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Terminy – październik

Słowo od doradcy

Powoli szykowane są zmiany na 2018 rok, np. planuje się dwukrotne zwiększenie limitu 50-proc. kosztów dla twórców, rząd przyjął też projekt zmian Ordynacji
podatkowej.
Resort finansów kontynuuje praktykę ostrzegania podatników przed – jego zdaniem – nieprawidłościami w stosowaniu przepisów podatkowych. Tym razem zwrócił
uwagę na nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów
sprzedawanych w formie zestawów.
W tym numerze podajemy, gdzie wypłynęły z naszego kraju w latach 2005–2015
środki na kwotę blisko 540 mld zł z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, kosztów doradczych, księgowych, dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty.
Planujący rozwój działalności gospodarczej powinni zainteresować się konkursami na dofinansowania ze środków unijnych.
Nastąpiły zmiany w opłacaniu składek na FGŚP, a w przyszłym roku wszystkie
składki ZUS będą opłacane na indywidualne konta płatników.
W bieżącym numerze przedstawiamy też bardzo optymistyczny projekt budżetu
na rok 2018, przyjęty przez rząd.

Twój Doradca Podatkowy

9
9
9
10

– Wpłata podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za wrzesień.
– Wpłata zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranego we wrześniu 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 we wrześniu od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

10
16
16
20

– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za wrzesień –
osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie
za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.
– Wpłata podatku od nieruchomości
i podatku leśnego za październik – osoby
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za wrzesień
– pozostali niepubliczni płatnicy składek.

20
20
20
20
20
25
25
25

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób fizycznych od dochodów
osiągniętych z działalności gospodarczej
(w tym liniowego) oraz z umów najmu
i dzierżawy.
– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za wrzesień.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za wrzesień.
– Wpłata na PFRON za wrzesień.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie
JPK (JPK_VAT) za wrzesień - podatnicy
mający status dużego, średniego oraz małego
przedsiębiorcy.
– Złożenie informacji podsumowującej.

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych i od podatkowej grupy
kapitałowej.
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PROJEKTY
ORZECZENIA

Dwukrotne zwiększenie
limitu 50-proc. kosztów
dla twórców

Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie
można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie
zwiększony. O wspólnym projekcie, który wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom m.in. artystów i wynalazców, poinformowali
29 września 2017 roku wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr
Gliński. Zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku.
„Jest zgoda Ministerstwa Finansów, żeby
dwukrotne zwiększyć limit przychodów, od
których można liczyć 50-proc. koszty uzysku,
co dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy, naukowów jest dobrą
wiadomością" - powiedział w Sejmie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem, ministrem
rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy wykonują twórcze zawody,
projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 proc. kosztów
uzyskania przychodów dla twórców o 100 proc., tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że
do poziomu 171 056 zł rocznych przychodów, twórcy będą mogli odliczać 50 proc. kosztów.
„Dzisiaj także artystom XXI wieku, grafikom komputerowym, programistom chcemy tworzyć lepszą przestrzeń do działania" – powiedział wicepremier Morawiecki. Jak zauważył,
działalność twórców, w tym artystów, którzy pielęgnują dobra kultury, ma bezpośrednie
przełożenie na rozwój gospodarki i technologii. „Podobnie jak Steve Jobs uważam, że najlepsze wynalazki powstają na styku między sztuką a technologią. Nie chcemy być tylko
imitatorami, chcemy być kreatywni" – dodał Mateusz Morawiecki.
Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Jak wyjaśnił wicepremier Morawiecki
podwyższenie preferencji dla twórców jest możliwe dzięki skutecznemu uszczelnianiu
systemu podatkowego.
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WSKAŹNIKI
ZMIANY
PROJEKTY
I STAWKI
PRAWNE

Projekt zmian Ordynacji
podatkowej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem
konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych
kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową
Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo
składa deklaracje i płaci podatki.
Zgodnie z projektem, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu
do – udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – informacji o:
•
niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą
składać na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
•
nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
•
zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.
Udostępnienie tych informacji polegać będzie na wydaniu przez organ podatkowy –
na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – stosownego zaświadczenia. O wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda
osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
Projekt nowelizacji przewiduje także,
że dowodami w postępowaniu podatkowym będą też dokumenty zgromadzone
w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz „big data”,
jako odrębnego środka dowodowego.
Nowe przepisy mają wejść w życie po
30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
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Zastaw skarbowy
w świetle przepisów
Ordynacji podatkowej

Zastaw skarbowy jest unormowany przede wszystkim w przepisach art.
41-46i Ordynacji podatkowej (O.p.).
Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 (tj. z dniem doręczenia
decyzji ustalającej), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód
oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich
będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika
i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli
wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej – obecnie – 12 400 zł (kwota ta jest ogłaszana corocznie przez ministra właściwego
ds. finansów na dany rok na podstawie art. 119 O.p.).
Zastawem skarbowym nie mogą być jednak obciążone rzeczy lub prawa majątkowe
niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.
Zastaw skarbowy zabezpiecza także – odpowiednio – należności przypadające od
płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających
za zaległości podatkowe.
Organ podatkowy dokonuje spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
Na mocy O.p. utworzony został Rejestr Zastawów Skarbowych.
Wpis do tego rejestru zastawów obejmuje:
1) datę ustanowienia zastawu skarbowego;
2) podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego;
3) oznaczenie organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego;
4) dane dotyczące podmiotu zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwę (firmę),
miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer paszportu lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie
posiada identyfikatora podatkowego, oraz znany adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) dane identyfikujące przedmiot zastawu skarbowego;
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6)

wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej
zastawem skarbowym;
7) datę wygaśnięcia i wykreślenia zastawu skarbowego.
Rejestr zastawów jest obecnie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Od 1 lipca 2017 r. to Szef KAS przejął prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, gdyż tego dnia weszły w życie zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Wcześniej
rejestry zastawów skarbowych były prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych,
którzy dokonywali wpisów zastawów skarbowych na podstawie wniosków, składanych
przez uprawnione organy. Natomiast Szef KAS prowadził Centralny Rejestr Zastawów
Skarbowych, który zawierał dane z rejestrów, prowadzonych lokalnie przez te organy.
Wydawały one na wniosek zainteresowanego wypis z prowadzonych przez siebie rejestrów zastawów skarbowych, natomiast Szef KAS wydawał wypis z Centralnego Rejestru
Zastawów Skarbowych.
Zgodnie ze zmianami, które wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej, 1 lipca
2017 r. powstał zaś Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Od tej pory wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu są obsługiwane
przez organ prowadzący rejestr zastawów, czyli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru mają być przesyłane przez organy
uprawnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do rejestru zastawów
skarbowych mają mieć zapewnione organy uprawnione do występowania o wpis zastawu
skarbowego do tego rejestru (wyszukiwanie danych oraz składanie wniosków o wpis) oraz
organy egzekucyjne w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań (wyszukiwanie danych). Dostęp będzie przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie
wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.
Podstawą wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów jest doręczona decyzja:
1) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego;
2) określająca wysokość zobowiązania podatkowego;
3) określająca wysokość odsetek za zwłokę;
4) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta;
5) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej;
6) o odpowiedzialności spadkobiercy;
7) określająca wysokość zwrotu podatku.
W przypadku zobowiązań podatkowych powstających w sposób przewidziany w art.
21 § 1 pkt 1 O.p. (tj. ex lege – z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

■ PODATKI

wiąże powstanie takiego zobowiązania) podstawę wniosku o wpis zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe nie
zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być dokonany wcześniej niż po
upływie 14 dni od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego.
Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów. O kolejności
wpisu rozstrzyga czas wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr zastawów. Za
czas wpływu wniosku uważa się godzinę, z dokładnością co do minuty, w której w danym
dniu wniosek wpłynął do organu. Wnioski, które wpłynęły w tym samym czasie, uznaje
się za złożone równocześnie.
O dokonaniu wpisu zastawu skarbowego organ prowadzący rejestr zastawów zawiadamia podatnika, płatnika lub inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecią odpowiadającą za zobowiązanie podatkowe lub zaległość podatkową oraz organ, na wniosek
którego dokonano wpisu.
Wpisem w rejestrze zastawów jest również wykreślenie.
Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu
zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.
Zastaw skarbowy wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem skarbowym wpisanym później.
W przypadku gdy rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe zostały obciążone
zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw,
zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem wpisanym później.
Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego następuje w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.
Organ prowadzący rejestr zastawów dokonuje wpisu zastawu skarbowego na wniosek organu uprawnionego do występowania w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego. Wnioski i inne dokumenty przesyła się do organu prowadzącego rejestr zastawów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wnioski o wpis składa się na urzędowym formularzu. Rozpoznając wniosek o wpis,
organ prowadzący rejestr zastawów bada:
1) treść i formę wniosku;
2) zgodność danych wskazanych we wniosku z dostępnymi mu danymi zgromadzonymi w systemach teleinformatycznych, przy pomocy których są prowadzone
rejestry publiczne osób, ruchomości lub zbywalnych praw majątkowych.
Brak wymaganej treści lub niezachowanie wymaganej formy wniosku, lub niezgodność ww. danych stanowi przeszkodę do dokonania wpisu. Organ prowadzący rejestr
zastawów informuje organ, który wystąpił o dokonanie wpisu, o przyczynie niedokonania wpisu.
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Wypis z rejestru zastawów wydaje
naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynął wniosek zainteresowanego.
Zastaw skarbowy jest
Wypis zawiera informacje w zakresie obskuteczny wobec każciążenia ruchomości lub zbywalnego pradorazowego właściciewa majątkowego zastawem skarbowym,
la przedmiotu zastawu
inne niż dane dotyczące podmiotu zoboi ma pierwszeństwo
wiązanego, a także informacje dotyczące
przed jego wierzyciewysokości zabezpieczonego zastawem
lami osobistymi
skarbowym zobowiązania podatkowego
lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw
skarbowy do rejestru zastawów, numer
jego wniosku o wpis oraz datę powstania
zastawu skarbowego.
Naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynął wniosek zainteresowanego, wydaje, na wniosek tego zainteresowanego, zaświadczenie o:
1) braku wpisu zainteresowanego do rejestru zastawów;
2) wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych
zastawem skarbowym ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego wraz
z danymi dotyczącymi:
a) przedmiotu zastawu skarbowego,
b) wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej,
c) organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów,
i numeru jego wniosku o wpis,
d) daty powstania zastawu skarbowego.
Naczelnicy urzędów skarbowych przetwarzają dane z rejestru zastawów w zakresie
niezbędnym do wydawania wypisów z rejestru i zaświadczeń.
Wypisy z rejestru zastawów i zaświadczenia mają moc dokumentów urzędowych.
Zgodnie z O.p., za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia pobiera się
opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa w wysokości nie większej niż 50 zł. W przypadku nieuiszczenia opłaty wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia pozostawia
się bez rozpatrzenia.
Wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
Wypisy i zaświadczenia mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, zgodnie
z art. 152a O.p.
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Art. 46d O.p. przewiduje dostępność rejestru zastawów skarbowych w Internecie.
Rejestr ten jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego organ prowadzący ten rejestr, czyli Szefa KAS. Bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów ww. informacji odbywa się za pośrednictwem aplikacji
zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący ten rejestr.
Dostęp do rejestru zastawów zapewnia się organom uprawnionym do występowania
o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym w zakresie
niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. poz. 1287) weszło w życie z dniem 1 lipca
2017 roku. Określa ono:
1) strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych;
2) sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru i innych dokumentów;
3) wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru;
4) wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia – tj. formularz
wniosku o wydanie wypisu/zaświadczenia WW-1;
5) wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia; opłata za
wydanie wypisu z rejestru oraz zaświadczenia wynosi 50 zł; należy ją wpłacić na
rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął stosowny wniosek;
6) tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym,
innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.
Jak wspomniano na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można uzyskać następujące dokumenty:
•
Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podmiotu,
o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej – zobowiązanego), a także
informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek
którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku
o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego,
•
Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie
zaświadczenia) do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru
zastawów jako właściciela obciążonych zastawem ruchomości lub prawa majątkowego wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości
zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości
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podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy i numer jego
wniosku o wpis, daty powstania zastawu skarbowego.
Wskazane dokumenty są wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych do których wpłynie wniosek.
Ponadto Rejestr Zastawów Skarbowych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego
prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1
i 3 Ordynacji podatkowej), będzie udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem
aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.
Zastaw skarbowy wygasa:
1) z mocy prawa, z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo
2) z dniem:
a) sprzedaży przedmiotu zastawu skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym albo
b) wykreślenia wpisu z rejestru zastawów.
Organ, na wniosek którego ustanowiono zastaw skarbowy, może wydać decyzję
w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru zastawów, na wniosek:
1) osoby powołującej się na swoje prawo własności ruchomości lub zbywalne prawo majątkowe, jeżeli ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym w dniu jego powstania nie stanowiły własności podatnika,
płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za
zobowiązanie podatkowe lub zaległości podatkowe;
2) podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za zobowiązanie podatkowe lub
zaległości podatkowe, której w dniu
powstania zastawu skarbowego
nie przysługiwało prawo własności
obciążonej zastawem skarbowym
ruchomości lub zbywalne prawo
majątkowe.
Ostateczną decyzję o wykreśleniu zastawu skarbowego doręcza się również organowi prowadzącemu rejestr zastawów,
który z urzędu wykreśla zastaw skarbowy
z tego rejestru.
Na wniosek organu uprawnionego do
występowania w imieniu Skarbu Państwa
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lub jednostki samorządu terytorialnego wykreśla się zastaw skarbowy z rejestru zastawów w przypadku stwierdzenia przez ten organ:
1) wygaśnięcia zastawu skarbowego z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo z dniem sprzedaży przedmiotu zastawu skarbowego
w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym;
2) utraty zasadności istnienia zastawu skarbowego, w szczególności znacznego
obniżenia wartości przedmiotu tego zastawu;
3) ustanowienia innego zabezpieczenia zobowiązania podatkowego lub zaległości
podatkowej zabezpieczonych uprzednio tym zastawem skarbowym.
Zgodnie z art. 239i O.p., ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego
nie stanowi wykonania decyzji.

PROJEKTY
PORADY

Opłata prolongacyjna
od kwoty podatku lub
zaległości podatkowej
w świetle przepisów
Ordynacji podatkowej

W przypadku zastosowania niektórych z ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych przewidziano naliczanie tzw. opłaty prolongacyjnej.
Zgodnie z art. 57 Ordynacji podatkowej (O.p.), w decyzji o odroczeniu terminu płatności
podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty bądź w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek
od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (wydanej na podstawie art. 67a §
1 pkt 1 lub 2), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ
podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.
Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.
Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania ww. decyzji.
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Opłata prolongacyjna wpłacana jest w nowowyznaczonych terminach płatności.
Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania ww. decyzji o przyznaniu
ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.
Ponadto organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeśli
wydanie ww. decyzji o odroczeniu czy rozłożeniu na raty następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw.
Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może też wprowadzić opłatę
prolongacyjną – w wysokości nie większej niż określona wyżej - z tytułu rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód odpowiednio – gminy, powiatu lub województwa. Powyższe zasady stosuje się
przy tym odpowiednio.
Stosuje się je również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników
lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.
Według przepisów zmienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także
zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373,
z poźn. zm.), opłata prolongacyjna jest naliczana według wzoru:
KxLxS
------------------- = OP = OPpz
365
– gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
K – kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na
raty zaległości podatkowej,
L – liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,
S – stawkę opłaty prolongacyjnej,
365 – liczbę dni w roku,
OP – kwotę opłaty prolongacyjnej,
OPpz – kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.
Opłata prolongacyjna jest naliczana w przypadku:
1) wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty
podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
2) wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.
W razie wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.
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Opłata prolongacyjna jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu
płatności podatku lub zaległości podatkowej albo terminu zapłaty poszczególnych rat
podatku lub zaległości podatkowej. Zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej albo rozłożonego na raty podatku lub zaległości podatkowej, przed upływem
terminu płatności, nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
Zapłata opłaty prolongacyjnej przed upływem terminu płatności też nie stanowi podstawy do obniżenia jej wysokości.
Powyższe zasady naliczania opłaty stosuje się odpowiednio do odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty należności płatników lub inkasentów.

INTERPRETACJE
PORADY

Nieprawidłowe
określanie podstawy
opodatkowania
VAT dla towarów
sprzedawanych
w formie zestawów

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym
działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą
opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów.
Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne),
składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT
oraz obniżoną stawką VAT.
Resort ostrzega przed postępowaniem mającym na celu osiągnięcie korzyści podatkowej
w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT, które polega na zawyżaniu ceny
towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny towaru
opodatkowanego stawką podstawową VAT.
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Polityka cenowa a podstawa opodatkowania
Rodzaj przyjmowanej przez przedsiębiorców strategii sprzedaży (w tym strategii cenowej)
zależy od wielu czynników, m.in. od specyfiki danego rynku, rodzaju sprzedawanego towaru, czy też docelowej grupy klientów, w związku z tym strategie te mogą kształtować
się w różny sposób.
W praktyce handlowej dość często występują przypadki sprzedawania towarów
(w tym opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT) w formie zestawów promocyjnych. Korzyść jaką osiąga konsument związana jest np. z zapłatą niższej ceny za dwa
lub więcej towarów nabywanych łącznie w porównaniu do sytuacji, gdy towary te byłyby
zakupione osobno. Z reguły w przypadku tego rodzaju promocji, w ofercie komunikowanej konsumentowi podawana jest jedna cena (cena całkowita zestawu), jednocześnie na fakturze lub paragonie fiskalnym wydawanym konsumentowi wskazywane są
poszczególne towary wchodzące w skład zestawu, z przypisanymi im cenami (dającymi
łącznie cenę całkowitą). W sytuacji, gdy tego rodzaju promocjom nie towarzyszy manipulowanie podstawami opodatkowania poszczególnych towarów (patrz niżej), tego
rodzaju praktykę należy uznać za prawidłową.
Prawidłowy sposób określania podstawy opodatkowania
Przykładowo, określając cenę poszczególnych towarów wchodzących w skład zestawu,
podatnicy często stosują proporcjonalne obniżenie ceny – cena każdego towaru zestawu jest obniżana o tyle samo procent (patrz: Przykład 1) – nie ma wątpliwości, że jest to
prawidłowe postępowanie.
Przykład 1:
Cena sprzedaży towarów sprzedawanych poza zestawem:

CIASTKO
(stawka VAT 8%)
cena brutto 5 zł

KAWA
(stawka VAT 23%)
cena brutto 8 zł

Łączna cena brutto towarów sprzedawanych osobno 13 zł
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Cena sprzedaży towarów sprzedawanych w zestawie:

ZESTAW
cena brutto zestawu 10 zł (23% rabatu)
CIASTKO
(stawka VAT 8%)
cena brutto 3,85 zł

KAWA
(stawka VAT 23%)
cena brutto 6,15 zł

W przypadku braku możliwości odniesienia się do ceny sprzedaży poszczególnych
towarów w zestawie – w szczególności, gdy jeden lub więcej z tych towarów nie jest
sprzedawany poza zestawem (nie figuruje samodzielnie w zwykłej ofercie sprzedaży), nie
ma przeszkód, ażeby podatnik odniósł ceny sprzedaży (brutto) poszczególnych towarów
do ich cen nabycia (netto)/kosztu wytworzenia towaru.
Nieprawidłowy sposób określania podstawy opodatkowania
Za niedopuszczalne natomiast należy uznać praktyki manipulowania podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów, polegające na sztucznym zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny
towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.
Poniżej przedstawione zostały ewidentne przykłady w celu zobrazowania procederu
manipulowania podstawą opodatkowania:
Przykład 2:
Cena sprzedaży towarów sprzedawanych poza zestawem:

BANDAŻ
(stawka VAT 8%)
cena brutto 1 zł

KOSMETYK
(stawka VAT 23%)
cena brutto 100 zł

Cena sprzedaży towarów w zestawie promocyjnym:

ZESTAW
cena brutto zestawu 90 zł (10% rabatu)
BANDAŻ
(stawka VAT 8%)
cena brutto 85 zł

KOSMETYK
(stawka VAT 23%)
cena brutto 5 zł

Przykład 3:
Cena sprzedaży towarów sprzedawanych poza zestawem:

KANAPKA
(stawka VAT 8%)
cena brutto 7 zł

FRYTKI
(stawka VAT 8%)
cena brutto 5 zł

COLA
(stawka VAT 23%)
cena brutto 6 zł

Łączna cena brutto towarów sprzedawanych osobno 18 zł

Cena sprzedaży towarów w zestawie promocyjnym:

ZESTAW
cena brutto zestawu 15 zł (rabat 16,5%)

KANAPKA
(stawka VAT 8%)
cena brutto 8 zł

FRYTKI
(stawka VAT 8%)
cena brutto 6,99 zł

COLA
(stawka VAT 23%)
cena brutto 1 grosz

Łączna cena brutto towarów sprzedawanych osobno 101 zł
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Przedstawione powyżej scenariusze stanowią przykładowe schematy praktyk optymalizacyjnych, które w praktyce gospodarczej mogą występować w różnych obszarach
działalności gospodarczej – w skład zestawów mogą wchodzić rozmaite rodzaje świadczeń,
w tym usługi.
Ostrzeżenie

nienależne korzyści podatkowe. Konsekwencją tego może być konieczność utworzenia
rezerwy na zobowiązania związane z potencjalnym zakwestionowaniem tych korzyści
przez organy podatkowe.
1.

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

2.

zmiana wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846)

Ministerstwo Finansów informuje i ostrzega, że w przypadku towarów i usług sprzedawanych w zestawach, nieproporcjonalne obniżenie podstawy opodatkowania stawką podstawową w stosunku do podstawy opodatkowania stawką obniżoną naraża podatnika na
ryzyko sporu z organem podatkowym, ponieważ tego rodzaju rozwiązania optymalizacyjne
mogą zostać uznane przez organy podatkowe (po dokonaniu analizy całokształtu okoliczności faktycznych) za praktykę stanowiącą nadużycie prawa, w szczególności w kontekście
zmiany ustawy o VAT1, w której z dniem 15 lipca 2016 r. wprowadzono definicję nadużycie
prawa2.
Przez „nadużycie prawa" rozumie się dokonanie czynności w ramach transakcji, która
pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne
z celem, któremu służą te przepisy (art. 5 ust. 5 ustawy o VAT). W takim przypadku dokonane czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku
odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa
(art. 5 ust. 4 ustawy o VAT).
Powyższe znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej3, jak i polskich sądów administracyjnych4:
Ministerstwo Finansów ostrzega, że uznanie w konkretnym przypadku przez organ
podatkowy – w ramach przeprowadzonego wobec podatnika postępowania – stosowanego przez podatnika procederu za nadużycie prawa, będzie wiązało się z negatywnymi
dla tego podatnika konsekwencjami związanymi z koniecznością zapłaty podatku VAT
w wysokości, jaka byłaby należna, gdyby nadużycie prawa nie zostało dokonane, wraz
z odsetkami i z sankcjami określonymi w ustawie o VAT5.
W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zaleca, aby podatnicy, którzy stosowali
lub stosują powyższe praktyki dokonali prawidłowego rozliczenia podatku VAT oraz złożyli
stosowną korektę deklaracji.
Należy dodatkowo wskazać, że sposób wyceny zapasów i materiałów oraz ich ujmowania w koszcie wytworzenia produktów podlega ocenie przez audytora w toku badania
sprawozdania finansowego. Stwierdzenie manipulowania cenami towarów sprzedawanych
w zestawie, opisane powyżej, może prowadzić do uznania, że badany podmiot osiągnął
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3. „Dla stwierdzenia istnienia nadużycia wymagane jest po pierwsze, aby dane transakcje, pomimo iż spełniają formalne przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach
szóstej dyrektywy i ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę, skutkowały uzyskaniem korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem
tych przepisów. Ponadto również z ogółu obiektywnych czynników powinno wynikać,
że celem spornych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej.". (pkt 74 i 75 wyroku
C-255/02 Halifax).
4.

Manipulowanie podstawą opodatkowania poprzez sztuczną alokację cen towarów sprzedawanych w zestawach, w sytuacjach, gdy działania takie mają wyłącznie cel osiągnięcia
korzyści podatkowej, uznawane jest również za nadużycie prawa przez polskie sądy administracyjne – przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2017 r.
sygn. akt I FSK 1944/15, który dotyczył sprzedaży zestawów promocyjnych, w skład
których wchodziły: książka oraz e-papieros.

5.

art. 112b ustawy o VAT

ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Materiały budowlane
i darowizny dla
poszkodowanych
w nawałnicach a podatki

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych
w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0% stawką
VAT. Chodzi o materiały przekazywane od 12 sierpnia do
30 listopada 2017 r. – pod określonymi warunkami.
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Wynika to z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które zezwala
na stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od
12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, jakie
miały miejsce w sierpniu 2017 r.
Stawka 0% VAT ma zastosowanie, jeżeli:
1. materiały budowlane zostały przekazane na rzecz poszkodowanych tj.:
•
osób fizycznych,
•
podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie
ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania
uczniów i studentów,
•
dysponujących nieruchomością, w której powstała szkoda,
2. zniszczona lub uszkodzona nieruchomość jest położona na terenie gminy wymienionej w przepisach:
•
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie
gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych (Dz.U. poz. 1547 i 1584),
•
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych (Dz.U. poz. 1583).
Stawkę 0% VAT stosuje się, pod warunkiem że:
1. zostanie zawarta pisemna umowa
darowizny między podatnikiem, który dokonuje darowiznę, a poszkodowanym (w okresie od 12 sierpnia br.
do dnia wejścia w życie rozporządzenia wystarczy pisemne potwierdzenie przez poszkodowanego faktu
otrzymania darowizny materiałów
budowlanych) oraz
2. poszkodowany dostarczy podatnikowi, który przekazuje darowiznę,
dokument potwierdzający powstanie szkody w nieruchomości, tj.:

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

•

w przypadku osób fizycznych – kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) odpowiedniej części kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej, z którego będzie
wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku sierpniowych nawałnic,
•
w przypadku podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi,
młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak też w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów – zaświadczenie wydane przez
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o poniesieniu szkody
w nieruchomości, w której podmiot prowadzi ww. działalność.
Dzięki innym nowym przepisom, które pomogą poszkodowanym w nawałnicach w sierpniu 2017 r., więcej poszkodowanych skorzysta z możliwości zaniechania poboru podatku od darowizn. Rozszerzają one obszar dotknięty żywiołem, na którym poszkodowani
mogą korzystać ze zwolnienia konieczności z zapłaty podatku od darowizn. Wydłużają też
do 6. miesięcy czas na składanie przez poszkodowanych zeznań podatkowych, co ułatwi
im korzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku od otrzymanej darowizny. Od 25 sierpnia
2017 r. możliwe jest bowiem zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od
podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.

INTERPRETACJE
PORADY

Konwencja MLI nie
zmieni sposobu
rozliczania podatków
przez Polaków żyjących
za granicą

Przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków
przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej
Brytanii. Nie będą oni objęci opodatkowaniem w Polsce. MLI to
konwencja, która ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim
korporacjom – wyjaśnił resort finansów.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw.
W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania. MLI ma skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową. Wejście w życie pierwszych zmian do umów
podatkowych zakładane jest przez OECD na początek 2018 r. (z uwagi na konieczność ratyfikacji i innych procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne państw przystępujących
do konwencji). Jednakże zmiany wynikające z Konwencji będą miały zastosowanie dopiero
od następnego po ratyfikacji roku kalendarzowego lub nawet później.
Polacy pracujący za granicą nie będą
opodatkowani w Polsce. Jednym z wielu
rozwiązań, które przewiduje konwencja,
jest wprowadzenie tzw. metody kredytu
Polacy pracujący za grapodatkowego, która ma pomóc w odzyskanicą nie będą opodatkonia władztwa podatkowego nad dochodami
wani w Polsce. Jednym
dotychczas „zwalnianymi" na mocy umów.
z wielu rozwiązań, które
przewiduje konwencja,
Przepis o „kredycie podatkowym" będzie
jest wprowadzenie
miał zastosowanie do korporacji, a nie do
tzw. metody kredytu
osób fizycznych. W Polsce do osób fizyczpodatkowego, która ma
nych będzie miała zastosowanie tzw. „ulga
pomóc w odzyskania
abolicyjna". Oznacza to w uproszczeniu, że
władztwa podatkowego
dochody osiągane z pracy za granicą przez
nad dochodami dotychPolaków nie są opodatkowane w Polsce.
czas „zwalnianymi" na
Natomiast Polacy, którzy przenieśli
mocy umów
się za granicę razem ze swoimi rodzinami
i tam pracują, w ogóle nie są objęci opodatkowaniem w Polsce, ponieważ zgodnie
z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania nie są rezydentami dla celów
podatkowych w Polsce.
Jeżeli ktoś wyjeżdża do pracy za granicą na krótki czas i wraca do Polski (np. zostawił
tu rodzinę), to może podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale wówczas zastosowanie znajdzie przepis o uldze abolicyjnej i taki pracownik nie zapłaci podatku w Polsce. Taka osoba
może być obowiązana do wykazania zagranicznych dochodów swoim polskim zeznaniu
podatkowym. Jednak w Ministerstwie Finansów rozważa się wprowadzenie rozwiązań
usuwających niepotrzebne obowiązki administracyjne w tym zakresie – wyjaśnił resort.
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WZORY PISM

Nowe wzory deklaracji
AKC-U/A i AKC-U/S

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września
2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1757) wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
Określono w nim wzór:
1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych – AKC-U/A(1),
2) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – AKC-U/S(1).
Deklaracje w postaci papierowej sporządzone według wzoru dotychczasowego, mogą
być składane do dnia 31 grudnia 2018 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 323).

WZORY PISM

Dokumentacja cen
transferowych

2 rozporządzenia MRiF dotyczą zakresu informacji sporządzanych
przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami
powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach
rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub
narzucone) z podmiotami powiązanymi – dokumentacji zawierającej
informacje o grupie podmiotów powiązanych.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ PODATKI

Określają one odpowiednio:
•
zakres informacji zawartych w dokumentacji podatkowej CIT,
•
zakres informacji zawartych w dokumentacji podatkowej PIT.
Wchodzą one w życie z dniem 3 października 2017 roku.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

W 11 lat wydrenowali
z Polski blisko 540 mld zł!

Ministerstwo Finansów potwierdziło dane za lata 2005–2015.

Liczne zmiany w PIT i CIT
WSKAŹNIKI
ZMIANY
PROJEKTY
I STAWKI
PRAWNE

Z raportu organizacji Global Financial Integrity (GFI) wynikało, iż Polska była liderem w UE,
jeżeli chodzi o drenaż środków finansowych przez zagraniczne podmioty za lata 2004-2013.
Informacje te potwierdziło niedawno Ministerstwo Finansów. Według oficjalnych danych
na temat transferów wypchodzących z Polski z tytułu z odsetek, należności licencyjnych,
kosztów doradczych, księgowych, dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty - w latach 2005-2015 wypłynęło ich aż 537,8 mld zł.
Posłowie Bartosz Józwiak (UPR/Kukiz'15) oraz Jarosław Sachajko (Kukiz'15) złożyli do
Ministra Finansów i Rozwoju interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej podatku CIT (nr 14857). W oficjalnej odpowiedzi z dnia 13 września 2017 r. przedstawiciel Ministerstwa Finansów (Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów)
wskazał, że z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, kosztów doradczych, księgowych,
dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty w latach 2005–
2015 wytransferowano z naszego kraju kwotę 537,8 mld zł. Poniżej tabela, w jakiej resort
podał kwoty płatności ze wskazanych powyżej tytułów w rozbiciu na poszczególne kraje
UE, do których płatności z terytorium Polski były dokonywane (dane w miliardach złotych,
w zaokrągleniu do setnych części miliarda):

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje
m.in. podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania.
Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys.
zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują
niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.
Poza licznymi zmianami w zakresie podatków dochodowych i ryczałtu (np.od najmu
mieszkań), celem nowelizacji przepisów ustawowych jest uszczelnienie systemu podatku
dochodowego od osób prawnych.
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AKTUALNOŚCI

J.P. Morgan otwiera
Centrum Korporacyjne
w Polsce

Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju
partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza
rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.

Łączne kwoty ww. płatności do poszczególnych państw UE w latach 2005–2015 prezentuje poniższy wykres:

Jak widać, najwięcej kapitału w ciągu wskazanych 11 lat wydrenowały z Polski firmy
zarejestrowane w Holandii. Do tego kraju popłynęło aż 117,31 mld zł. Niewiele mniej
wytransferowały z Polski firmy niemieckie – blisko 102 mld zł. Na trzecim miejscu znalazły
się firmy francuskie – w latach 2005-2015 wyprowadziły z naszego państwa niespełna
60 mld zł.
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J.P. Morgan największa instytucja finansowa na świecie, otwiera w Warszawie swoje Centrum
Korporacyjne, co ogłosili na wspólnej konferencji wicepremier, minister rozwoju i finansów
Mateusz Morawiecki oraz Steve Cohen, Dyrektor Zarządzający, Szef Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie. W ramach inwestycji, utworzonych zostanie powyżej 3000
wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy, a usługi będą świadczone na wewnętrzne potrzeby
jednostek organizacji na całym świecie.
„Inwestycja J.P. Morgan to jeden z najważniejszych projektów w branży finansowej i potwierdzenie, że Polska odnosi znaczące sukcesy w zdobywaniu inwestycji o globalnym znaczeniu i przyciąganiu wartościowych miejsc pracy. Cieszę się, że to w Polsce powstaje centrum, działające na styku sektora finansowego i nowych technologii, które przyczyni się do
zatrzymania w naszym kraju wysoko wyspecjalizowanych pracowników. To efekt ciężkiej
pracy wielu osób, również naszych intensywnych spotkań z inwestorami w Londynie czy
w Nowym Jorku” – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki.
„J.P. Morgan działa w ponad 100 krajach na świecie. Nasze centra technologiczne i operacyjne zarządzane są w modelu 24 h na dobę, 365 dni w roku. Polska posiada wysoko wykwalifikowaną i technologicznie zorientowaną kadrę pracowniczą o szerokich horyzontach
oraz infrastrukturę ekonomiczną, która jest idealna dla naszej firmy” – powiedział Steve
Cohen, Dyrektor Zarządzający, Szef Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie.
„Jest mi bardzo miło zakomunikować otworzenie centrum korporacyjnego J.P. Morgan
w Warszawie, w którym zostanie zatrudnionych ponad 3000 pracowników w następnych
trzech latach” – dodał.
W warszawskim centrum pracę znajdzie 3000 osób. Celem realizowanej inwestycji
jest utworzenie centrum korporacyjnego, którego działalność będzie odpowiadać na
wewnętrzne zapotrzebowanie organizacji w zakresie serwisów korporacyjnych. Dla celów
realizacji inwestycji w Warszawie został zarejestrowany oddzielny podmiot J.P. Morgan
Poland Services.
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„Wejście J.P. Morgan do Polski, gdzie działają już takie firmy, jak RBS, Citi, Goldman
Sachs czy MoneyGram, jest sygnałem dla rynku finansowego, że Polska buduje pozycję
europejskiego hubu usług korporacyjnych” – skomentował Tomasz Pisula, prezes Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu, która uczestniczyła w obsłudze inwestora.
W strategii rozwoju firmy ważną rolę odgrywa kooperacja z uniwersytetami. J.P. Morgan deklaruje chęć ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi. Firma wraz z nimi pragnie
tworzyć najbardziej przydatne z praktycznego punktu widzenia kierunki studiów, jak również współtworzyć programy stażowe i szkoleniowe dla studentów oraz uczestniczyć
w seminariach i wykładach.
Projekt wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z uwagi na: innowacyjność i wysoki stopień zaawansowania świadczonych usług, tworzenie stabilnych
i wysokopłatnych miejsc pracy dla absolwentów i specjalistów oraz planowaną współpracę
z uczelniami wyższymi.

W umowie CETA przewidziano, że takim dowodem będzie deklaracja pochodzenia sporządzana przez eksportera. W przypadku eksporterów unijnych deklarację pochodzenia może
sporządzić każdy eksporter, ale tylko dla przesyłek, których wartość nie przekroczy 6.000 euro.
W sytuacji, gdy wartość przesyłki przekroczy tę kwotę, deklarację może sporządzić wyłącznie
eksporter zarejestrowany w systemie REX.
W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Kanady w ramach umowy CETA, powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów REX.
Umowa CETA została podpisana 30 października 2016 r., a następnie opublikowana w Dz.
Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r. Tymczasowe stosowanie oznacza, że obowiązywać będą postanowienia części handlowej CETA, natomiast wyłączone pozostaną kwestie ochrony inwestycji
i sądu inwestycyjnego (ICS – Investment Court System), które należą do kompetencji państw
członkowskich UE..

O J.P. Morgan
J.P. Morgan jest globalną instytucją finansową z siedzibą w Nowym Jorku. Swoje biura
ma w ponad 100 krajach, prowadząc działalność w ramach pięciu głównych sektorów:
Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking,
Asset Management oraz Corporate. Głównymi klientami są Inwestorzy indywidualni oraz
instytucjonalni, m.in.: państwowe fundusze majątkowe, firmy ubezpieczeniowe, pracownicze programy emerytalne, prywatni inwestorzy.

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęło się
tymczasowe stosowanie
części handlowej CETA

Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla
przywożonych towarów jest m.in. ich bezpośredni przywóz z kraju
eksportu do kraju importu oraz dysponowanie dowodem ich
preferencyjnego pochodzenia.
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AKTUALNOŚCI

Co nowego
w sprawie ASF?

Głównym celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest zapewnienie środków
finansowych na realizację programu bioasekuracji mającego
zapobiegać szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń w latach
2015–2018.
W związku ze zmianą, w 2017 r., sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, zaistniała potrzeba rozszerzenia obszaru, na którym realizowany jest program
bioasekuracji. Tym samym określone dotychczas maksymalne limity wydatków z budżetu
państwa na ten cel okazały się niewystarczające.
Wobec powyższego, przedmiotowa ustawa zwiększa limity na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, tj. na wypłatę odszkodowań za zabite
i poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń
w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania
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Od czego zacząć?
Poniżej znajdziesz listę aktualnie dostępnych projektów, w tym także praktyk i szkoleń.
Sprawdź, czy możesz skorzystać z któregoś z nich. Wybierz tabelę odpowiednią dla województwa, w którym mieszkasz. Tam znajduje się lista aktualnych i otwartych projektów,
do których możesz się zgłosić we wrześniu i w październiku. Wyślij emaila, zadzwoń albo
osobiście porozmawiaj z doradcami, którzy pomogą Ci na etapie rekrutacji, a także odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
Nic straconego

wyniesie po 21.520.000 mln zł rocznie w 2017 r. i 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat
maksymalnie przeznaczone zostanie po 8.000.000 mln zł rocznie w 2017 r. i 2018 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.
Zob. też:
•
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich – nowe
rozporządzenie;
• ASF – refundacja wydatków na dezynfekcję i środki techniczne;
•
Rekompensaty za nieutrzymywanie świń (do 31 października br. można składać
wnioski o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń);
•
Pomoc dla producentów świń.

Fundusze dla młodych
AKTUALNOŚCI

Jesteś młody i nie uczysz się, nie studiujesz, nie pracujesz?
Szukasz swojej własnej drogi, ale wciąż nie wiesz, jaki zawód
byłby odpowiedni dla Ciebie? Jeśli właśnie teraz myślisz o swojej
przyszłości, to jesteś w odpowiednim miejscu! Szansa na start.
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Jeśli teraz nie znalazłeś nic dla siebie, odwiedź nasz Portal ponownie lub skontaktuj się
z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Znajdują się one w całej Polsce.
Warto zadbać o swoją przyszłość już teraz! Nie zwlekaj. Powodzenia!
Poznaj szczegóły
Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach
w poszczególnych województwach znajdziesz poniżej:
•
dolnośląskie (XLSX 38 KB)
•
kujawsko-pomorskie (XLSX 28 KB)
•
lubelskie (XLSX 36 KB)
•
lubuskie (XLSX 23 KB)
•
łódzkie (XLSX 24 KB)
•
małopolskie (XLSX 31 KB)
•
mazowieckie (XLSX 36 KB)
•
opolskie (XLSX 26 KB)
•
podkarpackie (XLSX 30 KB)
•
podlaskie (XLSX 24 KB)
•
pomorskie (XLSX 23 KB)
•
świętokrzyskie (XLSX 22 KB)
•
śląskie (XLSX 29 KB)
•
warmińsko-mazurskie (XLSX 25 KB)
•
wielkopolskie (XLSX 29 KB)
•
zachodniopomorskie (XLSX 26 KB)
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Kilka wskaźników
WSKAŹNIKI
I STAWKI

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu
w sierpniu 2017 roku była o 8,8% wyższa w porównaniu
z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest wyższy od
oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze
sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 8,1% w porównaniu
z analogicznym miesiącem 2016 roku.
Jeśli chodzi o handel zagraniczny, to pierwsze 7 miesięcy br. to okres dynamicznie rosnących obrotów towarowych Polski. W tym czasie nasz eksport zwiększył się o 8,4%, do
114,6 mld EUR, a import o 11,1%, do 114 mld EUR. Nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld EUR
wobec 3,1 mld EUR przed rokiem. Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej
mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany: z rynkami słabiej rozwiniętymi,
spoza WNP, (biorcą pod uwagę strukturę geograficzną) oraz produktami mineralnymi
(w ujęciu przedmiotowym).
Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacja) w sierpniu
2017 roku spadły o 0,1% w porównaniu z lipcem br. W porównaniu z sierpniem 2016 roku
ceny wzrosły o 1,8%. Dane są zbliżone do wcześniejszego szybkiego szacunku wskaźnika
i zgodne z oczekiwaniami MR sprzed miesiąca. Największy wpływ na zmianę cen w sierpniu
2017 roku (w relacji do lipca) miał spadek cen w zakresie odzieży i obuwia (o 2,5%) oraz
żywności (o 0,7%), a także wzrost cen w zakresie transportu (o 2%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła w kraju 7,0%.
Zatem była niższa od wstępnych szacunków o 0,1 p.p., co wynika z przeliczenia przez
GUS liczby pracujących w sierpniu. W stosunku do sierpnia ub. r. odnotowano spadek
stopy bezrobocia o 1,4 p. p. We wrześniu br.
stopa bezrobocia wyniosła zaś 6,9%. Z kolei
wg Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w
W sierpniu 2017 roku
sierpniu wyniosła 4,7%. W UE też zwiększa
w porównaniu z sierpsię zatrudnienie.
niem 2016 roku ceny
Z danych GUS wynika, że od stycznia do
wzrosły o 1,8%
grudnia 2016 r. urodziło się o 13,0 tys. dzieci
więcej niż w tym samym okresie w 2015 r.
(382,3 tys. w stosunku do 369,3 tys.).
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Już w październiku
216 konkursów unijnych!
Masz szansę na rozwój
z Funduszami Europejskimi

W październiku szansę na środki z Funduszy Europejskich mają
przede wszystkim przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe,
partnerzy społeczno-gospodarczy, uczelnie wyższe i jednostki
naukowe. Działasz w którejś z tych grup? W nadchodzącym
miesiącu staraj się o środki w 216 konkursach, w tym 118
zupełnie nowych.
Nie znalazłeś się w wymienionej grupie? Nie szkodzi. Sprawdź ofertę wszystkich naborów
unijnych, które ruszają na początku października lub trwają w tym miesiącu. Wśród nich
znajdziesz 38 konkursów z programów ogólnopolskich, 167 konkursów z programów
regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej
najważniejsze informacje o naborach.
Badania i rozwój
„Szybka ścieżka” to konkurs z przyspieszoną oceną wniosków, skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba
konkursy dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem
projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.
O dotacje w trybie „Szybkiej ścieżki” mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence”. W naborze mogą wziąć
udział projekty, które już wcześniej doceniono, ale nie przyznano im finansowania. Przedsiębiorstwa nie przejdą ponownej oceny, ale będą musiały spełnić określone wymogi.
W obu konkursach wprowadzono rozwiązania, które otwierają nowe możliwości dla
uczestników i ułatwiają im sięganie po środki unijne:
•
Firmy mogą sfinansować prace przedwdrożeniowe, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy
badania rynku.
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Projekty mogą być realizowane w konsorcjach, których liderami są tylko duże
przedsiębiorstwa.
Obniżono próg minimalnej wartości projektu do 1 miliona złotych dla MŚP.
Obniżono próg dla dużych firm do 5 mln zł.
Innowacje

Działasz w branży związanej z innowacjami? Dwa październikowe konkursy na wsparcie
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ i INNOSTAL to może być oferta
dla Ciebie. Nabory skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw. Składając wniosek możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują
badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace
rozwojowe.
•
Konkurs INNOSBZ dotyczy obszaru produkcji systemów bezzałogowych w tym:
•
bezzałogowych statków powietrznych,
•
bezzałogowych platformy lądowych,
•
bezzałogowych platform operujących w środowisku wodnym,
•
podsystemów, podzespołów i technologii dla platform bezzałogowych.
Z kolei w konkursie INNOSTAL szansę na dofinansowanie mają projekty polegające na:
•
ulepszaniu wyrobów stalowych i innowacyjnej technologii ich wytwarzania,
•
odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
•
optymalizacji zużycia energii.

systemów transportowych. Jako że konkursy wspierają efektywność energetyczną,
ale i zdrowy tryb życia, nie zabraknie pieniędzy na rozwój ścieżek i tras rowerowych
oraz systemów rowerów miejskich. Ponadto podejmowane działania mają za zadanie
zmniejszyć zatłoczenie miast i ograniczyć
ruch samochodowy w centrach miast.
Zdrowie
W październiku otwartych będzie ponad
20 konkursów regionalnych poświęconych
działaniom na rzecz zdrowia. Dofinansowanie możesz uzyskać na usługi takie jak: rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie
codziennej aktywności fizycznej, promocję i edukację zdrowotną oraz wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących. Dodatkowo dzięki funduszom będziesz mógł wdrożyć
kompleksowe programy zdrowotne dotyczące chorób negatywnie wpływających na rynek
pracy, ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Przykładowo część konkursów obejmuje rozwój profilaktyki nowotworowej (co
przyczynia się do szybszego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego).
Nauka i edukacja

Efektywnosć energetyczna
Duże przedsiębiorstwa, czy spółdzielnie mieszkaniowe, które są koordynatorem lub
członkiem klastra energii, w październiku również mogą sięgnąć po dotacje unijne. Mogą
dofinansować inwestycje, w których wykorzystuje się technologię wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej tj. budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Transport
Październik to okazja dla jednostek samorządów terytorialnych na zainwestowanie w niezbędną infrastrukturę drogową. W programach regionalnych są pieniądze na budowę
dróg, ale także przebudowę mostów, wiaduktów estakad czy tuneli drogowych. Projekty
powinny dotyczyć niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wdrażania inteligentnych
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Październik to również bogata oferta konkursów dotyczących poprawy jakości oświaty. Na
początku miesiąca ruszają aż 3 konkursy z tego obszaru. Pierwszy konkurs skierowany jest
do podmiotów, które zajmują się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Takie podmioty mogą pozyskać wsparcie unijne na przygotowanie szczegółowych planów
i programów szkoleń, które wspomagają pracowników szkół. Dotyczy to nauczania m.in.
kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych,
nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej).
Kolejny konkurs to szansa dla podmiotów, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji narzędzi diagnostycznych. Chodzi o narzędzia, które wspierają pomoc
psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji unijnej można opracować
materiały i aplikacje elektroniczne do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na każdym etapie edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach.
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W październiku otwiera się również oferta dla podmiotów, które tworzą multimedialne i interaktywne e-materiały dydaktyczne, w tym dostępne dla uczniów z różnymi
rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to materiałów do przedmiotów przyrodniczych
(fizyka, chemia, geografia, biologia), humanistycznych (polski, historia, filozofia, wiedza
o społeczeństwie) oraz matematyki i informatyki.
Szkolenia
Organizacje i instytucje z doświadczeniem szkoleniowym mogą sięgnąć po pieniądze na
przeprowadzenie szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do tego
konkursu mogą przystąpić np. instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, instytucje publiczne czy jednostki naukowe.
Szkolenia są kierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują
utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczy to
dzieci, które pochodzą z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Innowacje społeczne
Na wsparcie unijne mają szanse uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach istotnych
z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Do takich kierunków zalicza się
m.in. automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, transport. Uczelnie mogą pozyskać dotacje unijne na opracowanie programu kształcenia kadr właśnie dla sektora motoryzacji.
Aktywizacja społeczna
Jeśli działasz w jednym z ośrodków pomocy społecznej lub usług aktywnej integracji to
już dziś możesz postarać się o dofinansowanie na działania związane z aktywizacją osób
wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem. Fundusze obejmą nie tylko szkolenia mające podwyższać lub dostosowywać kompetencje i kwalifikacje, niezbędne na rynku
pracy. Dostępne będą także usługi takie jak: pośrednictwo pracy, staże i praktyki oraz
poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Większość
konkursów w programach regionalnych zamyka się w październiku, dlatego nie zwlekaj
ze złożeniem odpowiedniego wniosku.
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Infrastruktura społeczna
Jeśli zastanawiasz się nad modernizacją lub budową infrastruktury o charakterze społecznym, październik stwarza duże możliwości na podejmowanie tego typu działań. Dofinansowanie możesz dostać m.in. na inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa chronionego
(w tym przebudowa i wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na
mieszkania). Wsparcie mogą otrzymać też placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka. Z pieniędzy w konkursach regionalnych możesz sfinansować działania takie jak modernizacja budynków, remont czy zapewnienie niezbędnego sprzętu
i wyposażenia.
Metodologie i modele społeczne
W październiku rusza konkurs na opracowanie systemu monitorowania efektywności
działań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. To oferta skierowana do organizacji
pozarządowych, jednostek naukowych czy uczelni wyższych.
Wypracowany w projekcie system ma zapewnić monitorowanie efektywności form
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.
W październiku dotacje z Funduszy Europejskich mogą również otrzymać instytucje,
które działają na rzecz osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli
działasz w takiej instytucji, możesz otrzymać środki unijne na projekt skierowany do ludności romskiej. Ludność romska jest grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne.
Dlatego potrzebne są kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków tej społeczności. Dotyczy to również likwidacji barier, które ograniczają
zatrudnianie Romów i ich integrację społeczną.
Współpraca ponadnarodowa
Działasz na rynku międzynarodowym? A może chcesz nawiązać współpracę z partnerem
zagranicznym? Masz szansę na realizację projektu, którego efektem jest wypracowanie
i wdrożenie nowego rozwiązania w sferze społecznej we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Nowe rozwiązania to koncepcje, które po opracowaniu będą dostępne i gotowe do
wdrożenia po zakończeniu pracy projektowej. Takimi rozwiązaniami mogą być np.:
•
programy szkoleniowe,
•
narzędzia i metody doradztwa,
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programy zwiększające dostęp do zatrudnienia, czy aktywizacji osób znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, np. NEETs, 50+, kobiet, niepełnosprawnych,
•
metody zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w szczególności tzw. NEETs.
Nowe rozwiązanie musi dotyczyć defaworyzowanych grup np. osób młodych bez
pracy, kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnością z obszarów rewitalizowanych miast średnich.
Poznaj szczegóły
To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem,
szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:
•
programy ogólnopolskie,
•
programy regionalne,
•
programy współpracy transgranicznej.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.mr.gov.pl

PORADY

Jeszcze o nowelizacji
Kodeksu postępowania
administracyjnego…

1 czerwca 2017 r. weszła w życie duża nowelizacja Kodeksu
postępowania administracyjnego (KPA). Opracowana w ramach
pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”
ustawa jest jednocześnie najobszerniejszą i najbardziej
kompleksową zmianą KPA od kilkudziesięciu lat.
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Trzy cele nowelizacji KPA
Aby usprawnić działania administracji, a jednocześnie ułatwić organom administracji
reagowanie na zmieniające się oczekiwania
społeczne, przed nowelizacją postawiono
3 cele:
1. przyspieszenie postępowań administracyjnych;
2. wprowadzenie ram dla bardziej
partnerskich relacji między administracją i obywatelami;
3. zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do
przypadków naruszenia prawa.

Nowelizacja miała
3 zasadnicze cele: przyspieszenie postępowań
administracyjnych,
wprowadzenie ram dla
bardziej partnerskich
relacji między administracją i obywatelami
oraz zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych
do naruszeń prawa

Szybsze załatwianie spraw
Najważniejsze rozwiązania:
•
bezczynność organów lub przewlekłość postępowania będzie można zaskarżyć
w przejrzystej procedurze, za pomocą ponaglenia,
•
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny – bez korzystania
z niego będzie można złożyć skargę do sądu administracyjnego,
•
strona będzie mogła zażądać wydania przez organ II instancji decyzji rozstrzygającej sprawę zamiast tzw. decyzji kasatoryjnej, czyli przekazującej sprawę do
ponownego rozpatrzenia,
•
decyzje kasatoryjne będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze,
•
decyzja będzie mogła stać się wcześniej ostateczna dzięki zrzeczeniu się odwołania,v do KPA wprowadzona zostanie ramowa procedura milczącego załatwienia
sprawy zgodnie z żądaniem strony i procedura postępowania uproszczonego, co
pozwoli na ograniczenie formalizmu w prostych sprawach.
Więcej partnerstwa między administracją a obywatelami
Najważniejsze rozwiązania:
•
mediacja w postępowaniu administracyjnym,
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nowe zasady ogólne – gwarancje praw stron, w tym zwłaszcza zasady rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony, pewności prawa, proporcjonalności, bezstronności czy równego traktowania stron,
obowiązek informowania o niespełnionych przesłankach zanim wydana zostanie
decyzja odmowna.
Adekwatne kary administracyjne

Najważniejsze rozwiązania:
•
wskazanie okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę wymierzając wysokość kary,
•
określenie sytuacji, w których organ może albo musi odstąpić od kary i poprzestać
na pouczeniu,
•
wprowadzenie zasady, zgodnie z którą strona nie może być ukarana, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek siły wyższej,vuregulowanie terminów przedawnienia
nakładania i egzekucji kar,
•
określenie zasad udzielania ulg w zapłacie kar.
Broszura „Czego dotyczą zmiany i jak je stosować?”
Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę
informacyjną.

ODPOWIEDZI

Tryb postępowania przy
egzekucji administracyjnej
z nieruchomości

Jak przebiega egzekucja administracyjna z nieruchomości?
Organem egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym jest naczelnik urzędu skarbowego, a także – w ograniczonym zakresie – organy wymienione w art. 19
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (np. właściwy organ gminy
o statusie prawnym miasta w zakresie należności, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ).
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Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Zgodnie z art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w skrócie
„u.p.e.a.”), organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela
i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według
ustalonego wzoru. W przypadku zobowiązań podatkowych wierzycielem pozostaje organ
podatkowy. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności
obowiązku objętego tytułem wykonawczym, obowiązany jest natomiast do sprawdzenia
dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz wymogów w zakresie zgodnego z prawem wystawienia tytułu wykonawczego.
W przypadku udzielania pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy
dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych podstawą
wszczęcia egzekucji administracyjnej jest jednolity tytuł wykonawczy lub zagraniczny
tytuł wykonawczy.
Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
•
doręczenia zobowiązanemu odpisu lub wydruku tytułu wykonawczego lub
•
doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu lub wydruku tytułu wykonawczego.
Jak wskazuje art. 110 u.p.e.a., tylko w przypadku wierzyciela niebędącego naczelnikiem urzędu skarbowego, państwem członkowskim, państwem trzecim lub PIP, organ
egzekucyjny podejmuje czynności egzekucyjne związane z egzekucją administracyjną
z nieruchomości po otrzymaniu zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków od tego
„wierzyciela finansującego”. W razie kłopotów, zgodnie z art. 29a organ egzekucyjny może
wystąpić do centralnego biura łącznikowego o uzgodnienie. Wierzyciel finansujący wpłaca
zaliczkę do organu egzekucyjnego sukcesywnie, w miarę podejmowania przez ten organ
kolejnych czynności egzekucyjnych. Wysokość poszczególnych wpłat zaliczki określa organ
egzekucyjny na podstawie przewidywanych
wydatków, z tym że jeżeli do egzekucji z nieruchomości przystąpili kolejni wierzyciele
finansujący – również dla tych wierzycieli,
rozdzielając kwotę zaliczki między wszystkich wierzycieli finansujących w proporcji
odpowiadającej stosunkowi ich należności
pieniężnych do łącznej kwoty należności
pieniężnych wierzycieli finansujących; przy
czym łączna kwota zaliczki należna od
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jednego wierzyciela finansującego nie może być większa niż 5% egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i nie większa
niż 11 400 zł, z tym że kwotę odsetek przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki.
W razie niewpłacenia zaliczki organ egzekucyjny wzywa wierzyciela finansującego do jej
wpłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie
tego terminu nie przystępuje do egzekucji z nieruchomości.
Organ egzekucyjny zwraca wpłaconą zaliczkę wierzycielowi przy podziale kwot uzyskanych z egzekucji do wysokości wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydatków egzekucyjnych.
Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze działania kilku organów egzekucyjnych,
organ prowadzący egzekucję powiadamia o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji inne organy egzekucyjne, na których obszarze działania nieruchomość jest położona.
Uczestnikami postępowania egzekucyjnego z nieruchomości są:
1) zobowiązany;
2) wierzyciele egzekwujący;
3) osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe lub roszczenia albo
prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości;
4) organ, który zawarł umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste.
Organ egzekucyjny przystępuje do egzekucji administracyjnej z nieruchomości przez
zajęcie nieruchomości. Zajęcie egzekucyjne to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym
zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 1a pkt 18 u.p.e.a.).
Zajęcie następuje przez wezwanie zobowiązanego, aby zapłacił egzekwowaną należność pieniężną wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem przystąpienia
do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania organ egzekucyjny składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi
wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie tego wniosku do zbioru
dokumentow. Zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą doręczenia zobowiązanemu
wezwania. Dla zobowiązanego, któremu nie doręczono wezwania, jak też w stosunku do
osob trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej
(złożenia wniosku organu egzekucyjnego do zbioru dokumentow), z zastrzeżeniem jednak,
że dla każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają już z chwilą,
gdy powziął wiadomość o wszczęciu egzekucji (art. 110c u.p.e.a.). Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co może stanowić przedmiot obciążenia hipoteką, a także pożytki
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z nieruchomości (art. 110e § 1 u.p.e.a.). Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie
ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze zobowiązanego. W każdym przypadku czynności egzekucyjne są
ważne w stosunku do nabywcy. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu
razem z nieruchomością po ich zajęciu są nieważne (nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy
nieruchomości w zakresie jego ustawowych uprawnień). Obciążenie nieruchomości przez
zobowiązanego po jej zajęciu jest nieważne (art. 110f § 1 u.p.e.a.).
Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie zobowiązanego, do którego stosuje
się wówczas przepisy o zarządcy. Jeżeli jednak prawidłowe sprawowanie zarządu tego
wymaga, organ egzekucyjny odbiera zobowiązanemu zarząd i ustanawia innego zarządcę
(art. 110g § 1 i § 2 upea). Zarządca zajętej nieruchomości jest obowiązany wykonywać
czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki (art. 110i § 1 upea).
Po upływie terminu określonego w wezwaniu zobowiązanego do zapłaty dochodzonych należności organ egzekucyjny dokonuje opisu i oszacowania wartości zajętej
nieruchomości (art. 110m § 1 u.p.e.a.). Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze
przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne, organ egzekucyjny przed przystąpieniem do opisu i oszacowania wartości nieruchomości wzywa właściwą jednostkę
samorządu terytorialnego do oświadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia
wezwania, czy skorzysta z prawa pierwokupu (art. 110n § 1 u.p.e.a.). Na wniosek zobowiązanego, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania wartości nieruchomości, jak
również z urzędu, może być wystawiona na licytację wydzielona na podstawie przepisów
o gospodarce nieruchomościami część zajętej nieruchomości, której cena wywoławcza
wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. O prowadzeniu egzekucji z wydzielonej części nieruchomości organ egzekucyjny rozstrzyga po oszacowaniu wartości
nieruchomości (art. 110p § 1 u.p.e.a.).
Do oszacowania wartości zajętej nieruchomości organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznawcę majątkowego (art. 110s § 1 u.p.e.a.). Zarzuty do opisu i oszacowania wartości
nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości
nieruchomości przysługuje zażalenie. Jeżeli w stanie nieruchomości, w okresie pomiędzy
sporządzeniem opisu i oszacowaniem jej wartości a wyznaczonym terminem licytacji, zajdą
istotne zmiany, organ egzekucyjny może przeprowadzić dodatkowy opis i oszacowanie
wartości nieruchomości (art. 110u u.p.e.a.).
Zajętą nieruchomość organ egzekucyjny sprzedaje w drodze licytacji publicznej. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez publiczne obwieszczenie (art.
110w u.p.e.a.). Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji
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przysługuje skarga, ktorą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.
W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie organu
egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie (art. 110z u.p.e.a.).
Art. 111 u.p.e.a. wymaga, co do zasady, złożenia wadium przez przystępującego do
licytacji bądź osobę, która składa wniosek o przejęcie nieruchomości. Wadium wynosi
1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości i składa się je w gotowce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Zgodnie z art. 111a
u.p.e.a., wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się;
pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Zgodnie z art. 111b u.p.e.a., nabywca,
który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
Od nabywcy nieskładającego wadium, który nie wykonał warunkow licytacyjnych, ściąga
się wadium w trybie egzekucji administracyjnej. Z wadium utraconego przez nabywcę
lub od niego ściągniętego pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą.
Licytacja odbywa się publicznie (w obecności i pod nadzorem kierownika komorki
organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną, zwanego
komornikiem skarbowym) i ustnie. Cena wywoławcza, za którą nieruchomość można
nabyć w pierwszej licytacji, wynosi trzy czwarte oszacowanej wartości nieruchomości. Jeżeli nikt nie przystąpił do pierwszej licytacji (oraz, w przypadku nieruchomości
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, wspołwłaściciel nieruchomości niebędący
dłużnikiem osobistym nie złożył wniosku o jej przejęcie za cenę nie niższą od trzech
czwartych oszacowanej wartości), organ egzekucyjny wyznacza drugą licytację, na
której cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości. Jeżeli nikt
nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić za
cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo przejęcia przysługuje
wierzycielowi egzekwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem urzędu skarbowego, oraz
wspołwłaścicielowi.
Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli lub wspołwłaścicieli nie przejął
nieruchomości na własność, organ egzekucyjny wyznacza trzecią licytację, na której
cena wywoławcza wynosi 65% oszacowanej wartości nieruchomości.
Jeśli po trzeciej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się.
Nowa egzekucja z tej samej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie
12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji (art.
111c-111l upea).
Po zamknięciu licytacji organ egzekucyjny wydaje postanowienie o przybiciu na
rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Postanowienie o przybiciu ogłasza
się niezwłocznie po zaniknięciu licytacji.
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Jeżeli jednak skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze ostatecznie rozstrzyPostanowienie o przyznagnięte, organ egzekucyjny wstrzymuje
niu własności, które stało
wydanie postanowienia o przybiciu do
się ostateczne, przenosi
czasu ich rozstrzygnięcia.
własność na nabywcę oraz
Postanowienie o przybiciu doręcza
jest tytułem egzekucyjsię wierzycielowi, dłużnikowi, nabywcy
nym do wprowadzenia
i osobom, które w toku licytacji zaskarnabywcy w posiadanie
żyły czynności związane z udzieleniem
nieruchomości
przybicia, jak też zarządcy, ktory nie jest
dłużnikiem, a postanowienie o odmowie
przybicia – wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
Na postanowienie organu egzekucyjnego
co do przybicia przysługuje zażalenie.
Z chwilą, gdy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny
wzywa licytanta, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
złożył do depozytu organu egzekucyjnego cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin
uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak 3 miesięcy (art. 112 § 1 upea). Jeżeli
nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, wygasają
skutki przybicia. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te organ egzekucyjny
stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
Wyznaczenie ponownej licytacji może nastąpić, gdy postanowienie stwierdzające
wygaśnięcie przybicia stanie się ostateczne (art. 111m – 111t u.p.e.a.).
Jeżeli postanowienie o przybiciu stało się ostateczne i nabywca uiścił cenę nabycia
organ egzekucyjny wydaje postanowienie o przyznaniu własności. Na postanowienie
o przyznaniu własności przysługuje zażalenie.
Postanowienie o przyznaniu własności, które stało się ostateczne, przenosi
własność na nabywcę oraz jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy
w posiadanie nieruchomości (art. 112b u.p.e.a.).
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PROJEKTY
PORADY

Małym i średnim
będzie łatwiej

Ponad 50 ułatwień dla małego i średniego biznesu zawiera
skierowany do konsultacji projekt przepisów o uproszczeniach
w prawie podatkowym i gospodarczym. Przedsiębiorcy będą
mogli np. wliczyć wynagrodzenie małżonka do kosztów uzyskania
przychodu. Więcej firm skorzysta też z bonusów jakie daje status
„małego podatnika”. Ma to przynieść przedsiębiorcom co najmniej
3,8 mld zł oszczędności w 10 lat.
Projekt ma ułatwić prowadzenie firmy na 3 sposoby:
•
zmniejsza obciążenia biurokratyczne,
•
rozszerza niektóre przywileje,
•
jednoznacznie przesądza niejasności w przepisach, które rodzą problemy w codziennej działalności firmy.
„Szacujemy, że w ciągu 10 lat obowiązywania tej ustawy w kieszeniach przedsiębiorców zostanie co najmniej 3,8 mld zł” – poinformował wicepremier, minister rozwoju
i finansów Mateusz Morawiecki.
MR proponuje ponad 50 punktowych uproszczeń, głównie podatkowych, w kilkunastu
ustawach.
„Nazywamy ten projekt ustawą uproszczeniową 2. Pierwszy pakiet ponad 30 ułatwień
wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Dostajemy pozytywne sygnały od przedsiębiorców,
że ten kierunek jest słuszny. Zamierzamy go kontynuować” – powiedział wicepremier.
Mały podatnik
Kolejny pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców zakłada podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do
2 mln euro.
Dzięki podwyższeniu limitu więcej firm będzie mogło korzystać z przywilejów tzw.
małego podatnika. To korzyści związane z prawem do jednorazowej amortyzacji, dogodny sposób rozliczania zaliczek oraz 15% VAT (a nie 19%).
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Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu
Przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi
w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia). Dzięki temu zapłaci mniejszy podatek. W praktyce oznacza
to, że podatnik zatrudniający współmałżonka będzie przez fiskusa traktowany tak samo
jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. MR szacuje że to rozwiązanie
ułatwi działalność prawie 40 tys. firm.
Jednorazowe rozliczenie straty
Firmy, które wykażą stratę podatkową (czyli w roku podatkowym będą miały wyższe
koszty niż przychody), będą mogły w kolejnym roku jednorazowo rozliczyć stratę o wartości do 5 mln zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapłacą niższy podatek. Z ułatwienia będzie
mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który wyszedł się z trudnej sytuacji finansowej
i musi rozliczyć stratę.
Uproszczenia w księgowości dla mikroprzedsiębiorców
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej będą dotyczyć także firm prowadzonych
przez osoby fizyczne – próg przychodów nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.
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Drobne ułatwienia w zakresie BHP
W projekcie ustawy znalazła się propozycja, by szkolenia okresowe BHP nie były obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy
zakwalifikowanego do grupy zawodowej o najmniejszym ryzyku (kategoria ryzyka nie
wyższa niż 3.).
Dodatkowo, odpowiednio przeszkolony pracodawca mógłby pełnić zadania służby
BHP w swojej firmie jeśli zatrudnia do 50 pracowników. Obecnie limitem jest 20 zatrudnionych. Powyżej tej liczby pracodawca musi wyznaczyć inną osoba do pełnienia
tej funkcji.
Uproszczenia dla spółek z o.o.
Z 500 tys. zarejestrowanych w Polsce spółek handlowych, 420 tys. to spółki z o.o. Wiele
przepisów dotyczących tej formy działalności gospodarczej jest nieprecyzyjnych lub zbyt
restrykcyjnych. Projekt wprowadza prawne uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółek z o.o., w tym m.in. poszerzenie możliwości
pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników
(tzw. „tryb obiegowy”) oraz precyzyjne przesądzenie komu konkretnie mają składać
oświadczenia o rezygnacji członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek.

PROJEKTY
PORADY

Konsultacje publiczne
nowelizacji ustawy
o transporcie drogowym

Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują
podmioty, których działalność polega na pośrednictwie
w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą
aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. Ta
działalność nie jest obecnie uregulowana przepisami.

Większość z ww. zmian wejdzie w życie na początku przyszłego roku.
"Chcemy, żeby część rozwiązań podatkowych, np. możliwość wliczenia wynagrodzenia
współmałżonka w koszty uzyskania przychodu – ważną szczególnie dla firm rodzinnych –
czy też możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln zł, weszły w życie nieco
później - 1 stycznia 2019 r. Liczymy w ten sposób na synergię efektów kolejnych działań
uszczelniających system oraz uproszczeń dla MŚP" – wskazał wicepremier.

Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów
prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
podjęło prace mające na celu zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz
ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji
publicznych i uzgodnień międzyresortowych, aby wszystkie zainteresowane podmioty
mogły wyrazić swoją opinię.
W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.:
•
wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób,
•
ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,
•
wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem osobowym, polegających m.in. na zniesieniu wymogów finansowych
stanowiących zabezpieczenie finansowe dla prowadzenia takiej działalności,
•
zniesienie obowiązkowych szkoleń z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla osób ubiegających się o licencje na przewóz taksówką.

Wcześniejsze uproszczenia

Uporządkowanie rynku przewozu osób

1 stycznia 2017 r. weszła w życie pierwsza ustawa uproszczeniowa zawierająca ponad
30 ułatwień dla przedsiębiorców. Jej zapisy pozwalają przedsiębiorcom zaoszczędzić
rocznie około 230 mln zł. Wprowadza ona, m.in. ochronę podatników przed zmianami
interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy
prawa pracy. Więcej o tej ustawie na stronie internetowej MR.

Zaproponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę rynku drogowego przewozu osób
samochodami osobowymi, w tym działalność podmiotów, których funkcjonowanie
dotychczas nie było uregulowane przepisami prawa. Propozycje te mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób, na którym działają obecnie podmioty wykonujące
przewozy bez licencji i stworzyć równe zasady dla funkcjonowania tego rynku.

Wejście w życie
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Licencja na pośrednictwo przy przewozie osób – kto będzie mógł uzyskać

Przewóz osób tylko sprawnymi pojazdami!

W projekcie ustawy,

W projekcie ustawy, jako nowe rozwiązanie,
jako nowe rozwiązanie,
została wprowadzona
została wprowadzona licencja w zakresie
licencja w zakresie
pośrednictwa przy przewozie osób. Będzie
pośrednictwa przy
ona upoważniała do wykonywania działalprzewozie osób
ności mającej na celu pośredniczenie przy
przewozie osób.
Licencję będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który m.in.:
•
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub
przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom
pracy i płacy,
•
nie ma prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
•
posiada odpowiednią sytuację finansową dla podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
•
przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem
kompetencji zawodowych.

Kierujący pojazdem musi posiadać ubezpieczenie OC i ważne okresowe badanie techniczne pojazdu. Pośrednik będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy podmiot, któremu zleca
wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, porusza się sprawnym
pojazdem (posiada ważne badanie techniczne pojazdu), posiada ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów. Ma to
na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pasażerów I pozostałych uczestników
ruchu drogowego.
Tańsze licencje
Podmioty wykonujące przewozy drogowe w zakresie przewozu osób (tak, jak ma to
miejsce obecnie) będą musiały posiadać ważną licencję. Dużym ułatwieniem będzie
obniżenie o ponad 50 proc. opłat za jej uzyskanie, np. za licencję ważną przez okres od
2 do 15 lat trzeba będzie zapłacić 320 zł (obecnie jest to 700 zł), a za licencję na okres
od 15 do 30 lat 380 zł (obecnie 800 zł). Obniżenie opłat jest planowane w ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych.
Szczegółowe rozwiązania zostały opisane w uzasadnieniu do projektu.

Elektroniczny rejestr zleceń
Projekt ustawy przewiduje obowiązek prowadzenia i udostepnienia przez pośredników
dla celów kontrolnych elektronicznego rejestru wszystkich otrzymanych i przekazanych
do realizacji zleceń na wykonywanie przewozów drogowych osób na żądanie Inspekcji
Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Prowadzenie rejestru
zleceń oraz rejestru podmiotów zatrudnionych i współpracujących może być również
przydatne przy reklamacji.
W stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, działających niezgodnie z przepisami, przewidziano procedurę uniemożliwiającą korzystanie ze środków komunikacji, za
pomocą których będą zlecane przewozy niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie
drogowym. Zakłada się, że taka procedura będzie mogła być wszczęta po przeprowadzeniu kontroli u pośrednika, w wyniku której służby kontrolne stwierdzą wykonywanie
działalności pośrednictwa bez wymaganej licencji.
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Polska Strefa Inwestycji
PROJEKTY
PORADY

Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla
inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana
przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność
inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków sprzyjających
lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć, podnoszących
konkurencyjność i innowacyjność rodzimej gospodarki.
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Kolejny etap wdrażania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawili Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz dyrektor Departamentu
Inwestycji i Rozwoju Grażyna Ciurzyńska podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
" To co dziś proponujemy nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym
przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu
na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy
przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich
przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe. Preferencje podatkowe będą
uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji
inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne
i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce" – wyjaśnił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, oczekiwania inwestorów oraz problemy, które napotykali podejmując decyzję o działalności biznesowej
w Polsce. Są to m.in.:
•
Rozproszony model obsługi inwestora z brakiem wiodącego podmiotu w regionie
– do tej pory było to 8 instytucji, które często dublowały się w swoich zadaniach
instytucji otoczenia biznesu,
•
Rozbudowana dokumentacja aplikacyjna dot. udzielenia wsparcia publicznego
oraz przewlekłość procedowania wniosków o zmianę granic specjalnych stref ekonomicznych (w niektórych przypadkach inwestorzy czekali nawet ponad 20 miesięcy).
Specjalne Strefy Ekonomiczne, funkcjonujące od 20 lat, powstały po to, by pobudzić
inwestycje i zlikwidować wysokie bezrobocie strukturalne (w niektórych rejonach kraju
sięgało nawet 40%). Obecnie w Polsce działa 14 SSE i stanowią one istotny element
relacji z inwestorem. Wraz z upływem lat nie dostosowano przyjętych założeń ich oddziaływania do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Brak wydłużenia
ich funkcjonowania (wg ustawy do 2026r. ) spowodowałby gwałtowne ograniczenie
inwestycji w najbliższych latach. Obecnie instrument ten jest mniej atrakcyjny (jest to
9 lat zwolnienia), zwłaszcza w porównaniu do innych krajów, gdzie zwolnienie standardowo trwa 10 lat.
Zidentyfikowanie nieefektywnych procesów i ich szybka optymalizacja doprowadziło
do wdrożenia nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień
podatkowych tak, żeby korzystnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski poprzez stymulowanie wysokojakościowych inwestycji.
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Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe rozumiane jako nakłady inwestycyjne oraz kryteria jakościowe
zgodne z Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególnie cenione będą takie
inwestycje, które mają pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in.
poprzez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników.
Najważniejsze założenia:
•
Nowy standard obsługi inwestora – Spółki zarządzające
Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały
nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie
w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania
pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.
Spółki, będące centrum wiedzy dla inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej
o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Każda z nich będzie
miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić działalność.
Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie stanowił kompleksową usługę, a także istotną
pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu czasu procedur).
• Odejście od ograniczeń terytorialnych
W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez
ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.
Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura
zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowało ograniczenia w dostępnie
do wartościowych terenów inwestycyjnych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał
całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.
•
Inwestycja z jakością – zrównoważony rozwój – nowe kryteria dostępu
Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie
z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego
oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko kryteria ilościowe. Z nową ustawa inwestor
będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe, które
dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.
Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:
1. Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia
w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.
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2. Jakościowe – uwzględniające założenia SOR w obszarach:
•
Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług;
•
Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;
•
Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np.
na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia);dodatkowe punkty za wsparcie
dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich
i małych miast oraz wsi;
•
Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych
świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem,
czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.
Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR.
Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35% (obszary należące do
województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego,
pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do
podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego) lub obszarach wskazanych w „Programie dla Śląska” próg zmniejsza
się z 60% do 50%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością
pomocy publicznej 50% (województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie
i podlaskie) próg zmniejsza się z 60% do 40%.
• Czasowe zwolnienia – koniec z jedną datą graniczną dla wszystkich
Zostanie wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia podatkowego i wprowadzona przejrzysta zasada – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona
przez Unie Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia. Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat. Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy do
2026 r. okres ten może być wydłużony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie
objętych statusem SSE. Podkreślić należy, że dla dotychczas działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki.
Przewidywane efekty
W wyniku zakładanych zmian Polska poprawi swoją konkurencyjność w stosunku do innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zróżnicowanie kryteriów pod kątem
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jakości, jakiego nie ma w innych krajach V4, pozwoli na skoncentrowaniu oferty na inwestycjach wnoszących najwyższą wartość dodaną dla polskiej gospodarki.
Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych będzie
funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla wydanych już zezwoleń i decyzji (w zakresie
zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia). Po roku 2026 przestaje obowiązywać. Od
dnia wejścia w życie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów będzie obowiązywała nowa ustawa.
Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istniejących SSE ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, w ramach których nie będą już wydawane nowe zezwolenia.
Zob.: Prezentacja

PROJEKTY
PORADY

Obrót tytoniem –
koniec machlojek

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ma na celu m.in.
wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do
nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych (nieodprowadzających
należnych podatków).
Szara strefa w handlu wpływa bowiem negatywnie na opłacalność produkcji tytoniu w Polsce. Zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki, która
w wyniku nieuczciwych działań na rynku tytoniu traci dochód.
Proponuje się objęcie monitorowaniem krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji
i zbytu surowca tytoniowego, a także nadzór nad tymi uprawami. Zadania w ww. zakresie ma wykonywać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
W tym celu proponuje się utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego.
Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu
surowca tytoniowego będzie uzyskanie wpisu producenta rolnego do ww. rejestru
przez dyrektora oddziału terenowego KOWR. Wpis ten będzie dokonywany na wniosek
producenta rolnego.
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Producenci surowca tytoniowego wpisani do rejestru będą mieli obowiązek przekazywania do dyrektora oddziału terenowego KOWR rokrocznie (do 15 maja) informacji
na temat prowadzonej uprawy tytoniu, produkcji i zbycia surowca tytoniowego, w tym
danych nt: powierzchni i lokalizacji upraw, masy surowca tytoniowego objętego umowami, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego
nabywcy, stanów magazynowych. Projektowana ustawa reguluje również kwestie
dotyczące kar za nieprzestrzeganie ww. przepisów.
Ponadto w części dotyczącej zmiany ustawy o podatku akcyzowym zaproponowano m.in.:
•
opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego
suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem
tego wyrobu przez ten podmiot;
•
doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu
tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują
susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
•
nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego
suszu, od których został on kupiony.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

PORADY

E-składka od
stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym
przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym
informacje o nowym numerze rachunków.
Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden
przelew łącznie na:
•
ubezpieczenia społeczne,
•
ubezpieczenie zdrowotne,
•
Fundusz Pracy,
•
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
•
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Jak opłacasz składki teraz?
Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Musisz podać ZUS
wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:
•
numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy
wpłata),
• Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer
i seria paszportu lub dowodu osobistego),
•
okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
•
numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.
Jak opłacisz składki od 1 stycznia?
Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za
prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego – Twój numer rachunku
składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.
Każda Twoja wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia
i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozli-
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czeniowej (przekazanej przez Ciebie albo utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony
z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na
danym ubezpieczeniu albo funduszu.
Jak dostaniesz nowy numer rachunku?
Informację o Twoim numerze rachunku
składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. Wysyłka rozpocznie się od 1 października 2017 r.
Jeżeli do końca grudnia 2017 roku nie
dostaniesz informacji o numerze Twojego
rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub
w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.:
22 560 16 00).
Jeśli nie będziesz znać swojego numeru
rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku.
Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną
zamknięte 31 grudnia 2017 roku.
E-składka w pytaniach i odpowiedziach

PORADY

Informację o Twoim
numerze rachunku
składkowego ZUS
wyśle Ci listem poleconym. Jeśli nie będziesz znać swojego
numeru rachunku,
nie opłacisz składek
w 2018 roku

Decyzja o terminie
przejścia na emeryturę
w Twoich rękach

1 października br. przywrócony zostaje wiek emerytalny 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zastanawiasz się, co te zmiany
oznaczają dla Ciebie?
Dowiedz się, o co zainteresowani pytają w ZUS najczęściej.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PORADY

Zmiany w opłacaniu
składek na Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

5 września 2017 r. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego
występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP.
Za kogo płaci się składki?
Płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek opłacać składkę na FGŚP za pracownika,
który objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
Zgodnie z nową definicją, od 5 września 2017 r. „pracownikiem” jest osoba fizyczna,
która zgodnie z przepisami polskiego prawa:
•
pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub
•
jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą, albo
•
wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia, albo
•
wykonuje prace zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz
pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek
rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną
– jeśli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
Zmieniona definicja nie zawiera zatem wyłączenia odnoszącego się do osób bliskich pracodawcy, tzn. małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci
przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osoby przyspasabiającej, rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów.
Oznacza to, że od 5 września 2017 r. za wyżej wskazane osoby bliskie zatrudniane przez
pracodawcę powstał obowiązek opłacania składek na FGŚP.
W przypadku osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich pracowników, nawet wówczas, gdy dana osoba w rozumieniu przepisów
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ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie objęta obowiązkiem ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych jako osoba współpracująca.
Składki na FGŚP za wrzesień 2017 r. powinny zostać naliczone od podstawy ich
wymiaru ustalonej proporcjonalnie za okres 26 dni, tj. za okres od 5 do 30 września.
Zmiana została wprowadzona art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557).
Kto płaci składki na FGŚP?
Składki opłacają:
1. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
2. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
3. oddziały banków zagranicznych,
4. oddziały instytucji kredytowych,
5. oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
6. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
– jeśli zatrudniają, co najmniej jedną osobę (pracownika) w związku z prowadzoną
w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.
Za kogo nie opłaca się składek?
Składek nie opłaca się za:
•
pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego; składek nie opłaca się przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca
po powrocie z takiego urlopu,
•
pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem
pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy; składek nie
opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
•
skierowane do pracy osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 lat; składek
nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy
o pracę,
•
osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Od jakiej kwoty opłaca się składkę?
Płatnik składek (pracodawca) oblicza składkę na FGŚP od tej samej kwoty od jakiej oblicza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10% kwoty od której obliczane są składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Finansowana i opłacana jest przez płatnika składek.
Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.

ZMIANY
PORADY
PRAWNE

Większe nakłady
na zdrowie

Do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 281,8 mln zł, m.in.
na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności
świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie w 2017 r. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną m.in. oddziałów
onkologii i neonatologii 3. poziomu referencyjnego, doposażenie gabinetów profilaktyki
zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także
zakup tzw. dentobusów, w których zapewniana będzie dzieciom opieka stomatologiczna,
szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Zgodnie z ustawą kwota ta nie może
przekroczyć 281,8 mln zł.
Planowane zakupy, jak podkreśla resort
zdrowia, stawiają na nową jakość, czyli
sprzęt do diagnostyki i małoinwazyjnego
leczenia, taki jak: laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy, kolonoskopy, a w wypadku dzieci także nowoczesny
bezinwazyjny sprzęt diagnostyczny, np. nowoczesne, rozbudowane ultrasonografy.
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Zmiany w przyznawaniu
najniższych emerytur

PROJEKTY

Sejm RP uchwalił nowelizację ustaw, która zakłada, że rencistom
z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie
przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego
w wysokości 1 tys. zł.
Celem ustawy jest rozszerzenie gwarancji nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób
pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy
do wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy).
Nowelizacja zakłada, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub pobierają emeryturę, nie będą mogły ubiegać się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie
z nią, wyrównanie emerytur dla rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy
nastąpi przy najbliższej waloryzacji rent i emerytur, czyli 1 marca 2018 r.
Od 1 marca br. wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem określonego posiadania stażu pracy), renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została
podniesiona z kwoty 882,56 zł do kwoty 1.000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy – z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, a renty socjalnej – z kwoty
741,35 zł do 840 zł.

PROJEKTY

Co ma się zmienić w ustawie
o cudzoziemcach?

Podstawowy cel nowelizacji ustawy o cudzoziemcach to
dostosowanie polskiego porządku prawnego do obowiązującej
dyrektywy unijnej. Inne zmiany obejmą m.in. ułatwioną legalizację
pobytu dla cudzoziemców pracujących w pożądanych zawodach.
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W nowych przepisach szczególną uwagę poświęcono cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają
do Polski w ramach przeniesienia wewnątrz korporacji. Będą oni mogli łatwiej otrzymać
polską wizę. Przepisy ułatwią im też łączenie rodzin. Projekt przewiduje także możliwość
korzystania przez pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa z mobilności
krótkoterminowej i długoterminowej wewnątrz Unii Europejskiej. Korzystanie z mobilności wewnątrz UE oznacza, że dana osoba może przez pewien czas przebywać w innych
państwach członkowskich niż to, które wydało zezwolenie na przeniesienie.
Nowelizacja wprowadza szczególne uregulowania prawne między innymi dla cudzoziemców, którzy podejmują w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla
osób, które chcą wykonywać pracę w Polsce (w tym w zawodach pożądanych dla polskiej
gospodarki). Dla takich osób legalizacja pobytu w Polsce będzie uproszczona.
Projekt przewiduje też, że cudzoziemcy, którzy starają się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce będą musieli znać język polski. Wprowadzenie
wymogu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców starających się.
Projekt ustawy wprowadza również pewne poprawki do już istniejących procedur migracyjnych. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tych procedur
i mają służyć ich usprawnieniu.

AKTUALNOŚCI
PORADY

Będzie więcej mianowań
urzędników w służbie
cywilnej

Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:
w 2018 r. – 350 osób, w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób.
Rada Ministrów przyjęła dokument „Trzyletni plan limitu mianowań urzędników
w służbie cywilnej na lata 2018-2020”,
przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.
Zdaniem rządu, stopniowe podnoszenie
limitu mianowań powinno przyczynić się
do zaangażowanego i rzetelnego wykonywania zadań w służbie cywilnej przez

Stopniowe podnoszenie limitu mianowań ma
przyczynić się do zaangażowanego i rzetelnego wykonywania zadań
w służbie cywilnej
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coraz bardziej wykwalifikowanych urzędników (mianowanie zawsze jest poprzedzone trudnym sprawdzianem kompetencji). Wyznaczone limity powinny też skłonić do
związania się z administracją państwową głównie ludzi młodych i w średnim wieku, zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, którzy
powierzone zadania będą wykonywać w sposób profesjonalny, przyczyniając się w ten
sposób do fachowego i sprawnego funkcjonowania administracji rządowej.

INTERPRETACJE
PORADY

PROJEKTY
WZORY
PISM

Nowe, uproszczone
formularze rentowe
i emerytalne

Stypendia w okresie
odbywania praktyk
współfinansowanych
z UE a ZUS

ZUS wyjaśnił kwestię ubezpieczń społecznych studentów, którzy
pobierają stypendia w okresie odbywania praktyk zawodowych
realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze
środków unijnych.
Studenci studiów pierwszego stopnia, którzy pobierają stypendia w okresie praktyk
zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – Działanie 3.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2010 (PO WER), nie podlegają ubezpieczeniom społecznym1.
Przy tym, że zwolnienie z obowiązku tych ubezpieczeń nie ma zastosowania do
pozostałych studentów (np. jednolitych studiów magisterskich), którzy pobierają stypendia w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu odbywania szkoleń, staży czy praktyk studenckich
i zawodowych. Za te osoby należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.
Studia pierwszego stopnia to studia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata, inżyniera lub równorzędnego, określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem.
1.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 7 i 18 f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778, ze zm.).
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W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, od
2 października ZUS udostępnił 9 nowych, uproszczonych
wniosków rentowych i emerytalnych.
Nowe druki to:
•
wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dotychczasowy formularz ZUS Rp-2
i załączniki do wniosku (ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01,
ZUS-ER-ORR-01) nie są już potrzebne,
•
załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną
z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA (symbol – ERRZ),
•
wniosek o emeryturę częściową (nowy symbol – EMC) – zastąpił dotychczasowy
druk ZUS-ER-WEC-02,
•
wniosek o świadczenie przedemerytalne (nowy symbol – ESP) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26,
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•

oświadczenie o osiąganiu przychodu (nowy symbol - EROP) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73,
•
wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej (nowy
symbol -EWG-M) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGM-01,
•
wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej (nowy
symbol –EWG-P) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGP-01,
•
wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej (nowy symbol – EWG-W) – zastąpił dotychczasowy ZUS-ER-WUG-01,
•
oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny (nowy symbol EWG-O) – zastąpi dotychczasowy
ZUS-ER-OOU-01.
Nowe druki znajdziesz w zakładce Wzory formularzy na stronie ZUS. Udostępniono
je w wersji zwykłej i w wersji do wypełnienia i wydruku.
Wszelkie uwagi do nowych formularzy możesz zgłosić do ZUS mailem – formularze@
zus.pl
Przypomnieć należy, że od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
To minimalny wiek, w którym można otrzyOd 1 października
przywrócony został
mać świadczenie, ale nie jest to przymus.
wiek emerytalny 60 lat
Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.
dla kobiet i 65 lat dla
Celem przywrócenia wieku emerymężczyzn
talnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn od 1 października 2017 r. jest
przede wszystkim umożliwienie każdemu
ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej
decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej.
Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam podejmuje decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Związana jest ona m.in.
z: oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy, czy
planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.
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WSKAŹNIKI
AKTUALNOŚCI
I STAWKI
PORADY

Polacy bardziej
zadowoleni z życia

Z 53 do 76% – do takiego poziomu w latach 1994–2016 wzrósł
odsetek Polaków zadowolonych z życia. Jednocześnie dwukrotnie
zwiększyła się liczba bardzo zadowolonych.
To wnioski z najnowszego badania CBOS, który w sierpniu zapytał Polaków o jakość ich
życia pod względem finansowymi oraz o poczucie zagrożenia biedą.

WSKAŹNIKI
AKTUALNOŚCI
I STAWKI
PORADY

Szacunkowe wykonanie
budżetu państwa
w okresie styczeń –
– sierpień 2017 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień
2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg
szacunkowych danych wyniosło: dochody: 235,0 mld zł, tj. 72,2%,
wydatki: 230,1 mld zł, tj. 59,8%, nadwyżka: 4,9 mld zł.
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017 r.
Wg szacunkowych danych w okresie styczeń – sierpień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.
Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie,
tj. 15,5% r/r.
Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2016 r. odnotowano we
wszystkich głównych podatkach:
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PORADY
PRAWNE

Szybciej wejdą w życie
przepisy dotyczących
systemu CEPiK 2.0

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw ma na celu przyspieszenie wejścia w życie przepisów
dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK 2.0) w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).
•
•

dochody z podatku VAT były wyższe o 23,5% r/r (tj. ok. 20,3 mld zł),
dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,1% r/r (tj. ok.
1,8 mld zł),
•
dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
•
dochody z podatku CIT były wyższe o 13,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VIII 2017 r.
wyniosły 2,9 mld zł, tj. 73,0% planu.
W okresie styczeń - sierpień 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło
25,4 mld zł i było niższe o 7,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główny powodem niższego wykonania były czynniki o charakterze jednorazowym.
W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek
dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.
Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień 2017 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 230,1 mld zł tj. 59,8 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki - 229,5 mld zł, tj. 62,3% planu.
Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-sierpień
roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok.
6,9 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach
priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń-sierpień br. –
w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice
w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - sierpień roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 5,8 mld zł), co jest spowodowane przede
wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń – sierpień 2017 r. w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego.
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Nowelizacja wprowadza zmiany, które zapewnią: zwiększenie zakresu informacyjnego
ewidencji o wyniki badania i możliwość doprecyzowania danych w CEP w przyszłości dzięki
przekazaniu szczegółowego zakresu danych na poziomie rozporządzenia; wyższą jakość
i większą dostępność danych; podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym; nowy otwarty sposób udostępnienia danych z CEP i CEK. Ewidencja ma działać od 13 listopada 2017 r., z tym że wpisy dotyczące informacji o zastawach i szkodach istotnych będą dokonywane od 4 czerwca 2018 r.
Nowela doprecyzowuje ponadto zakres danych zawartych w ewidencji, nakłada obowiązek wprowadzania danych do ewidencji przez producentów i importerów pojazdów,
uzupełnia katalog podmiotów uprawnionych do wglądu do ewidencji o Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny.
Ustawa modyfikuje zasady uiszczania opłaty za badanie techniczne pojazdu i opłaty ewidencyjnej w obrocie bezgotówkowym oraz zasady rozliczania płatności za badania techniczne pojazdów z przedsiębiorcami na podstawie faktur VAT z odroczonym terminem płatności.

ZMIANY
ORZECZENIA
PRAWNE

Ruszył Krajowy Zasób
Nieruchomości

11 września 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie
Nieruchomości.
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Utworzony został Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który ma gospodarować
nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów),
w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych
zadań związanych z ochroną praw najemców.
– „Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży
deficyt mieszkań na wynajem, realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to
zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany jest na lata, to działanie długofalowe. Natomiast jesteśmy przekonani, że idziemy we właściwym kierunku” –
powiedział o Krajowym Zasobie Nieruchomości minister infrastruktury i budownictwa
Andrzej Adamczyk.
Ruszyły także konsultacje publiczne pierwszych lokalizacji programu Mieszkanie Plus
połączone z prezentacją zasad działania Krajowego Zasobu Nieruchomości i możliwości,
jakie daje gminom i lokalnym społecznościom. W konsultacjach, które odbędą się w każdym województwie, mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych:
samorządów powiatowych i samorządów gminnych.

AKTUALNOŚCI
PORADY

Podwójna jakość
produktów spożywczych

Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych w sprawie
stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony
konsumentów do produktów o podwójnej jakości. Ma on pomóc
państwom członkowskim skuteczniej walczyć z nieuczciwymi
praktykami.
Wytyczne te mają pomóc organom krajowym w ustalaniu, czy dane przedsiębiorstwo
łamie prawo UE, sprzedając produkty o podwójnej jakości w różnych krajach.
Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział w swoim orędziu o stanie Unii: „Nie zaakceptuję tego, że w niektórych częściach Europy sprzedaje
się żywność niższej jakości niż w innych krajach, pomimo identycznego opakowania
i marki. Teraz musimy nadać większe uprawnienia organom krajowym, aby wyelimino-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

wać wszelkie nielegalne praktyki, gdziekolwiek mają miejsce”.
W wytycznych określono
Vĕra Jourová, unijna komisarz do spraw
kilkuetapową procedurę,
która pomoże krajowym
sprawiedliwości, konsumentów i równoorganom ds. żywności
uprawnienia płci, powiedziała: „Oferowai ochrony konsumentów
nie dwóch różnych produktów w takich
ustalać, czy producenci nie
samych opakowaniach tej samej marki
naruszają prawa
wprowadza konsumentów w błąd i jest
wobec nich nieuczciwe. To oczywisty przykład na to, że problemy transgraniczne można rozwiązywać tylko poprzez współpracę na
poziomie UE. Państwa członkowskie zbyt długo usiłowały uporać się z tym zjawiskiem na
własną rękę. Zrobię wszystko, by wyeliminować takie praktyki, zakazane na gruncie prawa
UE, i doprowadzić do tego, by wszyscy konsumenci byli traktowani tak samo”.
W wytycznych wymienia się i wyjaśnia odpowiednie wymogi prawa żywnościowego
UE i unijne przepisy prawa ochrony konsumentów, do których organy krajowe powinny
się odnosić, analizując potencjalne przypadki podwójnej jakości produktów:
•
rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zgodnie z którym należy podawać konsumentom rzetelne i wystarczające
informacje na temat produktu żywnościowego. Na przykład na etykietach żywności należy zamieszczać wykaz wszystkich składników zawartych w produkcie;
•
dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, która zakazuje nieuczciwych
praktyk handlowych, takich jak sprzedaż pod tą samą marką produktów w sposób,
który może wprowadzać konsumentów w błąd.
Na podstawie tych przepisów w wytycznych określono kilkuetapową procedurę, która
pomoże krajowym organom ds. żywności i ochrony konsumentów ustalać, czy producenci
nie naruszają prawa. W przypadku transgranicznych przypadków łamania prawa organy
ochrony konsumenta mogą zgłosić problem za pośrednictwem sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta na poziomie europejskim.
Krajowe organy ds. żywności i ochrony konsumentów czuwają nad przestrzeganiem
prawa UE przez przedsiębiorstwa. Komisja Europejska stara się im jednak w tym dopomóc,
wydając wytyczne i podejmując szereg innego rodzaju działań.
Inne działania Komisji
Poza wydanymi wytycznymi, Komisja pracuje także nad metodyką, która ma udoskonalić
badania porównujące produkty spożywcze. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły zająć się tym problemem w oparciu o wspólne i solidne podstawy naukowe. Komisja
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przeznaczyła 1 mln euro dla Wspólnego Centrum Badawczego na potrzeby opracowania
wspomnianej metodyki.
Komisja finansuje też inne prace związane z gromadzeniem danych i egzekwowaniem
przepisów. Państwa członkowskie otrzymały 1 mln euro na tego rodzaju badania i działania.
Komisja rozpoczęła dialog z producentami i stowarzyszeniami marek handlowych, które
zobowiązały się do opracowania kodeksu postępowania tej jesieni.
Dnia 13 października Komisja weźmie udział w Szczycie Konsumenckim, spotkaniu
ministerialnym na wysokim szczeblu w sprawie podwójnej jakości produktów spożywczych, które odbędzie się w Bratysławie z inicjatywy rządów Słowacji i Czech. Ponadto
we wrześniu i listopadzie Komisja zorganizuje warsztaty z organami odpowiedzialnymi
za ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.
Więcej informacji:
•
Wytyczne dotyczące stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony
konsumentów;
•
Zestawienie informacji na temat wytycznych;
•
Zestawienie informacji na temat orędzia o stanie Unii – podwójna jakość żywności.

AKTUALNOŚCI
PORADY

Podróż koleją
z „Pakietem Podróżnika”

Podróżni w całej Polsce mogą już kupić bilety na przejazdy
trzech przewoźników – PKP Intercity, POLREGIO i PKP SKM
w Trójmieście – na jednym blankiecie.
„Pakiet Podróżnika” umożliwia pasażerom zakupienie biletów na całą podróż w jednym okienku kasowym. To znaczna oszczędność czasu i duże ułatwienie dla podróżnych. Wprowadzone
rozwiązanie uwzględnia wszystkie zniżki i oferty handlowe poszczególnych przewoźników.
Ułatwienie to stanowi pierwszy krok w kierunku wprowadzenia wspólnego biletu –
oferty umożliwiającej pasażerowi przejazd pociągami wszystkich spółek świadczących
transportowe usługi pasażerskie w Polsce. Do udziału w inicjatywie zapraszani są wszyscy przewoźnicy kolejowi, a w dalszej perspektywie również przedstawiciele pozostałych
gałęzi transportu.
Więcej informacji na stronie PKP IC.
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ORZECZENIA

Odrębna własność lokalu
nie wygasa z upływem
okresu użytkowania
wieczystego

Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania
wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej
własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym
gruncie.
– Taką uchwałę podjął w dniu 25 sierpnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów,
po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 11/17.

WSKAŹNIKI
AKTUALNOŚCI
I STAWKI
PORADY

Projekt ustawy
budżetowej na rok 2018

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 zakłada, że
głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd
pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu
gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów
publicznych.
Podstawowe pozycje
W projekcie budżetu państwa na 2018 r. zaplanowano:
•
dochody budżetu państwa – 355,7 mld zł,
•
wydatki budżetu państwa – 397,2 mld zł,
•
deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 41,5 mld zł,
•
deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB.
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Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

•

•
•
•

wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej
oraz emerytur i rent (w ujęciu nominalnym o 6,3%),
•
wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).
Projekt budżetu na rok 2018 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz
deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB.
•
Wydatki
Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację
dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań.
Zapewniono np. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus". Uwzględniono
także m.in. skutki wynikające z:
•
obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;
•
waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%;
•
wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;
•
kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;
•
dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,
•
finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus”;
•
finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020.
•
dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.

•

•

•

•
•

Dochody
•
Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań
z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system
podatkowy. Do działań tych należą m.in.:
•
rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku
Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej
analityki, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej
bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);
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utworzenie Krajowej Administracji
Skarbowej i wzrost skuteczności
poboru i prowadzonych działań
kontrolnych i karno-skarbowych
(intensyfikacja walki z mafiami
VAT-owskimi, skuteczna eliminacja
tzw. słupów, skuteczne wdrożenie
pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);
wprowadzenie w 2017 r. systemu
monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);
wprowadzenie tzw. mechanizmu
podzielonej płatności (ang. split
payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu
sektora finansowego do wyłudzeń
skarbowych;
uszczelnienie w obszarze podatków
dochodowych, w tym cen transferowych;
rozpoczęcie procesu wdrażania
systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;
opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów
elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;
uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym
przez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;
uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie wielu innych branż i kategorii
towarów.
Budżet środków europejskich

Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. uwzględnia budżet środków europejskich,
w którym zaplanowano:
•
dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,
•
wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,
•
deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.
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PROJEKTY

Większe możliwości
obrony koniecznej

Pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji
naruszenia tzw. „miru domowego”, jest podstawowym celem
nowelizacji przepisów Kodeksu karnego zaproponowanej przez rząd.
W praktyce chodzi o odstąpienie od skierowania sprawy do sądu i wymierzenia kary obywatelowi w przypadku przekroczenia przez niego granic obrony koniecznej, w sytuacji
zaatakowania napastnika wdzierającego się do jego domu, mieszkania czy na posesję.
Zgodnie z projektem ustawy, nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice
obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu,
domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej
będzie rażące (czyli sposób obrony lub środki użyte w tym celu nie byłyby odpowiednie
do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika).
Na podstawie obowiązujących przepisów nie podlega karze osoba, która przekracza
granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych
okolicznościami zamachu. Przepis ten nadal będzie obowiązywał we wszystkich sprawach
przekroczenia obrony koniecznej. Wprowadzenie dodatkowej podstawy niepodlegania
karze w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu
zamachu w miejscu, które najogólniej można określić jako domostwo, spowoduje, że organy ścigania nie będą musiały ustalać trudnego do zweryfikowania stanu emocjonalnego
osoby odpierającej zamach.
Nowa regulacja jest konieczna, bo niejednokrotnie dochodziło do pociągania do odpowiedzialności karnej osoby, która odpierając zamach napastnika naruszała jego dobra
prawne. Jednak nie powinno dochodzić do uprzywilejowania napastnika kosztem napadniętego – prawo musi być po stronie uczciwego człowieka, nie może chronić osoby, która
dopuszcza się przestępstwa. Obawa przed konsekwencjami prawnymi nie powinna też
zniechęcać obywateli do przeciwdziałania aktom bezprawia.
Z jednej strony chodzi o to, aby obywatele reagowali na akty agresji bez strachu i obaw
przed poniesieniem za to odpowiedzialności karnej, z drugiej strony z przepisów prawa
musi płynąć jednoznaczny przekaz, skierowany do potencjalnego zamachowca, że każdy
obywatel ma prawo do obrony i skutecznego odparcia ataku.
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Każda sprawa dotycząca przekroczenia granic obrony koniecznej nadal będzie przedmiotem postępowania karnego prowadzonego w prokuraturze, co ma zapobiegać nadużyciom. Prokurator będzie ustalał czy zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność
karną osoby, która broni swego domu, mieszkania czy posesji przed napaścią – jeśli uzna,
że takie przesłanki zachodzą, to będzie mógł umorzyć sprawę na etapie postępowania
przygotowawczego, co pozwoli uniknąć zbędnych procesów sądowych.
Na decyzję prokuratora o umorzeniu postępowania będzie przysługiwać zażalenie
do sądu, co dodatkowo gwarantuje kontroChodzi o odstąpienie od
lę prawidłowości podjęcia takiej decyzji.
skierowania sprawy do
Prawo do obrony przed bezprawnym
sądu i wymierzenia kary
zamachem jest jednym z podstawowych
obywatelowi w przypadpraw człowieka. Proponowana regulacja
ku przekroczenia przez
jest zgodna z Konstytucją RP oraz Konwenniego granic obrony
cją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawokoniecznej, w sytuacji
wych Wolności. Podobne rozwiązania dotyzaatakowania napastnika wdzierającego się do
czące obrony koniecznej obowiązują m.in.
jego domu, mieszkania
w USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie.
czy na posesję
Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
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Zaostrzenie kar dla
gwałcicieli i większa
ochrona ofiar gwałtów

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji
Kodeksu karnego, który zaostrza kary za ciężkie przestępstwa na
tle seksualnym i zwiększa ochronę ofiar gwałtów.
W opinii resortu obecny stan prawny nie zapewnia odpowiednio surowej represji wobec
zwyrodniałych gwałcicieli, przez co nie służy zaspokojeniu społecznego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dlatego w prawie karnym konieczne są zmiany.
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Dalsze ułatwienia
dla kredytobiorców?

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia
9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących
się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy, odpowiada na zastrzeżenia kredytobiorców.
Ustawa o wsparciu kredytobiorców, obowiązująca w Polsce od lutego 2016 roku, miała
na celu ułatwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spłaty rat kredytu.
Przez okres do 18 miesięcy ich zobowiązania, w wysokości do 1 500 złotych miesięcznie,
mogły być pokrywane ze środków specjalnego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po upływie 2 lat od otrzymania ostatniej transzy wsparcia, kredytobiorca rozpoczynał spłatę środków otrzymanych w ramach
wsparcia, przy czym okres spłaty nieoprocentowanych rat mógł być ustalony nawet na 8 lat.
Pomimo tego, że w Funduszu zgromadzono środki w wysokości około 600 mln złotych
ich wykorzystanie na koniec 2016 roku wynosiło zaledwie około 2%. Analizy przeprowadzone w Kancelarii Prezydenta RP doprowadziły do wniosków, że dzieje się tak głównie
dlatego, że ustalono zbyt restrykcyjne warunki, jakie musi spełnić kredytobiorca wnioskujący o pomoc oraz, że rozpatrywanie wniosków w zbyt dużym zakresie pozostawiono
kredytodawcom.
Dlatego Prezydent RP zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, a także wprowadzenie procedury
odwoławczej w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank – kredytodawcę.
W takiej sytuacji będzie możliwe odwołanie się do Rady Funduszu z prośbą o ponowną
weryfikację wniosku. Ponadto zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego
wsparcia z 1 500 na 2 000 złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8 do
12 lat. Możliwe będzie także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie
w sytuacji regularnego spłacania rat.
Ustawa wprowadza również inne narzędzie wspierania kredytobiorców, tj. możliwość
otrzymania jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania w przypadku sprzedaży nieruchomości. Jej wysokość może wynieść aż 72 000 złotych, natomiast zasady spłaty będą
analogiczne do tych, które obowiązują przy wsparciu w spłacaniu rat.
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Należy podkreślić, że omówione powyżej regulacje w jednakowym stopniu dostępne
będą dla kredytobiorców posiadających kredyty wyrażone w złotych jak i odnoszone do
walut obcych.
Zupełnie nowym instrumentem prawnym, który wprowadzi ustawa będzie wsparcie
dla kredytodawców z tytułu restrukturyzacji znajdujących się w ich portfelach kredytów
indeksowanych i denominowanych. Banki, które zdecydują się restrukturyzować, czyli
„odwalutowywać” kredyty odnoszone do walut obcych będą mogły liczyć na zwrot różnic
bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji. Źródłem finansowania tego wsparcia będzie, działający w ramach Funduszu Wsparcia, Fundusz Restrukturyzacyjny. Utworzony zostanie on ze składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych
portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych. Istotne jest, że banki prowadzące
zdecydowane działania restrukturyzacyjne będą promowane, łącznie z możliwością przejęcia niewykorzystanych przez inne banki środków z Funduszu Restrukturyzacyjnego.
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Większa ochrona
danych osobowych?

Podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym
przyznanie im nowych, nieznanych dzisiaj i skutecznych
mechanizmów ochrony przed naruszeniami, przy jednoczesnym
poszanowaniu interesów przedsiębiorców – to podstawowe
założenia udostępnionego przez MC projektu nowej ustawy
o ochronie danych osobowych oraz zmiany ustaw sektorowych.
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Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
Projekt pod względem ilości zmienianych aktów prawnych jest jednym z największych
w ciągu ostatnich lat. Obejmuje również projekt zmian przepisów sektorowych w ponad
130 ustawach. Do najważniejszych zmian należy m.in. przyznanie obywatelom dodatkowego
prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności.
Polska liderem UE
Tym samym Polska stała się pierwszym państwem w Unii Europejskiej, które wdrażając
nowe unijne prawo o ochronie danych osobowych – tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – zmienia cały krajowy
system prawny.

społecznych w tym poprzez przesłanie go do ponad 200 podmiotów zaangażowanych
w obszarze prawa ochrony danych osobowych.
Cyfryzacja w miejsce papierów
W wielu obszarach zmiany legislacyjne usprawnią funkcjonowanie określonych branż, nie
zaniżając jednocześnie w żadnym zakresie poziomu ochrony prywatności obywateli. Jako
przykład można podać tutaj sektor ubezpieczeniowy, w ramach którego przetwarzanie
danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uzależnione jest obecnie od uzyskania pisemnej zgody ubezpieczonego. Wymogi pisemności mają wpływ na ograniczenia w rozwoju cyfryzacji sektora ubezpieczeń, ograniczając obywatelom dostęp do usług dostępnych
w innych krajach online. Poprzez zastąpienie wymogu pisemności wymogiem zgody wyraźnej, projekt otwiera sektorowi ubezpieczeniowemu drogę do jego digitalizacji, czyniąc
go bardziej konkurencyjnym przy jednoczesnym poszanowaniu praw ubezpieczonych.

Skuteczniejsze działanie, szybsze procedury
Nowość: biometria
Uwzględniając znaczne przewlekłości w prowadzonych obecnie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) postępowaniach, projektowane przepisy
przewidują również rozwiązania służące jego znacznemu skróceniu. Zniesiona zostanie
dwuinstancyjność postępowania a postępowania kontrolne prowadzone przez Prezesa
Urzędu będą mogły trwać maksymalnie 30 dni. Dla porównania, obecnie na uzyskanie
prawomocnego orzeczenia w sprawie dot. ochrony danych osobowych czeka się średnio
600 dni. Nowy organ będzie uprawniony również do wydawania rekomendacji w zakresie sposobów zabezpieczania danych osobowych, czego dzisiaj przedsiębiorcom brak.
Zmianie ulegną również zasady gromadzenia danych osobowych pracowników poprzez
przyznanie im uprawnienia do udzielania zgody na przetwarzanie ich danych i wskazanie
zasad korzystania z monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.
Reforma w liczbach
Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych zawiera 92 artykuły a ustawa wprowadzająca przewiduje zmianę 133 ustaw sektorowych. Do projektu dołączone zostały
również uzasadnienia podejmowanych zmian legislacyjnych obejmujące łącznie 200 stron.
Maja one za zadanie wskazanie merytorycznych argumentów przemawiających za koniecznością zmiany właściwych przepisów. Projekty zawierają również dokumenty, które
łącznie na ponad 50 stronach uzasadniają konieczność przeznaczenia określonych środków finansowych na przeprowadzenie reformy. Projekt skierowany został do konsultacji
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Projektowane przepisy po raz pierwszy
określały będą również zasady przetwarzania danych biometrycznych zarówno
w obszarze zatrudnienia, jak i w sektorze
bankowym oraz ubezpieczeniowym. Dane
takie będą mogły zostać pozyskane przez
bank oraz ubezpieczycieli celem weryfikacji tożsamości klientów. W przypadku sektora zatrudnienia, przetwarzanie
przez pracodawcę danych biometrycznych
obejmować ma tylko dane osobowe pracownika, jeśli dotyczą one stosunku pracy
i pracownik wyrazi na to zgodę w oświadczeniu złożonym w postaci papierowej lub
elektronicznej.

Projektowane przepisy
po raz pierwszy określały będą np. zasady
przetwarzania danych
biometrycznych zarówno w obszarze zatrudnienia, jak i w sektorze
bankowym oraz ubezpieczeniowym

Nowy organ państwowy
Przepisy ustanawiają również nowy organ państwowy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – zaopatrzonego w instrumenty zapewniające jego otwartość na wszelkie
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konsultacje z przedsiębiorcami oraz obywatelami. Organ ma być niezależnym organem
państwowym powoływanym przez Sejm RP na wniosek Premiera RP. Organ będzie posiadał 4 letnią kadencję, immunitet a wiążącym elementem jego wyboru będzie złożenie
ślubowania przed Sejmem RP. Organ będzie również odwołalny wyłącznie w wyjątkowych
przypadkach jak skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
Dyskusje i konsultacje rozwiązań
Już na etapie tworzenia przepisów prawnych, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy
o ochronie danych osobowych podlegały złożonym konsultacjom. Obecnie projekt został
doręczony ponad 200 podmiotom (izby gospodarcze, organizacje pozarządowe) celem
zapoznania się z ich uwagami w ramach przeprowadzanych 30-dniowych konsultacji społecznych, do już ostatecznej treści projektu. W konsultacjach trwających do 13 października 2017 r. może wziąć udział każdy. Więcej na: mc.gov.pl/konsultacje
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W porównaniu do regulacji zawartych w obecnie obowiązującej ustawie o Sądzie Najwyższym, projekt wprowadza przede wszystkim cztery grupy rozwiązań nowatorskich:
1) instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej;
2) udział ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
3) zmianę struktury Sądu Najwyższego w związku z przyznaniem Sądowi Najwyższemu nowych kompetencji oraz zmiany dotyczące statusu sędziego Sądu Najwyższego;
4) rozwiązania zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec
sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz włączenie do postępowań dyscyplinarnych osób niepochodzących z tych środowisk zawodowych.
Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Prezydent
zaproponował nowy mechanizm wyboru członków KRS.
Należy przypomnieć, że wcześniej Prezydent zawetował 2 ustawy przygotowane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Przekazał mianowicie do ponownego rozpatrzenia przez
Sejm ustawę o SN oraz ustawę o KRS.

Dalsze ułatwienia
dla kredytobiorców?

Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym określa
zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji
Sądu Najwyższego. Pozwoli to lepiej realizować wyznaczone
Sądowi Najwyższemu, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
zadania związane ze sprawowaniem nadzoru judykacyjnego
nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych oraz
urzeczywistniać poczucie sprawiedliwości społecznej.
Głównym celem proponowanej regulacji jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami
i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim
zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentność działalności
Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy ma być wzorem dobrej współpracy z obywatelami i przykładem włączania czynnika społecznego w działalność wymiaru sprawiedliwości.
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ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM…

Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? Warto zastanowić się, w czym profesjonalny doradca podatkowy może Cię odciążyć.
Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:
1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie
lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji
administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed
organami administracji publicznej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz w postępowaniach przed sądami
administracyjnymi w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach obowiązków
podatkowych i celnych;
3. sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych czy celnych,
skarg do sądów administracyjnych w sprawach podatkowych,
wniosków np. o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych pism procesowych;
4. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych (tj. podatkowej księgi przychodów
i rozchodów albo ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, czyli tzw. pełnej księgowości) i innych ewidencji do celów
podatkowych (np. ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów VAT)
oraz udzielanie im pomoc y w tym zakresie;
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5. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im
pomocy w tym zakresie;
6. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym z funduszy unijnych;
7. audyt podatkowy przedsiębiorstwa;
8. doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych określonych
decyzji biznesowych czy inwestycyjnych;
9. doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej
działalności gospodarczej;
10. bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też zazwyczaj dotyczącą
ZUS i kadrowo-płacową.
Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów.
ZAPRASZAM DO KANCELARII!
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