przyznawanych do tej pory przez
instytucje państw członkowskich Unii Europejskiej.
Świadczenie wychowawcze będzie zatem koordynowane w ten sam sposób jak zasiłki
rodzinne wraz z dodatkami, przewidziane ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - w oparciu o:
•
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
•
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Oznacza to, że wnioskodawca nie może jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń rodzinnych w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą kwotę
świadczeń rodzinnych przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw. Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym, przewidzianego
w art. 10 rozporządzenia 883/2004.
Kolejność pierwszeństwa w wypłacie świadczeń ustalana jest w oparciu o zapisy zawarte w art. 68 rozporządzenia 883/2004, następująco:
•
w pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy
na własny rachunek,
•
w drugiej kolejności - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,
•
w ostatniej – na podstawie miejsca zamieszkania (art. 68 rozporządzenia 883/2004).
W tym miejscu warto wskazać, że państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę
świadczeń rodzinnych (po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie),
natomiast drugie zainteresowane państwo, wypłaca różnicę (tzw. dodatek dyferencyjny)
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- w przypadku, gdy kwota świadczeń w tym
państwie przewyższa kwotę świadczeń
rodzinnych w pierwszym państwie. NaWnioskodawca nie może
leży zauważyć, że instytucje właściwe ds.
jednocześnie pobierać
koordynacji świadczeń rodzinnych porówpełnej kwoty świadczeń
nują ogólną kwotę świadczeń rodzinnych
rodzinnych w dwóch pańoraz informują się wzajemnie o kwotach
stwach członkowskich,
jednak otrzyma najwyższą
świadczeń rodzinnych, przyznawanych na
kwotę świadczeń rodzinwniosek obywatela przez ich instytucje
nych przewidzianą w ustawłaściwe. Pozwala to dokonać porównania
wodawstwie jednego
kwot wszystkich świadczeń rodzinnych oraz
z tych państw.
ustalić prawo oraz wysokość przysługującego świadczenia lub dodatku dyferencyjnego w danym państwie.
Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku, kiedy to Polska jest państwem, którego
ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, istnieje konieczność złożenia wniosku na wszystkich członków rodziny, niezależnie od
faktu spełnienia kryterium dochodowego, np. uprawniającego do otrzymania świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko. Prawo do pobierania danego świadczenia może
zostać ustalone tylko i wyłącznie na podstawie złożonego wniosku. Co więcej, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania oraz wydaniu decyzji w sprawie, instytucja właściwa
uzna, że na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego może istnieć
prawo do dodatku dyferencyjnego, zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia podstawowego 883/2004, przekaże taki wniosek do instytucji właściwej tego innego państwa oraz
informuje o swojej decyzji w sprawie wniosku – w oparciu o art. 60 ust. 2 rozporządzenia
987/2009. Warto zatem podkreślić, że praktyka taka nie wynika z przepisów krajowych,
ale rozporządzeń unijnych, które określają wprost procedurę postępowania. Tym samym w takim przypadku niezbędne jest wydanie decyzji odmownej w celu zapewnienia, by
strona otrzymała pełną kwotę świadczeń z zagranicy (bez potrącenia świadczeń z Polski).
Świadczenia te będą mogły zostać przyznane w postaci dodatku dyferencyjnego, na podstawie ustawodawstwa państwa właściwego do przyznania świadczeń rodzinnych w drugiej
kolejności, a ich wysokość wyliczona zostanie w oparciu o decyzję, wydaną przez państwo,
którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa. Niezłożenie wniosku,
a w konsekwencji brak decyzji polskiej instytucji w sprawie, może powodować, że instytucja
zagraniczna zawiesi prawo do świadczeń do kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego, o które strona się nie ubiegała. Należy podkreślić, że w każdym przypadku data
złożonego wniosku o świadczenia rodzinne jest wiążąca dla obu zainteresowanych instytucji.
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Analogicznie – zgodnie z przepisami unijnymi – prowadzone są postępowania w sprawie
świadczeń rodzinnych przez wszystkie zainteresowane instytucje państw członkowskich
w przypadkach, kiedy dane ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest zwykle na wniosek obywatela (w zależności
od wewnętrznych przepisów danego państwa), a decyzja w sprawie świadczeń rodzinnych
przekazywana jest w następnej kolejności drugiemu zainteresowanemu państwu, które dopiero na jej podstawie może ustalić prawo do ewentualnego dodatku dyferencyjnego oraz
obliczyć jego kwotę w oparciu o wysokość świadczeń przysługujących w innym państwie.
Prowadzone dotychczas przez instytucje polskie postępowania w sprawie świadczeń,
przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych oraz przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego podlegały
taki samym zasadom. Z uwagi na niski próg kryterium dochodowego, przewidzianego
przepisami ww. ustawy w większości przypadków, w których ustawodawstwo polskie
miało zastosowanie na zasadach pierwszeństwa, instytucje polskie wydawały decyzje odmowne. Tylko i wyłącznie na podstawie odmownej decyzji polskiej instytucja zagraniczna
ma możliwość przyznania pełnej kwoty świadczeń - w postaci dodatku dyferencyjnego.
W innym przypadku suma świadczeń, które mogłyby zostać przyznane w Polsce, gdyby
osoba skorzystała z przysługującego jej prawa i złożyła wniosek o świadczenia rodzinne,
może być potrącana z ogólnej kwoty świadczeń, przyznanej przez państwo właściwe
w drugiej kolejności – decyzję w tej sprawie podejmuje instytucja zagraniczna.
Odnosząc się do kwestii terminów rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w kontekście potrzeby uzyskania informacji z instytucji zagranicznych uprzejmie
wyjaśniam, że ustawodawca unijny szeroko omówił to zagadnienie zarówno w przepisach
rozporządzenia wykonawczego jak również Decyzji Nr F2 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wymiany danych między instytucjami do celów przyznawania świadczeń rodzinnych.
Zainteresowane instytucje niezwłocznie przekazują między sobą wszelkie informacje
niezbędne do ustalenia uprawnienia i wyliczenia świadczeń rodzinnych oraz wystawiają
na ich potrzeby dokumenty, a w każdym przypadku w terminach określonych w ustawodawstwie zainteresowanych państw członkowskich. Należy pamiętać, że również na
wnioskodawcy ciąży obowiązek współpracy z instytucją, polegający na przekazywaniu
instytucji właściwej informacji, dokumentów lub dowodów potwierdzających, niezbędnych dla ustalenia sytuacji lub sytuacji ich rodzin, do ustalenia lub utrzymania ich praw
i obowiązków oraz określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa oraz wynikających
z niego obowiązków tych osób – art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Co więcej,
zgodnie z wspomnianą wyżej Decyzją F2,dodatek dyferencyjny powinien zostać obliczony
i wypłacony przez państwo właściwe w drugiej kolejności niezwłocznie po tym, jak osoba
zainteresowana nabędzie prawa do świadczenia, a państwo członkowskie posiada wszel-
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kie informacje niezbędne do jego wyliczenia. Podsumowując, decyzja w sprawie odmowy/
przyznania świadczenia, a następnie ewentualnego dodatku dyferencyjnego powinna –
w przypadku posiadania wszelkich niezbędnych informacji - zostać wydana niezwłocznie,
a w każdym przypadku w terminach określonych w ustawodawstwie zainteresowanego
państwa członkowskiego.
Przepisy unijne regulują także kwestie, dotyczące wyrównywania należności w przypadkach, kiedy świadczenia zostały uznane za nienależnie pobrane. Zgodnie z art. 72 rozporządzenia 987/2009 instytucja państwa, które wypłaciło nienależnie pobrane świadczenia
może, na warunkach i w granicach przewidzianych w stosowanym przez tę instytucję
ustawodawstwie, wystąpić do instytucji każdego innego państwa, odpowiedzialnej za wypłatę świadczeń zainteresowanemu, o potrącenie nienależnej kwoty z bieżących płatności.

AKTUALNOŚCI

Powstaną nowe zasady
orzecznictwa

Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do
spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności
oraz Niezdolności do Pracy. Jego pracami pokieruje prof. Gertruda
Uścińska, prezes ZUS.
Zespół dokona przeglądu systemów
orzecznictwa w Polsce z założeniem ich
ujednolicenia, a także opracuje założenia i projekt ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.
W skład Zespołu wejdą przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji narodowej,
obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju
wsi, rozwoju i finansów, sprawiedliwości,
spraw wewnętrznych i administracji, a także KRUS-u i ZUS-u. Do udziału w pracach
będą zapraszani eksperci oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych.
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AKTUALNOŚCI

Waloryzacja emerytur
i rent od 1 marca 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2017 r.
przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.
Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których
prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 r.
Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem
zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane
z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Podstawa prawna waloryzacji świadczeń
W 2017 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na
podstawie przepisów:
•
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.),
•
ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 2)
oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia
objęte waloryzacją.
Zasady waloryzacji świadczeń
Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej
w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44%, przy czym
podwyżka nie może być niższa niż:
• 10 zł – w przypadku emerytur1, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz
•
•

rent rodzinnych,
7,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
5 zł – w przypadku emerytur częściowych2.
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Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2017 r. kwota bazowa wynosi 3.536,87 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu
emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:
•
zgłoszony po dniu 28 lutego 2017 r.
lub
•
zgłoszony przed dniem 1 marca 2017 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po
dniu 28 lutego 2017 r.
Nowe kwoty świadczeń najniższych
Od 1 marca 2017 r. obowiązują również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz
kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo
samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent – w przypadku
osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
Kwoty najniższych świadczeń od dnia 1 marca 2017 r. wynoszą:
•
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1.000 zł;
•
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750 zł;
•
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta
rodzinna wypadkowa – 1.200 zł;
Od 1 marca minimal•
renta z tytułu częściowej niezdolnona emerytura, renta
ści do pracy w związku z wypadkiem
z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy
lub chorobą zawodową – 900 zł.
oraz renta rodzinna
Kwoty dodatków/świadczeń oraz kwoty
wzrosły o ponad 100 zł,
maksymalnego zmniejszenia emerytur
do wysokości 1 tys. zł.
i rent w przypadku osiągania przychodu
z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca 2017 r. znajdą
Państwo na stronie internetowej Zakładu.

1.

2.

Gwarancja podwyższenia o co najmniej 10 zł nie dotyczy emerytur, które w dniu 28 lutego 2017 r.
przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł., do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia
do świadczenia najniższego.
Gwarancja podwyższenia o co najmniej 5 zł nie dotyczy emerytur częściowych, które w dniu
28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł.
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PORADY

Szczególne uprawnienia
kobiet w ciąży

Bez skierowania realizowane są świadczenia udzielane przez:
•
ginekologa i położnika;
•
dentystę;
•
wenerologa;
•
onkologa;
•
psychiatrę.
Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń dla osób chorych na gruźlicę
oraz zakażonych wirusem HIV.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.
Pamiętaj, kobiety w okresie ciąży i połogu (okres trwający do 6 tygodni po porodzie) – mają
prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby ubezpieczone,
jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie RP.
Jeżeli posiadasz szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one respektowane,
powinnaś zwrócić się do kierownictwa placówki lub oddziału wojewódzkiego NFZ.

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Uprawnienia te wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.
Oznacza to, że:
•
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny
być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
•
jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono
zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej
listy oczekujących,
•
w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są
udzielane na podstawie skierowania lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód
w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
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Mama i tata na urlopie
PORADY

Urlopy rodzicielskie coraz bardziej popularne. Od stycznia do
grudnia 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało
ponad 669 tys. osób – 507,7 tys. kobiet oraz 161,3 tys. mężczyzn.
Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego.
To razem 52 tygodnie.
W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wynosi: od 31 do 37 tygodni
urlopu macierzyńskiego oraz do 34 tygodni urlopu rodzicielskiego. Razem może to być
od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.
Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas na jego wykorzystanie
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aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do
16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców
czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.
Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki.
Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą.
Ojcom dzieci, oprócz urlopu rodzicielskiego, przysługuje też specjalny dwutygodniowy urlop ojcowski, który mogą wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Urlop
ten można podzielić na 2 części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie
momencie, uwzględniając wiek dziecka.
Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić go w jego trakcie.
Wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które
ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich.
1.000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci,
rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło.

PORADY

Zaświadczenia z ZUS
bez wniosku

Czy możliwe jest wydanie zaświadczenia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych bez formalnego, pisemnego wniosku? Od połowy
stycznia już tak – wystarczy dyspozycja ustna.
Wydanie zaświadczenia np. o niezaleganiu, od ręki na sali obsługi klienta ZUS, to dla
większości osób już żadna nowość. ZUS idzie więc dalej. Przy zaświadczeniach wydawanych na salach obsługi klienci ZUS nie muszą już wypełniać papierowych wniosków,
wystarczy, że wskażą pracownikowi ZUS, jakie zaświadczenie chcą uzyskać. Pracownik
sam dopyta o niezbędne szczegóły, składając elektroniczny wniosek w systemie informatycznym ZUS.
„Staramy się jak najbardziej ograniczać zbędne czynności i tzw. biurokrację. Klient, który przychodzi na naszą salę obsługi, chce być jak najszybciej obsłużony, wykonujemy więc
za klienta te czynności, które są możliwe po naszej stronie, a klient tylko sprawdza, czy
dane zapisane we wniosku są prawidłowe. Wnioski wypełniane elektronicznie mają tę
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przewagę, że dane w nich zawarte są już
automatycznie "zaciągnięte" z systemu
ZUS. W ten sposób unikamy też błędów
„Staramy się jak najbardziej
popełnianych przy okazji samodzielnego
ograniczać zbędne czynwypełniania formularzy” – stwierdziła
ności i tzw. biurokrację” –
Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor destwierdziła Magdalena
Mazur-Wolak
partamentu obsługi klienta ZUS.
I tak, po ustnej dyspozycji klienta
i wprowadzeniu do systemu niezbędnych
danych, pracownik sali obsługi wydrukuje zainteresowanej osobie odpis wniosku do
podpisu. Następnie pozostaje już tylko odebrać zaświadczenie.
Dziś "bezwnioskowy" tryb postępowania dotyczy już 27 różnego rodzaju zaświadczeń,
w tym o: niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także wysokości pobieranego świadczenia.
Osobom, które chcą załatwiać sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu lub biura,
Zakład przypomina o eZUSie, czyli Platformie Usług Elektronicznych. Założenie profilu
na PUE, umożliwia stały kontakt z Zakładem przez Internet.

PROJEKTY

Zatrudnienie tymczasowe
nie na stałe

W Sejmie jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych. Zmiany posłużą poprawie warunków
zatrudnienia i podniesieniu standardów pracy tymczasowej.
„Projekt dotyczący zatrudniana pracowników tymczasowych to efekt konsultacji z partnerami społecznymi i podmiotami rynku pracy” – powiedział sekretarz stanu Stanisław
Szwed, który prezentował go w Sejmie. – „Wzrasta liczba agencji pracy tymczasowej
oraz przedsiębiorstw korzystających z ich usług, a także liczba osób wykonujących pracę
tymczasową, jednak pojawiają się też informacje o nadużywaniu tej formy zatrudnienia
oraz nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych”.
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Najważniejsza zmiana ma zapobiec nadużywaniu terminów zatrudnienia. Praca
tymczasowa z definicji różni się od stałej. Obecne regulacje ograniczają jej trwanie do
18 miesięcy w ciągu 3 lat. Jednak wystarczy, aby firma korzystała z pracy tego samego
pracownika tymczasowego za pośrednictwem innej agencji, by mógł on dalej pracować
u danego pracodawcy użytkownika dłużej niż 3 lata. Agencje mogą przecież współpracować i wymieniać się pracownikami tymczasowymi lub same tworzyć kolejne agencje
córki tylko po to, żeby kierować pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy
użytkownika. Zmiana ustawy pozwoli na wyeliminowanie takich praktyk.
Pracodawca użytkownik nie będzie mógł powierzać pracownikowi tymczasowemu takiej samej pracy, jaką wykonywał jego własny pracownik wcześniej zwolniony
z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku wątpliwości inspektor PIP będzie
zatem oceniać rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
nie zaś stanowisko zajmowane przez wcześniej zwolnioną osobę.
Obecnie żadne przepisy nie gwarantują pracownikowi tymczasowemu możliwości
skontaktowania się z agencją, będącą jego formalnym pracodawcą. Po zmianach agencja
będzie zobowiązana przekazać pracownikowi tymczasowemu dane kontaktowe do agencji umożliwiające mu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji.

PROJEKTY
AKTUALNOŚCI

Ostatni rok
papierowych zwolnień

Lekarze będą mogli w nowy sposób uwierzytelniać zaświadczenia
lekarskie wystawiane w formie elektronicznej.
Od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu
albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
będzie:
•
zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
•
wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej
opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub
•
zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego
wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS.
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Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zachowuje obecnie
obowiązujący okres przejściowy, w którym dopuszczalne są obie formy: elektroniczna
i papierowa na druku ZUS ZLA.
Projekt przewiduje także wprowadzenie (obok dotychczasowych sposobów podpisywania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, tj. kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) nowego sposobu
uwierzytelniania zwolnień lekarskich. Będą one wystawiane z wykorzystaniem dostępnego w systemie ZUS sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych.

PROJEKTY
AKTUALNOŚCI

Projekt ustawy tworzącej
tzw. sieć szpitali

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych – wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia
tzw. sieci szpitali (PSZ).
„To ważny dzień w drodze reformowania systemu służby zdrowia, systemu, który dzisiaj
nie zadowala w zasadzie nikogo” – powiedział minister zdrowia.
Projekt wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp
pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę
oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.
Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy zagwarantują odpowiedni poziom, a także
ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla
zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne
określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego
systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze
z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane
w oparciu o postępowania konkursowe,
a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną
zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać
udział w tych postępowaniach.
Celem wprowadzenia sieci szpitali
jest poprawa opieki nad pacjentami.
Szpital, który znajdzie się w sieci, będzie
musiał zapewnić pacjentowi nie tylko
leczenie szpitalne, lecz także rehabilitację i wizytę u specjalisty po leczeniu
szpitalnym. Dzięki temu pacjenci, którzy
najbardziej potrzebują konsultacji specjalisty, będą mieli zapewnioną poradę bezpośrednio po zabiegu lub operacji – bez
konieczności zapisywania się do kolejki.
Szpital należący do sieci oprócz izby
przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w swojej strukturze będzie posiadał także przychodnię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ten sposób
skróci się czas oczekiwania na wielu
SOR-ach i izbach przyjęć.
„Ludzie chorzy często przeżywają
w systemie gehennę i trzeba już z tym
skończyć, a żeby skończyć trzeba dokonać zmiany i ta zmiana musi być istotna,
dlatego że to, co teraz dzieje się z pacjentami, jest nie do zaakceptowania” – zaznaczył minister Radziwiłł.
Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, PSZ będzie funkcjonować od 1 października 2017 r. – termin ten pozwoli
na sprawne wdrożenie zapowiadanych
zmian.
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WZORY PISM

Prosto z ZUS,
czyli prostszy język
i formularze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych upraszcza język oficjalnych
pism kierowanych do swoich klientów. Mniej stron i rubryk będą
miały także "zusowskie" formularze.
Specjalnie powołany w ZUS zespół przeanalizował jakość języka używanego w kontaktach
z klientami. We współpracy z ekspertami z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu
Wrocławskiego opracowano uniwersalne zasady komunikacji, do których stosować się będą
wszyscy pracownicy ZUS.
– Akcja "Prosto z ZUS" powstała z myślą o klientach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zadanie wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ przełożenie ustawowych zwrotów na
przystępny język, bez utraty pierwotnego sensu jest niezwykle trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Wierzę, że końcowy rezultat akcji spotka się z pozytywnym przyjęciem ze
strony naszych klientów – mówi Dorota Bieniasz, członek zarządu ZUS nadzorujący pion
świadczeń i orzecznictwa.
Zgodnie z nowymi zasadami pisma nie mogą zawierać skomplikowanych określeń, zdania powinny być krótkie i proste, przepisy przedstawione w sposób zrozumiały, najlepiej
"własnymi słowami". Pracy jest więc dużo, ale najważniejszy jest efekt – zadowolony klient.
Pierwsze zmiany można zauważyć w konstrukcji formularzy obowiązujących w ZUS –
podzielono je na jasne i czytelne sekcje, zmniejszono liczbę stron, zredukowano ilość wymaganych do wpisania danych, dodano prostą instrukcję wypełniania formularzy. Na bazie
60 dotychczasowych wniosków utworzono 40 nowych, tym samym ułatwiając właściwy
wybór klientom ZUS.
Efekt prac nad formularzami klienci mogą ocenić, odwiedzając jeden z trzech oddziałów wyznaczonych do pilotażu – w Jaśle, Toruniu oraz w II Oddziale w Warszawie na ulicy
Podskarbińskiej.
Akcja "Prosto z ZUS" to także cykl szkoleń dla pracowników, które mają podnieść standard
komunikacji z klientami. Zespół ekspertów zewnętrznych wyszkoli ponad stu konsultantów
językowych, którzy będą odpowiedzialni m.in. za dalsze przeszkolenie załogi ZUS oraz nadzór nad wypracowanymi standardami prostego języka. Szkolenia potrwają do końca roku.
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Współpracująca przy projekcie Pracownia Prostej Polszczyzny pracuje nad polskim
standardem stylu plain language od 2010 r., gdy Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego przeprowadził pierwszą ekspertyzę komunikatywności tekstów o Funduszach Europejskich. Współpracowała (lub nadal współpracuje) nad upraszczaniem
języka z wieloma instytucjami publicznymi i firmami. Dla Centralnego Ośrodka Informatyki realizowała na zlecenie KPRM inicjatywę Obywatel.gov.pl (w której uczestniczy
także ZUS).
Badania opinii publicznej prowadzone przez firmę Millward Brown wskazują, że
wprowadzane przez ZUS zmiany zyskują aprobatę klientów. W badaniach doceniono
w szczególności nową grafikę, redukcję liczby informacji do wypełnienia, proste komunikaty i zrozumiały język, jakim operują nowe wnioski.
PRZYKŁADY UPROSZCZONYCH FORMULARZY:
•
wniosek o emeryturę
•
wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
•
wniosek o informację z konta osoby ubezpieczonej
•
wniosek o zasiłek pogrzebowy
Uwagi do formularzy można przesyłać na adres formularze@zus.pl.

ZMIANY
PRAWNE

Nowa lista leków
refundowanych
(na 1 marca)

Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra
Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca
2017 r., w stosunku do projektu obwieszczenia, mają charakter
porządkujący i redakcyjny.
Zob. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz.Urz. Min. Zdr.
z 2017 r., poz. 17)
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Wskaźniki ZUS
WSKAŹNIKI
I STAWKI

Ostatnio opublikowano wiele komunikatów i obwieszczeń
Prezesa ZUS dotyczących różnych wskaźników.
Chodzi m.in. o:
•
wysokość wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne,
środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r.;
•
dopuszczalną kwotę przychodu, graniczną kwotę przychodu oraz roczną dopuszczalną kwotę przychodu i roczną graniczną kwoty przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych;
•
wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.;
•
kwotę przychodu odpowiadającą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowaną przy zawieszaniu renty socjalnej;
•
kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r., stosowane przy zmniejszaniu albo
zawieszaniu emerytur i rent;
•
miesięczną kwotę przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez
ZUS z FUS;
•
miesięczną kwotę przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS z FUS;
•
miesięczną kwotę przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z FUS – od dnia
1 marca 2017 r.;
•
miesięczną kwotę przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z FUS – od dnia
30 grudnia 2016 r.;
•
miesięczną kwotę przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
•
miesięczną kwotę przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Prezes ZUS podał też kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

KADRY I UBEZPIECZENIA ■

■ KADRY I UBEZPIECZENIA

przysługującego żołnierzom zastępczej
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji
antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

3.

ZUS podał m.in. wysokości miesięcznych dochodów dorabiających, do
jakich nie zawiesza się ani
nie zmniejsza świadczeń
emerytalno-rentowych.

Wysokość składki
zdrowotnej w 2017 r.

osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5. osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
o systemie oświaty,
oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2016 r., włącznie
z wypłatami z zysku).
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. nie może być
niższa od kwoty 297,28 zł (tj. 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najniższą podstawę
wymiaru składki oraz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
w 2017 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia
2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. (M. P. poz. 53) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4 404,17 zł.
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. dla:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
2. twórców i artystów,
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Szansa dla
spóźnionych OPP

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ma na celu usprawnienie procedury wymiany
informacji między ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej,
nadzorującym Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
a sądami rejestrowymi o uprawomocnieniu się postanowień
dotyczących utraty statusu organizacji pożytku publicznego.
Ponadto nowelizacja przewiduje zmianę zasad tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
za rok podatkowy, w ten sposób, że minister będzie mógł uwzględnić w wykazie organizację, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego
i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności w terminie ustawowym – nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. Obecnie warunkiem umieszczenia
organizacji w tym wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składają one zeznanie
podatkowe. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Reforma edukacji
ZMIANY
PRAWNE

Na mocy dwóch ustaw: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające
Prawo oświatowe, obecne, 6-letnie szkoły podstawowe staną
się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea
ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika
stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się
dwustopniowe szkoły branżowe.
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Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół
ze szkołą podstawą lub liceum ogólnokształcącym zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe,
licea, technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane; decyzję podejmą gminy.
Więcej informacji o zmianach w polskiej
szkole.
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Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół
ze szkołą podstawą lub
liceum ogólnokształcącym zostaną włączone
do tych szkół.

Kontrola wycinki
drzew należy do zadań
samorządu

Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, które regulacją sprawy
wycinki drzew i krzewów. Od tej pory bez zezwolenia można je
wyciąć na prywatnej posesji pod warunkiem jednak, że ich usunięcie
nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
„Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, musi uzyskać pozwolenie na wycięcie
drzew” – podkreślił minister Jan Szyszko.
„Celem znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest przeniesienie kompetencji do
regulowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na poziom lokalny. To gminy
najlepiej wiedzą, w jaki sposób dbać o zieleń na swoim terenie” – powiedział wiceminister
środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.
„Minister środowiska gorąco popiera nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zakłada zniesienie ograniczeń dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania
drzew i krzewów rosnących na działce” – powiedział.
Wiceminister Szweda-Lewandowski podkreślił, że osoby fizyczne mogą usunąć ze
swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że
usuwają je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki
(własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy speł-
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AKTUALNOŚCI

nić łącznie. Dodał, że wycinka drzew pod działalność gospodarczą nadal wymaga stosownego zezwolenia.
„Ustawa umożliwia mieszkańcom wycinkę drzew na prywatnej posesji bez zezwolenia
wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Nowe przepisy zlikwidowały więc niepotrzebną
biurokrację, fikcję administracyjną oraz umożliwiły wykonywanie prawa własności nieruchomości” – zaznaczył.
W opinii wiceministra obawy o masowe usuwanie drzew są nieuzasadnione. Jak
podkreślił rzecznik MŚ, „z danych będących w posiadaniu resortu środowiska wynika, iż
dotychczas około 90%-95% decyzji, dotyczących zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
było decyzjami pozytywnymi”.
Zauważył również, że obecnie w Polsce o wiele więcej drzew jest sadzonych niż wycinanych. „Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów, a lesistość
w naszym kraju ciągle się zwiększa” – powiedział.
Raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 2010-2014 wykazał, jak duże były zaniedbania
samorządów w zakresie kształtowania zieleni w miastach. Zdaniem NIK samorządy wydawały zgody na wycinki drzew bez wystarczających przesłanek, a także umarzały inwestorom
opłaty za wycięte drzewa.
Jak odpiera resort środowiska kolejne zarzuty dotyczące drzew, wiele osób wypowiadających się na temat Puszczy Białowieskiej nie zna jej. Zdarza się, że swoją opinię kształtują
jedynie na podstawie medialnych przekazów, które często bazują tylko na emocjach, a nie
na faktach.
Pełna inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Puszczy rozpoczęła się w kwietniu 2016 r.
Po raz pierwszy w historii Puszczy Białowieskiej przeprowadzono kompleksowe badanie
całego ekosystemu, w którym uczestniczyło dwustu ekspertów – naukowców i leśników.
„Puszcza Białowieska jest symbolem pokazującym wyjątkowość stanu przyrody w Polsce,
dlatego musimy ją chronić. Bez działań naprawczych będą zamierały kolejne połacie
lasu, który dotąd był chlubą polskiej szkoły leśnictwa i wyjątkowym obiektem dziedzictwa
kulturowo-przyrodniczego” – powiedział prof. Jan Szyszko.
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Program rozwoju
elektromobilności

Władze 36 miast i gmin zadeklarowały chęć współpracy
z instytucjami rządowymi na rzecz tworzenia w Polsce warunków
do rozwoju branży elektromobilności oraz wprowadzenia pojazdów
elektrycznych do komunikacji miejskiej.
Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków
dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego
transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki
transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.
Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa
jakości życia mieszkańców, poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Problem smogu w Polsce
AKTUALNOŚCI

Ostatnio głośno jest o smogu. Jak poprawić jakość powietrza?
Problem nie od dziś…
Problem smogu wynika z wieloletnich zaniedbań. Już raport NIK, mówiący o jakości powietrza w naszym kraju w latach 2008-2013, wskazywał, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Jednak wówczas organizacje ekologiczne nie
skarżyły Polski do Komisji Europejskiej.
Dane Europejskiej Agencji Środowiska i Eurostatu za lata 2008-2015 pokazują,
że najwyższe przekroczenia dobowego, dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10
występowały w Polsce w latach 2010-2012.
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„Składanie przez organizacje ekologiczne pozwu przeciwko Polsce do instytucji zagranicznych nie rozwiąże problemu smogu” – podkreślił rzecznik prasowy Ministerstwa
Środowiska Paweł Mucha.
Smog jest przy tym problemem ogólnoeuropejskim.

Resort środowiska radzi, iż stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania
paliw stałych w swoim domu, dba się o zdrowie, chroni środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędza pieniądze.
Pakiet rozwiązań legislacyjnych ME

Działania antysmogowe
Obecnie Minister Środowiska inicjuje - w ramach posiadanych kompetencji - liczne
działania legislacyjne, techniczne i finansowe mające na celu poprawę sytuacji, gdyż zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń powinno odbywać się w sposób kompleksowy.
„Poprawa jakości powietrza w Polsce wymaga działań systemowych. W Ministerstwie
Środowiska działa Komitet Sterujący ds. „Krajowego Programu Ochrony Powietrza”.
W jego ramach współpracujemy m.in. z Ministrem Energii nad standardami dla paliw
stosowanych w domowych piecach oraz Ministrem Rozwoju nad standardami dla tych
pieców. Te działania to konieczność” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska.
116 mln zł przeznaczył niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania antysmogowe w 2017 r. w ramach programu Region.
Wcześniej w styczniu w NFOŚiGW zostały podpisane trzy kolejne umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W lutym zaś NFOŚiGW podpisał
kolejnych dziewięć umów, przeznaczając ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce. Środki unijne i krajowe – dostępne w kilkunastu działaniach i programach priorytetowych, koordynowanych i tworzonych przez NFOŚiGW – pozwalają na bieżąco podejmować kompleksowe działania
inwestycyjne, edukacyjne i monitoringowe. Program o nazwie Region to tylko jedna
z propozycji NFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji i podniesienie efektywności energetycznej w Polsce.
Przedsiębiorcy będą np. mogli uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. na inwestycje poprawiające jakość
powietrza. 20 lutego ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego
E-KUMULATOR. Budżet przedsięwzięcia to 280 mln zł.
„Obowiązkiem władz centralnych jest dbanie o bezpieczeństwo ekologiczne państwa,
natomiast samorząd jest odpowiedzialny za kulturę współżycia ze środowiskiem” –
powiedział prof. Jan Szyszko. Dotyczy to także problemu smogu i poprawy jakości
powietrza w Polsce. Potrzebna jest współpraca na dwóch poziomach.
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W celu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Energii opracowało pakiet rozwiązań
prawnych. Zmiany w prawie wejdą w życie
najprawdopodobniej w I półroczu 2017 r.
Pakiet rozwiązań prawnych ma umożliwić:
•
monitorowanie i kontrolowanie
jakości paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia
emisji zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych,
•
ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski. Importerzy będą zobligowani do
tego, aby węgiel który wpływa był
poddawany sortowaniu. Z danych,
którymi dysponuje Ministerstwo
Energii, wynika, że do listopada
2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla. Najwięcej, bo 4,61 mln
ton, wyniósł import węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej.
•
uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom uzyskania
informacji na temat jakości sprzedawanego paliwa w oparciu o obligatoryjne
posiadanie przez producentów charakterystyki jakościowej przekazywanych do
obrotu paliw stałych.
Rozporządzenie ws. standardów dla kotłów
Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe ma sprawić, że dostępne będą w sprzedaży oraz
dopuszczone do montaży wyłącznie kotły o najlepszych parametrach emisyjnych, czyli
klasy 5. Kotły wprowadzane do obrotu będą musiały spełniać zaostrzone normy od
1 października 2017 r.
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Ruszył „Senior+”
AKTUALNOŚCI

PORADY

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu
wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.
Dla kogo „Senior+”?
Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym
Domu „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do
piątku. Znajdą się w nim pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń
i relaksu. W Domu „Senior+” zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Popularne w krajach europejskich kompostowanie cieszy się
coraz większym zainteresowaniem wśród polskich właścicieli
gospodarstw i przydomowych ogródków.
Gminy zachęcają mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników w celu
ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Jakie wsparcie dla samorządów?
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie
środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie
lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz
150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do
300 zł, zaś Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.
Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż 250 tys. zł
w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”
nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych
w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.
Zgłaszanie ofert
Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego
właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest
lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim
w terminie do 13 marca 2017 r.
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Kompostowanie – prosty
recykling we własnym
ogródku

ORZECZENIA

Obowiązki
zatrzymywania danych
a prawo UE

Państwa członkowskie nie mogą nakładać na podmioty świadczące
usługi elektroniczne ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.
– Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w wyroku z 21 grudnia 2016 r.
w sprawach połączonych C-203/15 – Tele2
Sverige AB / Post-och telestyrelsen
i C-698/15 Secretary of State for the Home
Department / Tom Watson i in.
Jego zdaniem, uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i tych
dotyczących lokalizacji jest niezgodne
z prawem Unii, ale państwom członkowskim przysługuje prawo przewidzenia

Państwom członkowskim przysługuje
prawo przewidzenia
indywidualnego zatrzymywania danych
tytułem prewencji, mającego na celu jedynie
zwalczanie poważnej
przestępczości.
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indywidualnego zatrzymywania danych tytułem prewencji, mającego na celu jedynie zwalczanie poważnej przestępczości, pod warunkiem, że takie zatrzymywanie – w zakresie dotyczącym podlegających mu danych, stosowanych środków łączności,
zaangażowanych w ten proces podmiotów oraz przyjętego okresu przechowywania
danych − nie będzie wykraczać poza to, co jest absolutnie konieczne. Organy krajowe
mogą mieć dostęp do tych zatrzymywanych danych pod określonymi warunkami, do
których należy w szczególności podleganie uprzedniej kontroli niezależnego organu
oraz przechowywanie tych danych na obszarze Unii.

PROJEKTY

Reprywatyzacja
pod lupą komisji

Sejm przyjął już, przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości,
ustawę powołującą Komisję do spraw usuwania skutków
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.
Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Nowe przepisy
powołują specjalną komisję weryfikacyjną, która – jako organ administracji publicznej –
zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. W skład
Komisji będzie wchodził przewodniczący, którym będzie sekretarz stanu w MS albo
MSWiA, i 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.
Ustawa ma pomóc ujawnić nadużycia
związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi także usunięcie
skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie
mienia komunalnego lub krzywdzenie
lokatorów przez właścicieli kamienic.
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PROJEKTY

W obronie przed
windykacją
przedawnionych roszczeń

Nie może być tak, że za osobą, która wiele lat temu nieopatrznie nie
dopłaciła kilku złotych do rachunku, latami ciągnie się narastające
zadłużenie, a nieświadomość dłużników wykorzystują firmy
windykacyjne. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało
zmiany dotyczące zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
Sąd ustali z urzędu
Wielu ludzi nie ma świadomości przysługujących im praw, w tym dotyczących instytucji
przedawnienia, na czym korzystają niektóre firmy windykacyjne. Masowo skupują one
za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem
zarzutu przedawnienia. W ten sposób zarabiają na ludzkiej nieświadomości.
Nowe przepisy mają za zadanie zwiększyć stabilność stosunków społecznych i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce. Wierzyciele i firmy windykacyjnie nie będą już
bowiem mogli liczyć na brak świadomości prawnej obywateli, zwłaszcza tych uboższych,
których nie stać na skorzystanie z fachowej pomocy prawnej.
W myśl proponowanych przepisów sąd będzie musiał z urzędu ustalić, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. Żadna czynność dłużnika nie będzie do tego potrzebna. Propozycja tej zmiany dotyczy wszelkiego rodzaju roszczeń – zarówno w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym.
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Dla zwiększenia pewności i stabilności stosunków prawnych projekt przewiduje również skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych. W szczególności proponuje się skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń
okresowych (np. czynsz najmu i dzierżawy) wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, 3 lata.
Trzy lata dla egzekucji
Zmianie ulega też inny istotny termin. Gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia w prawomocnym wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tego wyroku lub zawarcia
ugody, zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Dziś wynosi on aż 10 lat. To czas,
w którym wierzyciel może egzekwować roszczenie. W projekcie proponuje się skrócenie
tego terminu do 3 lat. To wystarczający okres dla wierzyciela, aby podjął czynności zmierzające do egzekucji roszczenia. Po tym czasie należy przyjąć, że nie jest zainteresowany
realizacją roszczenia.
Kolejna propozycja zmiany dotyczy przerwy przedawnienia, wskutek której przedawnienie zaczyna biec od początku. Przerwę taką powoduje uznanie roszczenia przez dłużnika, wszczęcie mediacji pomiędzy stronami, albo podjęcie przed sądem przez wierzyciela dodatkowych czynności jak np. złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia czy
zawezwanie do próby ugodowej. W konsekwencji, jeśli dane roszczenie przedawnia się
np. po 6 latach, z których upłynęło już 5 lat, w wyniku przerw można go dochodzić przez
kolejne 6 lat.
Projekt nie zmienia tych zasad w przypadku uznania roszczenia przez dłużnika oraz
mediacji. Natomiast podjęcie dodatkowych czynności przed sądem nie prowadziłoby
do przerwy w przedawnieniu, lecz do wstrzymania zakończenia jego biegu – termin
przedawnienia toczyłby się normalnym torem, nie mógłby jednak upłynąć wcześniej
niż 6 miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego wskutek tych
czynności (np. o zabezpieczenie roszczenia).

skomplikowane postępowanie dowodowe.
Zgodnie z projektem, początkiem biegu
przedawnienia będzie dzień, w którym
wierzyciel dowiedział się nie tylko o roszczeniu, lecz także o osobie zobowiązanej
z tytułu tego roszczenia. W tym przypadku przepis gwarantuje większą ochronę
interesów wierzyciela. Jako koniec biegu
przedawnienia projekt przyjmuje natomiast ostatni dzień roku kalendarzowego,
w którym upływa termin.

Sąd będzie musiał
z urzędu ustalić,
czy roszczenie jest
przedawnione.

14 dni na obronę
Projekt przewiduje też zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które dotyczą egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Od 8 września 2016 r. obowiązuje bowiem
przepis, na mocy którego komornik może zająć rachunek bankowy dłużnika drogą elektroniczną. Obecnie banki są zobowiązane do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty
komornikowi, co uniemożliwia podjęcie przez dłużnika obrony, nawet jeśli zajęcie jest
bezzasadne, bo dług został uregulowany lub roszczenie jest przedawnione. Zgodnie
z projektem, posiadacz rachunku zostanie niezwłocznie powiadomiony przez bank o zajęciu rachunku. Kwota, którą zajął komornik, nie trafi jednak na konto komornika wcześniej niż po upływie 14 dni. To okres, w którym dłużnik będzie mógł wnieść powództwo
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co umożliwi wyjaśnienie sprawy.
Taki tryb nie będzie jednak możliwy, gdy komornik zajmie rachunek, by ściągnąć należne alimenty lub rentę. Wtedy bank bezzwłocznie przekaże zajętą kwotę komornikowi.
W tym przypadku dobro dzieci i osób, którym przysługuje renta, jest ważniejsze, niż
dobro tych, wobec których komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Gdzie początek, gdzie koniec
Projekt przewiduje też zmiany w zakresie
ustalenia początku i końca biegu przedawnienia. Obecne przepisy łączą początek
biegu przedawnienia z wymagalnością
roszczenia i nie są w tym względzie jasne. Aby to ustalić, często konieczne jest
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ności zawodowych. Powinniśmy stosować procedury chroniące dane
w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem,
zmianą czy dostępem osób niepowołanych. Obowiązek zachowania
tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. W wyniku ostatniej
zmiany ustawy tylko sąd (a nie np. policja, ABW czy prokuratura) może
zwolnić nas z dochowania tajemnicy.

Generalnie wszyscy doradcy podatkowi – także w naszej Kancelarii –
wykonują zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlegamy
jedynie przepisom prawa i zasadom etyki obowiązującym doradców
podatkowych. Wiele z tych zasad ma służyć ochronie interesów klientów Kancelarii. Wskazują one m.in., że jako doradcy podatkowi powinniśmy zawsze kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem
obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.
Podejmowane przez nas czynności zawodowe mają mieć na celu ochronę interesów Klienta, jednak ta ochrona nie może usprawiedliwiać
naruszenia zasad etyki i godności zawodu.
Jako doradcy podatkowi powinniśmy też wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności. Naszym obowiązkiem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Na każdym doradcy ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich
faktów i informacji, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach. Dotyczy to
wszystkich uzyskanych przez nas informacji (np. zawartych w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie). Obowiązani jesteśmy także
zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem
wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem czyn-
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