
D O R A D C A  P O D A T K O W Y
w r z e s i e ń  2 0 1 2  n r  9  ( 3 7 )

•	 FAKTURY	ELEKTRONICZNE	WYSTA-
WIONE	NIEPRAWIDŁOWO	NIE	SĄ	
DOKUMENTAMI	KSIĘGOWYMI

•	 CZYNNOŚCI	NIEPODLEGAJĄCE		
OPODATKOWANIU	NIE	ZAWIE-
RAJĄ	PRAWA	DO	ODLICZENIA	VAT

•	 SPÓŁKI	KOMANDYTOWO-AKCYJNE	
BĘDĄ	PODATNIKAMI	CIT?		

W sierpniu MF ogłosiło projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o PIT i CIT. 

•	 OPŁATY	ZA	KORZYSTANIE	ZE	ŚRO-
DOWISKA	A	KOSZT	PODATKOWY

•	 GDY	SĄD	ZA	DŁUGO	ZWLEKA	

•	 WZGLĘDY	TECHNICZNE	POD	LUPĄ	MF

•	 W	PRZYSZŁYM	ROKU	WYŻSZY	
PODATEK	OD	NIERUCHOMOŚCI

•	 SKUTKI	PRAWNE	INTERPRETACJI	
INDYWIDUALNEJ

•	 DOJAZD	DO	PRACY	NA	KOSZT	
PRACODAWCY

•	 PLANOWANE	ZMIANY		
W	REJESTRZE	PRZEDSIĘBIORCÓW

•	 REJESTRACJA	FIRMY	JEST		
BEZPŁATNA		

Ministerstwo Gospodarki zaleca 
przedsiębiorcom szczególną ostrożność 
przy podejmowaniu współpracy  
z firmami oferującymi odpłatne 
wpisy do prowadzonych przez siebie 
rejestrów.

•	 ZAPŁATA	PODATKU	SPÓŁKI		
CYWILNEJ	Z	KONTA		
BANKOWEGO	SPÓŁKI

•	 ORYGINALNE	POMYSŁY	NA	BIZNES

•	 GDY	RODZINA	POMAGA		
W	PROWADZENIU	FIRMY

•	 ZMIANY	W	USTAWIE		
O	ŚWIADCZENIACH	RODZINNYCH

•	 KWOTA	WOLNA	OD	ZAJĘCIA		
Z	RENTY	LUB	EMERYTURY

•	 URLOPU	OJCOWSKIEGO	NIE	
MOŻNA	DZIELIĆ				

Kodeks pracy nie przewiduje 
możliwości wykorzystywania urlopu 
ojcowskiego w częściach i w najbliższym 
czasie przepisy te nie ulegną zmianie. 

•	 LIMITY	PRZYCHODÓW		
DORABIAJĄCYCH

•	 WYŻSZE	ZASIŁKI	RODZINNE

•	 GDY	SZKOŁA	JEST	NIEUCZCIWA	
	–	UOKIK	RADZI

•	 POMOC	NA	ZAKUP		
PODRĘCZNIKÓW	2012/2013

•	 ZAKUPY	GRUPOWE

•	 UMOWA	NA	WYWÓZ	ODPADÓW	
KOMUNALNYCH

•	 WYJAŚNIENIA	W	SPRAWIE	KAR	
FINANSOWYCH

•	 CANAL+	CYFROWY	–	REKLAMA	
WPROWADZAJĄCA	W	BŁĄD	

Kampania reklamująca promocyjną 
ofertę spółki Canal+ Cyfrowy  
wprowadzała konsumentów w błąd  
– stwierdziła Prezes UOKiK  
i nałożyła na przedsiębiorcę karę  
w wysokości ponad 200 tys. zł.
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Szanowny	Kliencie,

truizmem	jest	stwierdzenie,	że	własna	firma	to	powód	do	dumy,	ale	i	wielka	odpowiedzialność.	
Przedsiębiorca	z	pewnością	nie	ma	łatwego	życia,	a	wiadomości	medialne	na	temat	trudnej	sytuacji	
gospodarczej	i	kryzysu,	a	także	nieuczciwych	instytucji	parabankowych	jeszcze	bardziej	potęgują	
stres	nas	wszystkich.	Nie	wolno	jednak	załamywać	rąk,	może	właśnie	odważne	posunięcia	bizne-
sowe	w	trudnych	czasach	pozwolą	nam	wyprzedzić	konkurencję	i	wzmocnić	swoją	pozycję	na	
rynku?	

Warto	się	rozwijać	–	ale	koniecznie	pod	okiem	i	z	pomocą	specjalistów	z	Twojej	Kancelarii	podat-
kowej,	pamiętaj	że	nie	jesteśmy	tylko	„ludźmi	od	podatków”,	ale	i	partnerami	przedsiębiorcy	na	
każdym	etapie	jego	działań	biznesowych!

Zachęcam	do	lektury	wrześniowego	e-doradcy,	z	którego	dowiesz	się	m.in.,	czy	warto	do	pomocy		
w	firmie	zatrudniać	rodzinę	oraz	jaki	podatek	transportowy	i	podatek	od	nieruchomości	czeka	nas	
w	przyszłym	roku.

Twój	Doradca	Podatkowy

5 (środa)	

•	 wpłata	składek	ZUS	za	sierpień	2012 r.	–	jednostki	
budżetowe	i samorządowe	zakłady	budżetowe

7 (piątek) 

•	 wpłata	podatku	dochodowego	w  formie	karty	
podatkowej	za	sierpień	2012 r.

•	 wpłata	zryczałtowanego	podatku	dochodowego	
pobranego	w sierpniu	2012 r.	od należności	wypła-
conych	zagranicznej	osobie	prawnej	z  tytułów	
wymienionych	w art. 21	ust. 1	ustawy	o pdop

•	 wpłata	zryczałtowanego	podatku	dochodowego	
pobranego	 w  sierpniu	 2012  r.	 od  dochodów	
z  dywidend	 oraz	 innych	 przychodów	 z  tytułu	
udziału	w zyskach	osób	prawnych	(otrzymanych	
przez	podatników	CIT),	a podatnikom	przekazanie	
informacji	CIT-7

10 (poniedziałek)
 
•	 wpłata	składek	ZUS	za	sierpień	2012 r.	–	osoby	
fizyczne	opłacające	składki	wyłącznie	za	siebie

•	 złożenie	zgłoszenia	INTRASTAT	za	sierpień	2012 r.

17 (poniedziałek)

•	 wpłata	 podatku	 od	 nieruchomości	 i  podatku	
leśnego	za	wrzesień	2012 r.	oraz	III	raty	podatku	
rolnego	–	osoby	prawne,	jednostki	organizacyjne	
oraz	spółki	nieposiadające	osobowości	prawnej

wrzesień
T E R M I N Y
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PODATKI

                               INTERPRETACJE    

Faktury elektroniczne 
wystawione nieprawidłowo nie 
są dokumentami księgowymi 

Zgodnie	z	interpretacją	Dyrektora	Izby	Skarbowej	
w	Łodzi,	nr	IPTPP4/443-251/12-7/ALN,	z	dnia		

26	lipca	2012	r.:

„Faktury,	które	zostaną	otrzymane	przez	Wnioskodawcę		
w	 formie	 elektronicznej	 –	 następnie	 wydrukowane	
przez	Wnioskodawcę	–	nie	stanowią	oryginału	faktur,	o	
którym	mowa	w	art.	86	ust.	2	punkt	1	ustawy	o	VAT.	
Otrzymanie	faktury	poprzez	systemy	elektroniczne,	bez	
stosowania	przepisów	regulujących	tę	materię,	powoduje,	
że	wystawione	faktury	nie	są	uznane	na	gruncie	ustawy		
o	VAT	za	dokumenty	wprowadzone	do	obrotu	prawnego.	
Skoro	zaś	nie	zostały	wprowadzone,	nie	mogą	korzystać	z	
ochrony	prawnej.”

Czynności niepodlegające  
opodatkowaniu nie zmieniają 

prawa do odliczenia VAT 
Zgodnie	z	interpretacją	Dyrektora	Izby	Skarbowej	
w	Łodzi	nr	IPTPP2/443-370/12-4/AW	z	dnia	27	

lipca	br.:	

„W	przypadku,	gdy	podczas	imprezy	plenerowej	będą	
ponoszone	wydatki	dotyczące	usług	reklamy,	najmu,	tj.	
związane	z	czynnościami	opodatkowanymi	oraz	wydatki	
związane	z	czynnościami	niepodlegającymi	opodatko-
waniu	podatkiem	VAT	(usługi	kulturalne),	których	nie	
da	się	jednoznacznie	przypisać	do	jednej	z	tych	kate-
gorii	 czynności,	 to	Wnioskodawca	 nie	 będzie	mógł	
dokonać	częściowego	odliczenia	podatku	według	usta-
lonej	proporcji	 (klucza	podziału	 czynności),	 bowiem	
ustawa	 o	 podatku	 od	 towarów	 i	 usług	 nie	 przewi-
duje	takiej	możliwości	w	odniesieniu	do	takiej	sytuacji.	
Zatem	podatnik	będzie	miał	prawo	do	pełnego	odlicze-
nia	podatku	naliczonego	od	wydatków,	które	poniesie		
w	związku	z	organizacją	imprezy	plenerowej.”

Źródło:	VAT.pl

                                       PROJEKTY    

Spółki komandytowo-akcyjne 
będą podatnikami CIT?

W	sierpniu	Ministerstwo	Finansów	ogłosiło	projekt	
ustawy		zmieniającej	ustawę	o	PIT	i	CIT.	

Najważniejszą	proponowaną	zmianą	jest	przyznanie	pod-
miotowości	na	gruncie	ustawy	o	podatku	dochodowym	
od	osób	prawnych	spółkom	komandytowo-akcyjnym,	
a	co	za	tym	idzie,	uznanie	SKA	za	podatników	podatku	
od	osób	prawnych.	A	zatem,	podobnie	jak	w	przypadku	
spółek	akcyjnych,	opodatkowanie	SKA	następowałoby	
zarówno	na	poziomie	samej	spółki,	jak	i	akcjonariusza,	
przykładowo	w	sytuacji	wypłaty	akcjonariuszowi	dywi-
dendy	(tzw.	podwójne	opodatkowanie).

•	 wpłata	 III	 raty	 podatku	 od	 nieruchomości,	
podatku	leśnego	oraz	podatku	rolnego	–	osoby	
fizyczne

•	 wpłata	II	raty	podatku	od	środków	transportowych
•	 wpłata	składek	ZUS	za	sierpień	2012	r.	–	pozostali	
płatnicy	składek	(z	wyłączeniem	osób	fizycznych	
opłacających	składki	wyłącznie	za	siebie	oraz	jed-
nostek	budżetowych	i samorządowych	zakładów	
budżetowych)

20 (czwartek)

•	 wpłata	za	sierpień	2012	r.	miesięcznej	zaliczki	na	
podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych	i od	osób	
prawnych

•	 wpłata	za	sierpień	2012	r.	pobranych	zaliczek	na	
podatek	dochodowy	od	wynagrodzeń	ze	sto-
sunku	pracy

•	 wpłata	za	sierpień	2012	r.	przez	płatników,	o któ-
rych	mowa	w	art.	41	ustawy	o	pdof,	pobranych	
zaliczek	na	podatek	dochodowy	lub	zryczałtowa-
nego	podatku	dochodowego

•	 wpłata	za	sierpień	2012	r.	ryczałtu	od	przycho-
dów	ewidencjonowanych

•	 wpłata	za	sierpień	2012	r.	na	PFRON

25 (wtorek)

•	 wpłata	podatku	VAT	za	sierpień	2012 r.	oraz	zło-
żenie	deklaracji	VAT-7,	VAT-8,	VAT-9M,	VAT-12

•	 wpłata	 drugiej	 zaliczki	w podatku	VAT	 za	 III	
kwartał	2012	r.	przez	podatników	składających	
kwartalne	deklaracje	VAT-7D

•	 wpłata	podatku	akcyzowego	za	sierpień	2012 r.	
oraz	złożenie	deklaracji	dla	podatku	akcyzowego 

T E R M I N Y
wrzesień
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powrót do spisu treści

Ponadto	projekt	przewiduje	m.in.:
•	 objęcie	SKA	przepisami	o	tzw.	niedostatecznej	kapi-
talizacji;	

•	 zasady	ustalania	przychodów	i	kosztów	świadczeń	w	
naturze,	w	tym	przy	wypłacie	dywidendy	lub	wyna-
grodzenia	 z	 tytułu	umorzenia	 (udziałów)	 akcji	w	
formie	rzeczowej;	

•	 zasady	ustalania	wartości	początkowej	składników	
majątku,	w	które	wyposażany	jest	zagraniczny	zakład;	

•	 zasady	ustalania	wartości	początkowej	składników	
majątku	w	spółce	europejskiej	i	spółdzielni	europejskiej	
w	przypadku	przeniesienia	siedziby	na	terytorium	Polski.

Ulga mieszkaniowa dla dalszych  
spadkobierców

Rząd	przyjął	w	sierpniu	założenia	do	projektu	
ustawy,	która	umożliwi	skorzystanie	z	ulgi	
mieszkaniowej	w	podatku	od	spadków	i	

darowizn	podatnikom,	zaliczonym	do	trzeciej	
grupy	podatkowej	(dalszym	krewnym	lub	
niespokrewnionym	ze	spadkodawcą),	którzy	

opiekowali	się	spadkodawcami.	

Chodzi	o	spadkobierców,	którzy	do	końca	2006	r.	spra-
wowali	opiekę	nad	spadkodawcą	na	podstawie	umowy	
zawartej	z	nim	przed	organem	gminy,	a	spadkodawca	
zmarł	po	1	stycznia	2007	r.,	czyli	po	wejściu	w	życie	
przepisów	zmieniających	warunki	korzystania	z	ulgi.		
W	rezultacie	z	początkiem	2007	r.	część	podatników	utra-
ciła	prawo	do	niej.

W	założeniach zagwarantowano	podatnikom	odzyskanie	
prawa	do	ulgi	mieszkaniowej,	w	tym	zwrot pobranego	
podatku,	jeśli	złożą	wnioski	do	końca	2013	r.

                                     WSKAŹNIKI    

W przyszłym roku wyższy  
podatek od nieruchomości
14	sierpnia	zostało	opublikowane	w	Monitorze	

Polskim	obwieszczenie	ministra	finansów	w	sprawie	
górnych	granic	stawek	kwotowych	podatków	i	opłat	
lokalnych,	jakie	będą	obowiązywać	w	2013	r.	
Obecnie	urzędy	miejskie	pracują	nad	uchwałami	
ustalającymi	nowe	taryfy.	W	porównaniu	do	

obowiązujących	obecnie	stawki	wzrosną	o	4	proc.		

Poszczególne	stawki	kwotowe	podatku	od	nierucho-
mości	wyniosą	maksymalnie,	w	przeliczeniu	na	m²	
powierzchni:	

1)	od	gruntów	związanych	z	prowadzeniem	działalności	
gospodarczej	–	0,88	zł	(obecnie	0,84	zł);	pod	jeziorami,	
zajętych	na	zbiorniki	wodne	retencyjne	lub	elektrowni	
wodnych	–	4,51	 zł	 (obecnie	4,33	 zł);	 pozostałych		
–	0,45	zł	(obecnie	–	0,43	zł);	

2)	od	budynków	lub	ich	części	mieszkalnych	–	0,73	zł	
(obecnie	-0,70	zł);	związanych	z	prowadzeniem	dzia-
łalności	gospodarczej	–	22,82	zł	(obecnie	–	21,94	zł);	
zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej		
w	zakresie	obrotu	kwalifikowanym	materiałem	siew-
nym	 –	 10,65	 zł	 (obecnie	 10,24	 zł);	 związanych		
z	udzielaniem	świadczeń	zdrowotnych	–	4,63	zł	(obecnie		
4,45	zł);	pozostałych	–	7,66	zł	(obecnie	7,46	zł).

Podatek od środków  
transportowych 2013

W	przyszłym	roku	podatek	od	środków	
transportowych	wyniesie	maksymalnie:		

1.	 od	samochodu	ciężarowego	powyżej	3,5	tony	do	5,5	
tony	włącznie	–	810,87	zł	(obecnie	779,68	zł);	powy-
żej	5,5	tony	do	9	ton	włącznie	–	1352,74	zł	(obecnie	
1300,71	zł);	powyżej	9	ton	–	1623,28	zł		(obecnie	
1560,84	zł);	

2.	 od	samochodu	ciężarowego	o	masie	równej	12	ton	lub	
wyższej	–	3097,69	zł	(obecnie	2978,53	zł);	

3.	 od	autobusu	o	liczbie	miejsc	mniejszej	niż	30	–	1893,80	
zł	(obecnie	1820,86	zł);	równej	lub	wyższej	niż	30	
miejsc	–	2394,29	zł	(obecnie	2302,20	zł).

                             ZMIANY PRAWNE    

Rejestracja
firmy jest bezpłatna

17	sierpnia	2012	r.	Prezydent	podpisał	ustawę	
dotyczącą	ratyfikacji	protokołu	zmieniającego	
umowę	o	unikaniu	podwójnego	opodatkowania	

pomiędzy	Polską	a	Cyprem

Najważniejsze	zmiany	obejmują	likwidację	tzw.	klauzuli	
tax	sparing	oraz	opodatkowanie	wynagrodzeń	dyrek-
torów	w	kraju	ich	rezydencji.	Zmiany	wprowadzone	do	
polsko-cypryjskiej	umowy	o	unikaniu	podwójnego	opodat-
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powrót do spisu treści

kowania	są	niekorzystne	dla	podatników	Nowe	brzmienie	
umowy	będzie	miało	zastosowanie	do	dochodów	osiąga-
nych	od	1	stycznia	2013	r.	

                               INTERPRETACJE    

Względy techniczne 
pod lupą MF

MF	udzielając	20	lipca	br.	odpowiedzi	na	interpe-
lację	poselską	(SPS-023-5997/12)	zajęło	stano-
wisko	w	kwestii	definiowania	pojęcia	względów	
technicznych	zawartego	w	ustawie	o	podatkach		

i	opłatach	lokalnych.	

Stawka	podatku	od	nieruchomości	związanych	z	prowa-
dzeniem	działalności	gospodarczej	jest	znacznie	wyższa	
niż	w	przypadku	nieruchomości	zakwalifikowanych	jako	
tzw.	pozostałe.	Taka	sytuacja	powoduje	iż	część	przed-
siębiorców	próbuje	wskazywać,	że	ich	nieruchomość	nie	
może	być	wykorzystana	do	działalności	gospodarczej	ze	
względu	na	„względy	techniczne”.	Ze	względu	na	brak	
ustawowej	definicji	 tego	pojęcia	było	ono	przedmio-
tem	wielu	orzeczeń	organów	podatkowych	oraz	sądów.	
Wobec	powyższego	MF	przypomniało,	iż	okoliczności,	
które	uniemożliwiają	prowadzenie	działalności	gospodar-
czej,	muszą	mieć	charakter	obiektywny,	a	więc	niezależny	
od	woli	przedsiębiorcy,	oraz	trwały,		ponadto	zaistnienie	
powyższych	okoliczności	należy	badać	w	odniesieniu	do	
danego	konkretnego	przypadku,	przy	uwzględnieniu	
jednak	wszystkich	możliwych	dowodów	i	uwzględnieniu	
dominującej	linii	orzecznictwa.	Zaistnienie	tych	okolicz-
ności	można	udowadniać	wszelkimi	możliwymi	środkami	

dowodowymi.	Mogą	nimi	być	m.in.	orzeczenia	organów	
nadzoru	budowlanego,	opinie	biegłych,	jak	i	inne	dowody,	
dopuszczone	zgodnie	z	art.	180	Ordynacji	podatkowej.

     PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA    

Prawo do ochrony Twoich danych
Twoim	obowiązkiem	jest	terminowe	wpłacanie		
podatków.	Terminy	płatności	podatków	
uzależnione	są	od	sposobu	powstania	

zobowiązania	podatkowego.			

Wiedz,	 że	 indywidualne	 dane	 zawarte	 w	 dekla-
racjach	 podatkowych	 oraz	 we	 wszelkich	 innych	
dokumentach	 i	 informacjach	 składanych	 do	 organu	
podatkowego,	 a	 także	 dane	wynikające	 z	 akt	 spraw	
podatkowych,	objęte	są	tajemnicą	skarbową.	Bezprawne	
ujawnienie	tych	informacji	podlega	odpowiedzialności	karnej.	

Skutki prawne interpretacji 
indywidualnych

Przed	negatywnymi	skutkami	zastosowania	
indywidualnej	interpretacji	przepisów	podatkowych	
chroniony	jest	tylko	jej	adresat.	Inne	podmioty,	

chociażby	znajdowały	się	w identycznej	sytuacji,	nie	
mogą	liczyć	na	takie	korzyści.		

Indywidualne	interpretacje	to	sposób	na	uzyskanie	ofi-
cjalnej	wypowiedzi	fiskusa	na	temat	zakresu	i sposobu	

stosowania	niejasnych	przepisów	podatkowych.	Krąg	pod-
miotów	uprawnionych	do	wystąpienia	o taką	wykładnię	
jest	szeroki.	Wniosek	może	złożyć	każdy	zainteresowany:	
podatnik,	płatnik,	osoba	odpowiadająca	za	cudze	długi	
podatkowe,	 osoba	 zamierzająca	 otworzyć	 firmę	 itd.	
Pytać	można	jednak	tylko	w	swojej	indywidualnej	spra-
wie,	należy	mieć	rzeczywisty	interes	prawno-podatkowy	
do	wyjaśnienia,	a	interpretacje	wywierają	skutki	prawne	
tylko	w	stosunku	do	wnioskodawcy.	Co	ciekawe,	wniosko-
dawcy	znajdujący	się	w	identycznej	sytuacji	mogą	uzyskać	
odmienne	wyjaśnienia.	Urzędnicy	twierdzą	jednak,	że	takie	
zdarzenie	nie	powinno	mieć	nigdy	miejsca.

Wydatki związane  
z parkowaniem

Wydatki	związane	z	parkowaniem	samochodu	mogą	
być	uwzględnione	w	księdze	podatkowej	na	podsta-
wie	dowodu	wewnętrznego	tylko	wówczas,	gdy	są	
one	poparte	dokumentami	niezawierającymi	danych,	
o	których	mowa	w	§	12	ust.	3	pkt	2	rozporządzenia.

Jeżeli	więc	bilet	z parkometru,	kupon,	czy	bilet	jednora-
zowy	nie	zawierają:
•	 wiarygodnego	określenia	wystawcy	lub	wskazania	

stron	(nazwy	i adresów)	uczestniczących	w operacji	
gospodarczej,	której	dowód	dotyczy,

•	 daty	wystawienia	dowodu	oraz	daty	lub	okresu	doko-
nania	operacji	gospodarczej,	której	dowód	dotyczy,	
lub	jednej	daty,	jeżeli	data	dokonania	operacji	gospo-
darczej	odpowiada	dacie	wystawienia	dowodu,

•	 przedmiotu	operacji	gospodarczej	 i  jego	wartości	
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oraz	ilościowego	określenia,	jeżeli	przedmiot	operacji	
jest	wymierny	w jednostkach	naturalnych,

•	 podpisów	osób	uprawnionych	do	prawidłowego	udo-
kumentowania	operacji	gospodarczych,

wówczas	wystawia	się	dowód	wewnętrzny,	do	którego	
załącza	się	bilet	z parkometru,	kupon	lub	bilet	jednorazowy.	

                                          PORADY    

Gdy sąd za długo zwleka
Walczysz	z	fiskusem	przed	sądem	administracyj-
nym	i	nie	możesz	doczekać	się	zakończenia	spra-

wy?	Sprawdź,	czy	nie	warto	złożyć	skargi		
o	stwierdzenie	przewlekłości	postępowania		
–	możesz	otrzymać	nawet	20.000	zł.	

Mimo	iż	sądy	nie	są	związane	konkretnymi	terminami,		
w	 których	 muszą	 zakończyć	 rozpatrzenie	 sprawy,	
podatnik	wcale	nie	musi	godzić	 się	 z	 ciągnącymi	 się		
w	nieskończoność	sprawami	podatkowymi.	Osoba	w	ten	
sposób	pokrzywdzona	może	złożyć	skargę	o	stwierdzenie	
przewlekłości	postępowania,	jednak	aby	była	ona	sku-
teczna,	nie	wystarczy	wykazać,	iż	postępowanie	trwało	
długo.	Oceny	działania	sądu	dokonywane	są	w	oparciu		
o	charakter	sprawy,	stopień	faktycznej	i	prawnej	zawiłości	
postępowania,	znaczenie	rozstrzygniętych	w	niej	zagad-
nień	dla	strony,	która	wniosła	skargę	oraz	zachowanie	
się	stron.	To,	czy	działanie	sądu	kwalifikuje	się	jako	opie-
szałe,	stwierdza	się	na	podstawie	ustawowych	kryteriów,		
w	kontekście	realiów	danej	sprawy.	Skargę	dotyczącą	
opieszałości	WSA	składa	się	do	tego	sądu,	który	przeka-
zuje	ją	do	NSA,	orzeczenie

w	takiej	sprawie	powinno	zapaść	w	ciągu	2	miesięcy	od	
daty	złożenia	skargi.	Najlepiej	gdy	nad	przygotowaniem	
skargi	czuwa	doradca	podatkowy	lub	radca	prawny.	

Opłaty za korzystanie  
ze środowiska a koszt  

podatkowy
Co	do	zasady	opłaty	uiszczane	za	korzystanie	
ze	środowiska		zarówno	przez	przedsiębiorców	
podlegających	ustawie	o	CIT,	jak	i	ustawie	o	
PIT,	stanowią	koszty	uzyskania	przychodów,	
jeżeli	związane	są	z	prowadzoną	działalnością	
gospodarczą	i	nie	mają	charakteru	sankcyjnego.		

Tak	więc	kosztami	uzyskania	przychodów	będą:	pra-
widłowo	wyliczone	i	uiszczone	opłaty	za	korzystanie	ze	
środowiska,	opłaty	produktowe	czy	opłaty	recyklingowe.	
Natomiast	wszelkie	opłaty	lub	kary,	które	przedsiębiorca	
obowiązany	 jest	uiścić	w	wyniku	naruszenia	warun-
ków	korzystania	ze	środowiska,	nie	będą	mogły	zostać	
zaliczone	do	kosztów.	A	więc	kosztami	nie	będą:	admi-
nistracyjne	kary	pieniężne,	odszkodowania	oraz	odsetki	
ponoszone	z	tytułu	nieprzestrzegania	przepisów	z	zakresu	
ochrony	środowiska,	a	także	podwyższone	opłaty	nało-
żone	z	powodu	braku	decyzji	określającej	rodzaj	i	ilość	
substancji	zanieczyszczających.	

WAŻNE! Opłaty środowiskowe są kosztami związanymi 
z całokształtem działalności podatnika, a więc podle-
gają one zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów  
z chwilą ich faktycznego poniesienia.

Ryczałt osób duchownych
Czy	wiesz,	że	osoby	duchowne,	prawnie		
uznanych	wyznań,	osiągające	przychody		

z	opłat	otrzymywanych	w	związku	z	pełnionymi	
funkcjami	o	charakterze	duszpasterskim,	opłacają	
zryczałtowany	podatek	dochodowy	od	przychodów	

osób	duchownych.			

Stawki	ryczałtu	od	przychodów	proboszczów	oraz	przy-
chodów	wikariuszy	określone	są	kwotowo	w	załącznikach	
do	ustawy	o	ryczałcie.	 Ich	wysokość	uzależniona	 jest	
od	liczby	mieszkańców	parafii.	W	wydawanych	co	roku	
obwieszczeniach	Ministra	Finansów	kwartalne	stawki	
ryczałtu	od	przychodów	proboszczów	 i	wikariuszy	są	
corocznie	 podwyższane	w	 stopniu	 odpowiadającym	
wskaźnikowi	wzrostu	cen	towarów	 i	usług	konsump-
cyjnych	w	okresie	pierwszych	 trzech	kwartałów	roku	
poprzedzającego	rok	podatkowy	w	stosunku	do	tego	
samego	okresu	roku	ubiegłego,	ogłaszanemu	przez	Pre-
zesa	GUS	w	Dzienniku	Urzędowym	RP	„Monitor	Polski”1. 

Wysokość	ryczałtu	ustalana	jest	w	drodze	decyzji	naczel-
nika	urzędu	skarbowego,	właściwego	według	miejsca	
wykonywania	 funkcji	 o	 charakterze	 duszpasterskim,	
odrębnie	na	każdy	rok	podatkowy.	Istnieje	możliwość	
obniżenia	tego	ryczałtu	o	kwotę	składki	na	ubezpieczenie	
zdrowotne,	opłaconej	zgodnie	z	przepisami	o	świad-
czeniach	opieki	zdrowotnej	finansowanych	ze	środków	
publicznych.

1	Na	podstawie	art.	55	ust.	1	oraz	art.	54	ustawy	o	ryczałcie.
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                 ORZECZENIA SĄDÓW 

Dojazd do pracy na  
koszt pracodawcy

NSA	w	wyroku	z	11	kwietnia	2012	r.,	sygn. II	FSK	
1724/10,	uznał,	iż:		

„W	przypadku,	gdy	wartości	świadczeń	pracowniczych	nie	
można	przyporządkować	do	świadczeń	uzyskiwanych	przez	
konkretnego	pracownika,	brak	jest	podstaw	do	ustalenia	
dla	niego	kwoty	przychodu	uzyskanego	z	tytułu	finanso-
wania	przez	pracodawcę	kosztów	dojazdów	do	i	z	pracy.	Nie	
sposób	stwierdzić	bowiem,	czy	pracownik	w	istocie	otrzymał	
określone	świadczenie	 i	 jaka	jest	 jego	wartość.	Wobec	
powyższego	w	sytuacji,	gdy	pracodawca	ponosi	opłaty	
związane	z	dowozem	pracowników	do	pracy,	z	którego	
pracownicy	korzystają	nieodpłatnie,	to	brak	jest	podstaw	do	
ustalenia	przychodu	z	tego	tytułu	po	stronie	pracownika.”

                               PROJEKTY 

Szybsza i prostsza  
rejestracja firmy

Rząd	przyjął	projekt	ustawy	o	zmianie	ustawy	–	
Kodeks	pracy	oraz	niektórych	innych	ustaw.			

Ma	on	na	celu	ułatwienie przedsiębiorcom rozpoczy-
nanie działalności gospodarczej.	Proponuje	się:

•	 ułatwienie	rozpoczynania	i	prowadzenia	działalności,	
w	tym	działalności	gospodarczej,	przez wyelimi-
nowanie	wynikającego	z	art.	209	§	1	Kodeksu	pracy	
–	obciążającego	każdego	pracodawcę	–	obowiązku	
składania	Państwowej	Inspekcji	Pracy	i	Państwowej	
Inspekcji	Sanitarnej	zgłoszeń	(oraz	ich	zmian)	co	do	
miejsca,	rodzaju,	zakresu	prowadzonej	działalności,	
a	także	zmian	technologii	i	profilu	produkcji.

•	 zastąpienie	działania	pracodawców	samodzielnym	
działaniem	organów	państwa	przez	wykorzystanie	
danych	zgromadzonych	przez	Zakład	Ubezpieczeń	
Społecznych	i	Główny	Urząd	Statystyczny.

•	 zapewn ien ie 	 sp rawnego 	 funkc jonowan ia	
Państwowej	Inspekcji	Pracy	i	Państwowej	Inspekcji	
Sanitarnej	przez	uzyskiwanie	danych	niezbędnych	
do	 realizacji	 ich	 zadań	ustawowych	od	Zakładu	
Ubezpieczeń	Społecznych	i	Głównego	Urzędu	Staty-
stycznego.

•	 umożliwienie	podmiotom	 innym	niż	osoby	 fizy-
czne	 rozpoczynające	 działalność	 gospodarczą	
wcześniejszego	rozpoczęcia	prowadzenia	działalności,	
przez	skrócenie	czasu	oczekiwania	na	wydanie	przez	
naczelnika	urzędu	skarbowego	potwierdzenia	o	nada-
niu	NIP z 14 do 3 dni.

Planowane zmiany  
w rejestrze przedsiębiorców

Komitet	Rady	Ministrów	ds.	Cyfryzacji	zatwierdził	
projekt	założeń	do	zmian	w	ustawie	o	swobodzie	

działalności	gospodarczej.			

Proponowane	rozwiązania	dotyczą	głównie	funkcjonowania	
rejestru	przedsiębiorców.	Rząd	przygotował	rozwiązania,	

które	mają	usprawnić	przebieg	informacji	i	pozyskiwanie	
danych.	Przede	wszystkim	zakładają,	by	od	1	stycznia		
2014	roku	sądy	karne	przy	orzekaniu	częściowego	zakazu	
prowadzenia	działalności	gospodarczej	podawały	kod	Pol-
skiej	Klasyfikacji	Działalności	(PKD)	oraz	NIP	przedsiębiorcy,	
by	łatwiej	i	szybciej	można	było	powiązać	informacje	z	pod-
miotami	figurującymi	w	CEIDG.	Dodatkowo	przewiduje	
się	poszerzenie	bazy	danych	dostępnych	w	CEIDG.	Do	
rejestru	mają	wpływać	także	informacje	o	dokumentacji	
rachunkowej	oraz	numer	telefonu	-	z	zastrzeżeniem,	że	
to	przedsiębiorca	będzie	decydował,	czy	udostępni	numer	
publicznie,	czy	posłuży	on	tylko	i	wyłącznie	do	kontaktów	
z	administracją.	W	najbliższym	czasie	projekt	zostanie	
rozpatrzony	przez	Komitet	Stały	Rady	Ministrów.	

                          OSTRZEŻENIE 

Rejestracja firmy 
jest bezpłatna

Ministerstwo	Gospodarki	zaleca	przedsiębiorcom	
szczególną	ostrożność	przy	podejmowaniu	

współpracy	z	firmami	oferującymi	odpłatne	wpisy	
do	prowadzonych	przez	siebie	rejestrów.				

Do	MG	napływają	liczne	informacje	o	żądaniach	zapłaty	
kierowanych	do	przedsiębiorców,	którzy	dokonali	wpisu		
w	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	Gospodarczej	(CEIDG).	
Tego	typu	oferty	nie	mają	jednak	nic	wspólnego	z	publicz-
nym	rejestrem	prowadzonym	przez	Ministra	Gospodarki.
Na	rynku	funkcjonują	firmy	przesyłające	przedsiębiorcom	
oferty	dokonania	wpisu	do	prowadzonych	przez	siebie	

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,10863/
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4200,szybsza-i-prostsza-rejestracja-firmy.html
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rejestrów.	Żądają	za	to	uiszczenia	opłaty	w	wysokości	od	
110	do	248	zł. Tego	typu	wpis	ma	charakter	czysto	infor-
macyjny	lub	reklamowy	i	nie	upoważnia	do	wykonywania	
działalności	gospodarczej	na	terytorium	Polski.	Przekaza-
nie	takim	firmom	danych	oraz	wniesienie	ewentualnych	
opłat	 jest	dobrowolną	decyzją	przedsiębiorcy.	Każda	
osoba	zakładająca	konto	w	systemie	CEIDG,	otrzymuje	
komunikat	o	tym,	iż	wpis	do	rejestru	jest	bezpłatny.	Pon-
adto	znajduje	się	on	na	papierowym	formularzu	CEIDG-1	
oraz	w	instrukcji	jego	wypełniania.	Otrzymują	go	także	
elektronicznie	przedsiębiorcy	wraz	z	potwierdzeniem	
o	dokonaniu	wpisu	w	systemie	CEIDG.	Szczegółowe	
informacje w	tym	zakresie	zamieszczone	są	na	stronie		
www.ceidg.gov.pl.

Źródło:	mg.gov.pl

                                 PORADA  

Niemożliwa zapłata podatku 
wspólnika z konta spółki

Regulowanie	podatku	dochodowego	od	osób	
fizycznych	z	rachunku	bankowego	spółki	osobowej	
przypadającego	do	zapłaty	od	wspólnika	takiego	
podmiotu	jest	przedmiotem	wielu	wątpliwości		

i	orzeczeń	sądowych.	

Orzecznictwo	 (uchwała	 składu	7	 sędziów	NSA	 z	 26	
maja	2008	r.,	sygn.	I	FPS	8/07)	stoi	na	stanowisku,	że	
zasadniczo	zapłata	podatku	z	konta	bankowego	spółki	
nie	powoduje	wygaśnięcia	zobowiązania	podatkowego		
u	podatnika,	będącego	wspólnikiem	takiego	podmiotu.	
Tylko	 zapłata	podatku	przez	podatnika	prowadzi	do	

realizacji	zobowiązania	podatkowego	i	tym	samym	do	
jego	wygaśnięcia,	za	termin	dokonania	zapłaty	podatku	
uważa	się	w	obrocie	bezgotówkowym	-	dzień	obciążenia	
rachunku	bankowego	podatnika	lub	rachunku	podat-
nika	w	spółdzielczej	kasie	oszczędnościowo-kredytowej	
na	 podstawie	 polecenia	 przelewu.	 W	 tym	 przy-
padku	ustawodawca	precyzyjnie	określił,	że	w	obrocie	
bezgotówkowym	zapłata	podatku	możliwa	jest	jedynie	
z	rachunku	bankowego	podatnika,	a	nie	osoby	trzeciej	
(rachunku	bankowego	bądź	prowadzonego	przez	SKOK	
należącego	do	osoby	trzeciej)	–	uznał	np.	NSA.	

                         CIEKAWOSTKI  

Oryginalne pomysły na biznes
Wpaść	na	oryginalny	pomysł	i	zarobić	miliony…	
Kto	z	nas	o	tym	nie	marzył?	Niektórym	się	udaje.	
Oto	kilka	oryginalnych	pomysłów	biznesowych,	

które	odniosły	sukces.		

DOCHODOWE BAŃKI MYDLANE
Zdolny	student	z	Krakowa	opracował	unikalną	recepturę	
płynu	do	puszczania	baniek.	Pracując	nad	tym	studenckim	
zadaniem,	z	pewnością	nie	przypuszczał,	że	na	bańkach	
zbuduje	firmę,	której	renoma	już	dawno	przekroczyła	
granice	kraju.	Obecnie	jego	firma	ma	zamówienia	m.in.	
	z	Wielkiej	Brytanii,	Luksemburga,	Węgier,	Czech	i	Nie-
miec,	Austrii,	a	także	Bahrajnu.	Wyprodukowane	przez	
niego	bańki	zostały	wykorzystane	również	w	kampanii	
reklamowej	T-mobile.	A	jak	podkreśla	młody	biznesmen,	
to	dopiero	początek	 i	 cały	czas	pracuje	nad	nowymi	
produktami,	którymi	chce	podbić	świat.	

JAZZYCHIPS
JazzyChips	to	nić	innego	jak…	ziemniaki	na	patyku,	a	dokładniej	
specjalnie	pocięte	ziemniaki	na	patyku,	które	następnie	smażone	
są	w	gorącym	oleju	i	podawane	z	różnymi	przyprawami.	Ta	
prosta	i	niedroga	przekąska	zdobyła	dużą	popularność	sz-
czególnie	w	miejscowościach	turystycznych.	Obecnie	założyciele	
firmy	podzielili	swoją	działalność	na	dwie	części.	Prowadzą	
własne	punkty	sprzedaży	produktu	oraz	dzielą	się	pomysłem	
na	biznes	z	innymi,	sprzedając	im	wszystko,	co	potrzeba,	
aby	podobny	biznes	prowadzić.	Wszystko	made	in	Poland!	

KAWIARNIA ZAPRASZA NA KAWĘ I PORADĘ 
PRAWNĄ

Z	kolei	za	Oceanem	młody	prawnik	z	USA	postanowił	zadać	
kłam	stereotypom,	 iż	porady	są	drogie,	mało	dostępne		
i	kojarzą	się	ze	sztywną	atmosferą.	W	1995	roku	założył	on	
bardzo	nietypową	kawiarnię,	która	oprócz	świeżo	palonej	
kawy	i	deserów	serwuje	klientom	porady	prawne.	W	Legal	
Grid	można	zasięgnąć	porady	w	każdym	zakresie.	Co	tydzień	
kawiarnia	otwiera	podwoje	dla	cenionych	ekspertów	w	kon-
kretnych	branżach.

SYSTEMY TELEOPIEKI
Systemy	opieki	domowej	i	mobilnej	są	już	bardzo	popularne	
na	świecie.	Wobec	postępującego	starzenia	się	naszego	
społeczeństwa	zainteresowanie	nimi	pojawiło	się	również	
w	Polsce.	Jak	to	działa?	Na	pierwszy	rzut	oka	urządzenie	
swoim	wyglądem	przypomina	zegarek	lub	wisiorek.	Jego	
innowacyjność	polega	na	sposobie	funkcjonowania	–	aby	
wezwać	pomoc,	nie	trzeba	sięgać	po	telefon	komórkowy,	
który	nie	zawsze	jest	pod	ręką.	Żeby	połączyć	się	z	Cen-
trum,	wystarczy	nacisnąć	przycisk	na	urządzeniu.	Sygnał	
przesyłany	jest	do	modemu	centralnego	zainstalowanego	
w	domu	podopiecznego,	który	automatycznie	łączy	się		
z	Centrum	Alarmowym	Teleopieki.

powrót do spisu treści
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            PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Gdy rodzina pomaga  
w prowadzeniu firmy

Firmy	rodzinne	to	w	naszym	kraju	popularna	forma	pro-
wadzenia	biznesu.	Często	członkowie	rodziny	zawierają	
umowę	spółki	lub	prowadzą	lub	każdy	rejestruje	jedno-
osobową	działalność	gospodarczą.	W	mniejszych	firmach,	
głównie	o	 sezonowym	charakterze	usług	członkowie	
rodziny	po	prostu	pomagają	w	prowadzeniu	biznesu,	na	
zasadzie	osób	współpracujących.				

 Czy żona oraz pełnoletnia córka mogą pomagać 
mi w prowadzeniu  pensjonatu? Pomoc jest szczegól-
nie potrzebna w sezonie letnim?
Tak	 i	 istnieje	 taka	możliwość.	 Rodzina	 zatrudniona		
w	firmie	to,	zgodnie	z	ustawą	o	systemie	ubezpieczeń	
społecznych,	 tzw.	 osoby	 współpracujące.	 Osobami	
współpracującymi	mogą	być:	małżonek,	dziecko	własne	
lub	przysposobione	(adoptowane),	dziecko	małżonka,	
przysposobione	dziecko	małżonka,	 rodzic,	macocha,		
ojczym,	osoba	przysposabiająca.	
Osoby	 te	muszą	pozostawać	we	wspólnym	gosp-

odarstwie	domowym	z	przedsiębiorcą	i	współpracować		
z	nim	przy	prowadzeniu	firmy. 

  Czy z osobą współpracującą muszę podpisać 
umowę o pracę na pełny etat?
Nie,	nie	jest	to	konieczne.	Prawo	nie	określa	minimal-
nego	lub	maksymalnego	wymiaru	czasu	pracy,	jaki	osoba	
współpracująca	może	przeznaczyć	na	rzecz	firmy.	Może	
być	to	zarówno	praca	wykonywana		dorywczo	czy	sezo-

nowo,	jak	i	codziennie,	czy	kilka	razy	w	tygodniu.
Przedsiębiorca	może	zatrudniać	członków	rodziny	bez	

spisywania	umów	lub	formalno	lub	formalnie	–	na	pod-
stawie	spisanej	umowy	o	pracę,	o	dzieło	 lub	zlecenia.		
W	przypadku	zawarcia	umowy	o	pracę,	nieodpłatnej	
umowy	zlecenia	 lub	umowy	o	dzieło,	członek	rodziny	
zawsze	jest	traktowany	przez	ZUS	i	urząd	skarbowy	jak	
osoba	współpracująca,	a	nie	jak	zatrudniony	pracownik.

 Jakie obowiązki mam względem ZUS?
Na	zgłoszenie	osoby	współpracującej	do	ZUS	jest	7	dni.	Po-
winno	być	ono	dokonane	na	druku	ZUS	ZUA,	po	zakończeniu	
współpracy	nie	można	zapomnieć	ponadto	o	wyrejestrow-
aniu	 również	w	 terminie	 tygodnia	na	 formularzu	ZUS	
ZWUA.	Właściciel	firmy	powinien	ponadto	zarejestrować	
się	jako	płatnik	składek	(ZUS	ZWPA).	Oprócz	obowiązków	
zgłoszeniowych	przedsiębiorca	musi	co	miesiąc	przekazywać	
formularz	ZUS	RCA	–	imienny	raport	miesięczny	o	należnych	
składkach	i	wypłaconych	świadczeniach	lub	ZUS	RZA	–	raport	
imienny	o	należnych	składkach	na	ubezpieczenie	zdrowotne,	
gdy	przedsiębiorca	opłaca	za	osobę	współpracującą	tylko	
ten	rodzaj	składki	oraz	deklarację	rozliczeniową	ZUS	DRA,	
sporządzoną	na	podstawie	imiennych	raportów	miesięcznych.

 Czy pensja którą płacę współpracującemu synowi 
może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przy-
chodów?

Nie,	wynagrodzenia	osób	współpracujących	nie	stanowią	
kosztów	uzyskania	przychodów.	Zgodnie	bowiem	z	art.	
23	ust.	1	pkt	10	ustawy	o	PIT	nie	uważa	się	za	koszt	uzys-
kania	przychodów	wartości	pracy	własnej	podatnika,	jego	
małżonka	i	małoletnich	dzieci,	a	w	przypadku	prowadzenia	
działalności	w	formie	spółki	cywilnej	lub	osobowej	spółki	
handlowej	–	także	małżonków	i	małoletnich	dzieci	wspól-
ników.	Zupełnie	odmiennie	podatkowo	będzie	wyglądała	

natomiast	sytuacja	gdy	każde	z	małżonków	prowadzi	osobną		
działalność	gospodarczą	i	w	jej	ramach	wykonuje	usługi	na	
rzecz	firmy	małżonka.	Faktury	wystawiane	za	usługi	będą	
mogły	zostać	zaliczone	do	kosztów	uzyskania	przychodów	
–	oczywiście	po	spełnieniu	ogólnych	warunków	zaliczania	
poniesionych	wydatków	do	kosztów	podatkowych.

ZUS RADZI
Współpraca	z	kilkoma	osobami	prowadzącymi	pozarol-
niczą	działalność.
Zasady	ubezpieczeń	społecznych	osób	współpracujących		
z	kilkoma	osobami	prowadzącymi	pozarolniczą	dzia-
łalność	nie	zmieniły	 się	od	stycznia	1999	 r.	Osoba	
spełniająca	warunki	do	objęcia	ubezpieczeniami	spo-
łecznymi	z	tytułu	współpracy	przy	prowadzeniu	kilku	
rodzajów	działalności	podlega	obowiązkowo	ubez-
pieczeniom	z	tego	tytułu,	który	powstał	najwcześniej.		
Z	pozostałych,	wszystkich	lub	wybranych	tytułów	może	
być	objęta	ubezpieczeniami	dobrowolnie,	na	swój	wnio-
sek.	Osobie	tej	przysługuje	również	prawo	zmiany	tytułu	
ubezpieczeń.	Może	podlegać	obowiązkowo	ubezpie-
czeniom	społecznym	z	tytułu	tej	współpracy,	która	nie	
powstała	najwcześniej.

CO NA TO SĄD?
Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	20	maja	2008	r.	(II	UK	
286/07) stwierdził,	że	„za	współpracę	przy	prowadze-
niu	działalności	gospodarczej	powodującą	obowiązek	
ubezpieczeń	emerytalnego	i	rentowych	uznać	należy	
taką	pomoc	udzieloną	przedsiębiorcy	przez	jego	mał-
żonka,	która	ma	charakter	stały	i	bez	której	stanowiące	
majątek	wspólny	małżonków	dochody	z	tej	działalno-
ści	nie	osiągałyby	takiego	pułapu,	jaki	zapewnia	ich	
współdziałanie	przy	tym	przedsięwzięciu”.
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                     ZMIANY PRAWNE  

Płatności dla  
podwykonawców autostrad

Jest	ustawa	regulująca	wypłacanie		
zaległych	wynagrodzeń		

podwykonawcom	pracującym	przy		
budowie	autostrad.	Wprowadza	ona		

korzystne	rozwiązania	dla	podwykonawców	
pracujących	przy	budowie	autostrad,		
wobec	których	generalni	wykonawcy,		

najczęściej	duże	przedsiębiorstwa,	zalegają		
z	płatnościami.		

Ustawa	ma	na	 celu	 umożliwienie	 dokonania	 spłaty	
niezaspokojonych	należności	przedsiębiorców	za	niektóre	
prace,	wynikające	z	realizacji	wszczętych	lub	udzielo-
nych	przez	GDDKiA	zamówień	publicznych.	Rozwiązanie	
zastosowane	w	 ustawie	 zapewni	 przedsiębiorcom,	
których	prace	zostały	wykonane	i odebrane,	możliwość	
uzyskania	należności	nawet	w	sytuacji,	gdy	wykonawca	
będzie	unikał	dokonania	płatności	bądź	zostanie	postaw-
iony	w	stan	upadłości.	Ustawa	określa	warunki	spłaty	
niezaspokojonych	należności	wskazanych	w	ustawie	
przedsiębiorców.	W	ustawie	wymieniono	dokumenty,	
jakie	 podwykonawcy	 powinni	 złożyć	w	 przypadku	
ubiegania	się	o	zwrot	należności	oraz	określono	warunki	
wypłacania	im	zaliczki.	Nowe	przepisy	będą	miały	zasto-
sowanie	także	wobec	tych	wykonawców,	którzy	zalegali	
ze	spłatą	należności,	albo	ogłosili	upadłość	przed	dniem	
wejścia	w	życie	ustawy.

Prezydent	po	podpisaniu	ustawy	o	spłacie	niektórych	
niezaspokojonych	należności	przedsiębiorców	skierował	
ją	do	Trybunału	Konstytucyjnego	do	kontroli	następczej.
PKPP	 Lewiatan	 uważa,	 że	 nowe	 przepisy	 będą	

dyskryminować	wielu	podwykonawców. 

Zmiany  
w prawie celnym

Zniesienie	opłat	za	wykonywanie		
badań	i	analiz	towarów	przeprowadzanych	

przez	organy	celne	w	związku	z	wykonywanymi	
kontrolami	oraz	wprowadzenie	do		

ustawy	przepisów	określających	dolną	i	górną	
granicę	opłaty	za	przechowywanie	w	depozycie	
urzędu	celnego	towarów	przewiduje	nowelizacja	
ustawy	–	Prawo	celne,	nad	którą	kończy	prace	

Parlament.		

Zmiany	wynikają	 z	 konieczności	wykonania	orzec-
zenia	Trybunału	Konstytucyjnego	z	dnia	15	listopada		
2011	r.	oraz	dostosowania	krajowych	przepisów	do	reg-
ulacji	unijnego	rozporządzenia.	Trybunał	Konstytucyjny	
orzekł	we	wspomnianym	orzeczeniu,	że	dotychczasowy	
sposób	ustalania	opłaty	za	przechowywanie	w	depozy-
cie	organu	celnego	zajętych	towarów	jest	niezgodny		
z	ustawą	zasadniczą.	Stwierdził,	 że	 ta	przymusowa	
opłata	ma	charakter	daniny	publicznej	 i	 z	 tego	po-
wodu	powinna	być	uregulowana	w	drodze	ustawowej	
poprzez	ustalenie	co	najmniej	jej	dolnej	i	górnej	gran-
icy.	Dlatego	do	ustawy	wprowadzono	przepis,	zgodnie	
z	którym	nie	może	być	ona	niższa	od	równowartości	
kwoty	10	euro	 i	wyższa	od	wartości	celnej	 towaru.	
Pobór	opłaty	w	maksymalnej	wysokości,	stanowiącej	

równowartość	 wartości	 celnej	 towaru,	 dotyczyć	
będzie	sporadycznych	sytuacji,	gdy	okres	przechow-
ywania	 przekroczy	 20	miesięcy.	Określenie	 dolnej	
granicy	opłaty	ma	natomiast	na	celu	pokrycie	przyna-
jmniej	 części	 kosztów	 przechowywania	 towarów		
o	małej	wartości	celnej,	lecz	jednocześnie	o	dużej	masie		
i	gabarytach.

Przepisy	prawa	unijnego	wprowadzają	zaś	generalną	
zasadę,	iż	organy	celne	nie	mogą	pobierać	opłat	z	tytułu	
przeprowadzania	kontroli,	lub	innych	form	stosowania	
prawa	celnego,	jeżeli	odbywają	się	one	w	godzinach	
pracy	właściwych	urzędów.	W	ustawie	–	Prawo	celne	
wykreślono	 zatem	przepisy	 sankcjonujące	 dotych-
czasowy	pobór	 takich	opłat.	 Zmiana	 ta	 spowoduje	
zmniejszenie	kosztów	ponoszonych	przez	podmioty	
dokonujące	obrotu	towarowego	z	krajami	trzecimi.

Poprawione	przepisy	upoważniają	Ministra	Finan-
sów	do	określenia	w	drodze	rozporządzenia	stawek	
opłat	pobieranych	przez	organy	celne.	Zgodnie	z	nimi	
minister,	 wyznaczając	 stawkę	 za	 przechowywanie	
towarów	w	depozycie	oraz	w	magazynie	czasowego	
składowania	 prowadzonym	 przez	 organ	 celny,	ma	
uwzględnić	wartość	celną	tych	towarów	albo	wartość	
rynkową	 towaru	 identycznego	 bądź	 podobnego.	
Określając	natomiast	stawkę	opłaty	za	czynności	prze-
widziane	w	przepisach	prawa	celnego,	wykonywane	
na	wniosek	osoby	zainteresowanej	w	innym	miejscu	
niż	urząd	celny	 lub	poza	 czasem	pracy	urzędu,	ma	
uwzględnić	charakter	tych	czynności.	

Ustawa	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	celne	ma	wejść		
w	życie	po	14	dniach	od	ogłoszenia.		

powrót do spisu treści

http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795441-p_1.htm
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=451
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=AD943BF72078F69FC1257A2B004A2AC2
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,3,prezydent-podpisal-ustawe-i-kieruje-ja-do-tk.html
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,3,prezydent-podpisal-ustawe-i-kieruje-ja-do-tk.html
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,4,prezydent-zlozyl-wniosek-do-tk.html
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http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795414-p_1.htm
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=290D9D094DAB6FB0C1257A24003D3D37
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=290D9D094DAB6FB0C1257A24003D3D37
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                               PROJEKTY    

Zmiany w ustawie  
o świadczeniach rodzinnych 
28	sierpnia	rząd	przyjął	projekt	zmian	w	ustawie	
o	świadczeniach	rodzinnych.	Przewiduje	on	
przyznawanie	dwóch	rodzajów	świadczeń:	
świadczenia	pielęgnacyjnego	(niezależnego	od	

dochodu	na	osobę	w	rodzinie)	i	specjalnego	zasiłku	
opiekuńczego,	uzależnionego	od	dochodu	na	

osobę	w	rodzinie.

W	 projekcie	 MPiPS	 proponuje,	 by	 uprawnionymi	
do	 świadczenia	 pielęgnacyjnego,	 bez	 kryterium	
dochodowego,	byli	wyłącznie:	rodzice,	faktyczni	opie-
kunowie	dziecka,	osoby	będące	rodzinami	zastępczymi	
spokrewnionymi,	a	także	inne	osoby,	na	których,	zgodnie		
z	Kodeksem	rodzinnym	ciąży	obowiązek	alimentacyjny.	
Osoby	te	będą	mogły	ubiegać	się	o	świadczenie	pielę-
gnacyjne,	jeżeli	niepełnosprawność	dziecka	powstała	do	
ukończenia	18.	roku	życia	lub	w	trakcie	nauki	w	szkole	
lub	szkole	wyższej,	jednak	nie	później	niż	do	ukończenia		
25.	roku	życia.	Ponadto,	projektowana	nowela	zakłada	
wprowadzenie	 do	 systemu	 świadczeń	 rodzinnych,	
nowego	świadczenia	-	specjalnego	zasiłku	opiekuńczego.	
Będzie	on	wynosił	520	zł	miesięcznie.	Otrzymywać	go	
będą	osoby,	na	których	ciąży	obowiązek	alimentacyjny		
i	które	zrezygnują	z	zatrudnienia	lub	innej	pracy	zarobko-
wej	w	związku	z	koniecznością	sprawowania	stałej	opieki	
nad	członkiem	rodziny	legitymującym	się	orzeczeniem		
o	niepełnosprawności.

Płaca minimalna 2013 r.  
– prawdopodobnie wyższa  

o 100 zł 

Dobiegają	końca	konsultacje	społeczne	dotyczące	
rządowego	projektu	rozporządzenia	ws.	płacy	

minimalnej	w	2013	r.

Wszystko	wskazuje	na	 to,	że	–	zgodnie	z	propozycją	
rządu	–	minimalne	wynagrodzenie	wzrośnie	w	styczniu		
z	1500	do	1600	zł	brutto	miesięcznie.	Już	od	1	września	
br.	wzrastają	natomiast	minimalne	pensje	 zasadnicze	
nauczycieli.	Podwyższenie	minimalnych	stawek	wyna-
grodzenia	zasadniczego	to	efekt	zmiany	kwoty	bazowej		
w	ustawie	budżetowej	na	rok	2012.	Od	1	września wynie-
sie	ona 2717,59	zł.	To	wzrost	o	3,8	proc.

                       INTERPRETACJE    

Urlopu ojcowskiego  
nie można dzielić 

Ojcowie	nie	mogą	wykorzystywać	urlopu		
ojcowskiego	w	częściach	zadecydowało	Minister-

stwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej.		

Kodeks	pracy	nie	przewiduje	możliwości	wykorzystywa-
nia	urlopu	ojcowskiego	w	częściach	i	w	najbliższym	czasie	
przepisy	te	nie	ulegną	zmianie,	tak	wynika	z	odpowiedzi	

Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej	na	interpelację	
posła	Macieja	Orzechowskiego.	Ministerstwo	wyjaśniło,	iż	
co	prawda	urlop	ojcowski	nie	może	być	wykorzystywany		
w	częściach,	ale	pracownik	ma	możliwość		uzyskania	dwóch	
dni	zwolnienia	od	pracy,	z	zachowaniem	prawa	do	wyna-
grodzenia,	w	związku	z	urodzeniem	się	dziecka.	Może	on	
też	korzystać	np.	z	dwóch	dni	zwolnienia	od	pracy	w	roku	
kalendarzowym,	z	zachowaniem	prawa	do	wynagrodzenia,	
aż	do	czasu	ukończenia	przez	dziecko	14.	roku	życia.	Rodzic	
ma	również	prawo	do	urlopu	wychowawczego.	W	okresie,	
gdy	mu	on	przysługuje,	zatrudniony	może	też	obniżyć	swój	
wymiar	czasu	pracy.

                               PRZEPISY    

Kwota wolna od zajęcia  
z renty lub emerytury  

Świadczenia	emerytalne,	podobnie	jak	inne	
dochody,	mogą	podlegać	egzekucji	za	długi,	
jednakże	ustawa	o	emeryturach	i	rentach	z	
Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	chroni	
świadczeniobiorców	tych	świadczeń	na	kilka	

sposobów.

Emerytury	lub	renty	można	potrącić	w	następujących	gra-
nicach:
1.	 60%	świadczenia	przypadku	zasądzonych	alimentów
2.	 50%	świadczenia	za	należności	związanych	z:
•	 odpłatnością	za	pobyt	w	domach	pomocy	społecznej
•	 odpłatnością	za	pobyt	w	zakładach	opiekuńczo-lecz-
niczych
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7	września	br.	wejdzie	w	życie	Rozporządzenie	Ministra	
Pracy	i	Polityki	Społecznej	w	sprawie	udzielania	pomocy	
na	usamodzielnienie,		kontynuowanie	nauki	oraz	zago-
spodarowanie.	Warunkiem	przyznania	pomocy	pieniężnej	
przez	starostę	właściwego	do	przyznania	tej	pomocy	jest:
•	 wskazanie	przez	osobę	usamodzielnianą	co	najmniej	

na	dwa	miesiące	przed	osiągnięciem	przez	nią	peł-
noletności	danych	osobowych	obejmujących:	imię,	
nazwisko,	miejsce	zamieszkania	oraz	adres	kontak-
towy	osoby,	która	podejmuje	się	pełnienia	funkcji	
opiekuna	 usamodzielnienia	 oraz	 przedstawienie	
pisemnej	zgody	tej	osoby,

•	 złożenie	indywidualnego	programu	usamodzielnienia,
•	 złożenie	wniosku	o	przyznanie	pomocy.

Starosta	najpierw	wyznacza	opiekuna	usamodzielnienia,	
zwracając	przy	tym	uwagę	na	to,	czy	osoba	mająca	pełnić	
tę	funkcję	daje	rękojmię	należytego	wykonania	powierzo-
nych	jej	zadań.
•	 Warunkiem	przyznania	pomocy	jest	również	pisemna	

deklaracja	osoby	usamodzielnianej,	zawarta	w	indy-
widualnym	programie	usamodzielnienia,	że	pomoc	
ta	będzie	przeznaczona	na	 zaspokojenie	ważnej	
życiowej	potrzeby	osoby	usamodzielnianej,	w	szcze-
gólności	na:

•	 poprawę	warunków	mieszkaniowych,
•	 stworzenie	warunków	doprowadzenia	działalności	

zarobkowej,	w	tym	pomoc	w	podniesieniu	kwalifika-
cji	zawodowych,

•	 pokrycie	wydatków	związanych	z	nauką	osoby	usa-
modzielnianej.

•	 Pomoc	pieniężna	na	kontynuowanie	nauki	jest	przy-
znawana	na	rok	szkolny	i	akademicki.

                            WSKAŹNIKI    

Limity przychodów 
dorabiających  

Od	1	września	2012	r.	obowiązują	następujące	
limity:

2.447,80 zł

Przekroczenie	limitu	
powoduje	zmniej-
szenie	wypłaty	
emerytury	lub	renty	
(też	renty	socjalnej).

To	kwota	przychodu	
odpowiadająca	70%	
przeciętnego	miesięcz-
nego	wynagrodzenia	
za	II	kwartał	2012	r.

4 545,90 zł

Przekroczenie	limitu	
powoduje	zawie-
szenie	wypłaty	
emerytury	lub	renty.

To	kwota	przychodu	
odpowiadająca	130%	
przeciętnego	miesięcz-
nego	wynagrodzenia	
za	II	kwartał	2012	r.

Wyższe zasiłki rodzinne
Od	1	listopada	2012	roku	wchodzi	w	życie	

rozporządzenie	Rady	Ministrów	w	sprawie	wysokości	
dochodu	rodziny	albo	dochodu	osoby	uczącej	się	
stanowiących	podstawę	do	ubiegania	się	o	zasiłek	
rodzinny	oraz	wysokości	świadczeń	rodzinnych.	

Rozporządzenie	z	dnia 	10	sierpnia 	2012	roku	ustala	podnie-
sione	kwoty	kryteriów	dochodowych	oraz	kwoty 	zasiłków	
rodzinnych.

•	 odpłatnością	za	pobyt	w	zakładach	pielęgnacyjno-
-opiekuńczych

3.	 25%	świadczenia	w	przypadku	innych	należności	(np.	
zaległości	czynszowych	czy	niespłaconych	kredytów).

Potrącenia	limitowane	są	przez	kwotę	wolną	od	potrąceń.		
W	przypadku	emerytury	kwotę	wolną	stanowi:
1.	 50%	kwoty	najniższej	emerytury	przy	egzekucji	najbar-
dziej	typowych	należności	(alimenty,	kredyt,	czynsz)	co	
do	zasady	wraz	z	kosztami	i	opłatami	egzekucyjnymi

2.	 60%	kwoty	najniższej	emerytury	przy	różnego	rodzaju	
należnościach	wobec	ZUS	i	innych	instytucji

3.	 20%	najniższej	emerytury	w	przypadku	potrąceń	należ-
ności	z	tytułu	odpłatności	za	pobyt	osób	uprawnionych	
do	świadczeń	w	domach	pomocy	społecznej,	zakładach	
opiekuńczo-leczniczych	lub	zakładach	pielęgnacyjno-
-opiekuńczych	–	na	wniosek	dyrektorów	tych	placówek

                     ZMIANY PRAWNE    

Pomoc na usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie 

7	września	br.	wejdzie	w	życie	Rozporządzenie	
Ministra	Pracy	i	Polityki	Społecznej	w	sprawie	
udzielania	pomocy	na	usamodzielnienie,		

kontynuowanie	nauki	oraz	zagospodarowanie.	
Warunkiem	przyznania	pomocy	pieniężnej	przez	
starostę	właściwego	do	przyznania	tej	pomocy	jest:

powrót do spisu treści

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1980
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1979
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1979
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5875,wyzsze-zasilki-rodzinne.html
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                                 PORADY    

Gdy szkoła jest nieuczciwa  
– UOKIK radzi

Czy szkoła, z którą zawarłem umowę, ma prawo 
podnosić czesne w trakcie pobierania nauki?
Szkoła może	podnieść	czesne w	trakcie	trwania	nauki,	
ale nie	może	tego	robić	dowolnie.	Czesne	jest	głównym	
świadczeniem	po	stronie	konsumenta,	a	uczeń	–	rozpo-
czynając	wieloletnią	naukę	–	wiąże	się	ze	szkołą	na	tyle	
silnie,	że	nie	zamierza	zmieniać	miejsca	edukacji.	Dlatego	
podwyżki	czesnego	powinny	następować	tylko	z	ważnych	
przyczyn.	Student	powinien	mieć	w	takich	przypadkach	
zapewnione	prawo	do	odstąpienia	od	umowy.	Podwyższe-
nie	ceny za	świadczoną	usługę, a	także	każda	inna	zmiana	
treści	umowy	powinny	być	odpowiednio	zakomunikowane	
uczniowi-konsumentowi. Przed	akceptacją	zmian	umowy	
i	podwyżek (choćby	dorozumianą,	milczącą) uczeń	musi	
mieć	realną	możliwość	zapoznania	się	z	nimi.	W	jednym		
z	wyroków	(z	dnia	1	marca	2007	 r.,	 sygn.	XVII	Amc	
12/06)	Sąd	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	uznał	
za	   niedozwoloną	 klauzulę	 umowną postanowienie,		
w	którym	szkoła	zastrzegała,	że	wysokość	czesnego	ustali	
swoim	wewnętrznym	zarządzeniem,	a	o	podwyżce	poin-
formuje	na	tablicy	ogłoszeniowej	oraz	w	internecie.		

Czy mogę dochodzić odszkodowania za nienależyte 
kształcenie przez daną szkołę?
Tak,	uczeń, słuchacz	lub	student	ma	prawo	dochodzić	
odszkodowania	za	nienależyte	kształcenie	przez	szkołę.	
Odszkodowania	można	jednak	dochodzić	w	razie	złama-

nia	przepisów	lub	niedotrzymania	standardów	kształcenia,	
natomiast	uczelnia	lub	szkoła	nie	może	gwarantować	stu-
dentowi	wyników	nauki	(odpowiedniej	średniej	ocen,	
zdawalności,	braku	kłopotów	ze	znalezieniem	pracy	itp.).	
Prawo	do	odszkodowania	przewiduje art.	471 Kodeksu	
cywilnego.	Z	przepisu	tego	wynika,	że szkoła	lub	uczel-
nia	jest	zobowiązana	do	naprawienia	szkody	wynikłej		
z	niewykonania	 lub	nienależytego	wykonania	swoich	
zobowiązań	wobec	uczniów.	Uczelnia	lub	szkoła	może	
nie	dotrzymać	zobowiązań	zawartych	w	umowie	o	naukę		
z	 powodu	np.	 utraty	uprawnień.	Często	oznacza	 to	
konieczność	zmiany	kierunku	lub	uczelni,	bądź	nawet	
przerwanie	studiów.	W	razie	ewentualnej	sprawy	sądo-
wej trzeba	wtedy	wykazać poniesioną	szkodę i	jej związek	
przyczynowy	z	odebraniem	uprawnień,	czyli	np.	koniecz-
ność	przeniesienia	 się	do	 innej	uczelni,	 co	wiąże	 się		
z	kosztami,	dodatkowymi	opłatami	czy	koniecznością	
przenosin	do	innego	miasta	itp.

Czy w przypadku rezygnacji z kursu językowego szkoła 
ma prawo zatrzymać wpłacone pieniądze?
Zgodnie	z art.	3853 pkt	12 Kodeksu	cywilnego, za zaka-
zane	 uznaje	 się	 klauzule	 umowne,	 które	wyłączają	
obowiązek	zwrotu	konsumentowi	uiszczonej	zapłaty	
za	 świadczenie	niespełnione	w	całości	 lub	w	części,	
jeśli	osoba	taka	zrezygnuje	z	zawarcia	umowy	lub	jej	
wykonania.	Postanowienia	umowne,	które	zastrzegają,	
że	szkoła	językowa	może	zatrzymać	wpłacone	kwoty	za	
zajęcia	niewykorzystane	przez	ucznia	są	też	niedozwo-
lone	z	jeszcze	innego	powodu.	Zgodnie	z art.	3853 pkt	
13 Kodeksu	cywilnego, umowa	nie	może	przewidywać	
utraty	prawa	żądania	zwrotu	świadczenia	konsumenta	
spełnionego	wcześniej	niż	świadczenie	kontrahenta,	gdy	
strony	wypowiadają	umowę,	od	niej	odstępują	bądź	ją	
rozwiązują.

źródło:	uokik.gov.pl

Pomoc na zakup  
podręczników 2012/2013

180 zł

•	 dla	uczniów	klas	I–III	szkoły	podstawowej	
oraz	dla	uczniów	klas	I–III	ogólnokształcącej	
szkoły	muzycznej	I	stopnia;

•	 dla	 uczniów	niepełnosprawnych	 realizu-
jących	 kształcenie	w	 klasach	 I–III	 szkoły	
podstawowej	 lub	w	klasach	 I–III	ogólno-
kształcącej	szkoły	muzycznej	I	stopnia;

210 zł

•	 dla	uczniów	klasy	 IV	szkoły	podstawowej,	
dla	uczniów	klasy	IV	ogólnokształcącej	szkoły	
muzycznej	I	stopnia	oraz	dla	uczniów	klasy		
I	ogólnokształcącej	szkoły	baletowej;

•	 dla	uczniów	niepełnosprawnych	klas	IV–VI	
szkoły	podstawowej,	w	klasach	IV–VI	ogólno-
kształcącej	szkoły	muzycznej	I	stopnia	lub	w	
klasach	I–III	ogólnokształcącej	szkoły	baletowej

325 zł dla	ucznia	niepełnosprawnego	realizującego	
kształcenie	w	gimnazjum

352 zł
dla	uczniów	I	klasy	szkoły	ponadgimnazjalnej,	
IV	klasy	szkoły	muzycznej	 II	st.	oraz	 I	klasy	
liceum	plastycznego	dla	niepełnosprawnych	
uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych

Jak	co	roku,	część	rodziców	może	ubiegać	się	o	dofinan-
sowanie	do	podręczników	szkolnych.	W	tym	roku	zmianie	
uległy	jednak	kwoty	pomocy.	Pomoc	udzielana	jest	uczniom	
z	 rodzin,	w	których	dochód	na	osobę	nie	przekracza		
351	zł	(dla	uczniów	klas	I	podstawówki		i	szkoły	muzycznej	
I	st.	–	504	zł).	Żadne	kryterium	dochodowe	nie	obowiązuje	
jednak	w	przypadku	rodziców	dziecka	niepełnosprawnego.
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Zakupy grupowe
Osoba	dokonująca	zakupu	kuponu	poprzez	portal	
zakupów	grupowych	nie	jest	obciążona	żadnym	ryzy-

kiem	podatkowym.

Portale	zakupów	grupowych	typu	gruper	czy	groupon	
są	ogromnie	popularne	w	ostatnim	czasie.	W	przypadku	
transakcji	zawieranych	za	pośrednictwem	portali	zaku-
pów	grupowych	można	mówić	o	trzech	stronach	stosunku	
prawnego	–	serwisie	www,	oferencie	(wykonawcy	usługi	
lub	dostawcy	produktu)	oraz	użytkowniku	końcowym	
(konsumencie).	Nabycie	kuponu	nie	rodzi	żadnych	konse-
kwencji	podatkowych	dla	konsumenta,	obowiązki	w	zakresie	
podatku	od	towarów	i	usług	oraz	w	podatku	dochodowym	
obciążają	natomiast	portal	oraz	wykonawcę	usługi.

Umowa na wywóz odpadów 
komunalnych 

Przed	zawarciem	umowy	należy	sprawdzić,	czy	
umowa	na	wywóz	odpadów	komunalnych	zawiera	
postanowienia	regulujące	obowiązki	konsumenta	–	
właściciela	nieruchomości	–	nałożone	na	niego		
w	regulaminie	utrzymania	czystości	i	porządku	na		

terenie	danej	gminy.

W	szczególności	dotyczy	to	takich	uregulowań,	jak:
•	 wielkość	i	rodzaj	pojemników	na	odpady	komunalne,
•	 częstotliwość	odbierania	odpadów	komunalnych,

•	 częstotliwość	dezynfekcji	pojemników	na	odpady	komu-
nalne,

•	 obowiązek	i	zasady	prowadzenia	selektywnej	zbiórki	
odpadów	komunalnych.

Brak	ww.	uregulowań	w	umowie	może	skutkować	obciąża-
niem	konsumenta	dodatkowymi	pozaumownymi	kosztami	
związanymi	z	wypełnieniem	obowiązków	nałożonych	na	
niego	przez	gminę.
Przed	podpisaniem	umowy	należy	też	sprawdzić	cenę,	

sposób	jej	określenia	oraz	zasady	jej	zmiany.	Cena	usta-
lona	w	umowie	nie	może	być	wyższa	od	górnych	stawek	
za	wywóz	odpadów	komunalnych	uchwalanych	przez	radę	
gminy	i	powinna	być	ceną	brutto.

                     ZMIANY PRAWNE     

Weszła w życie nowelizacja 
ustawy – Kodeks postępowania 

karnego 

Nowelizacja	ustawy	–	Kodeks	postępowania	karnego	
zmienia	zasady	orzekania	o	kosztach	procesu	w	przy-
padku	umorzenia	postępowania	karnego	prowadzone-

go	z	oskarżenia	publicznego.		

Zgodnie	z	nią	w	razie	umorzenia	postępowania,	w	przy-
padkach	takich	jak	śmierć	oskarżonego,	sąd	będzie	mógł	
orzec,	że	koszty	procesu	w	całości	lub	w	części	poniesie	
Skarb	Państwa.	Zmiany	w	procedurze	karnej	związane	są	
z	wyrokiem	Trybunału	Konstytucyjnego	z	18	października		
2011	r.	Dotychczas	zwrot	kosztów	procesu	karnego	poszko-

dowanym	przestępstwem	był	możliwy	tylko	w	sprawach	z	
oskarżenia	prywatnego.	Trybunał	Konstytucyjny	doszedł	
do	wniosku,	że	art.	632	pkt	2	k.p.k.	widziany	jako	prze-
szkoda	dla	zasądzenia	kosztów	na	rzecz	pokrzywdzonego,	
oskarżyciela	posiłkowego	w	razie	umorzenia	postępowania		
z	powodu	śmierci	oskarżonego	może	skutecznie	znie-
chęcić	ten	pierwszy	podmiot	do	aktywności	procesowej,		
a	tym	samym	ograniczyć	mu	dostęp	do	sądu.
Nowelizacja	weszła	w	życie	18	sierpnia	br.

Mniej wolności  
w zgromadzeniach 

Parlament	kończy	prace	nad	nowelizacją	ustawy		
–	Prawo	o	zgromadzeniach,	która	ma	przeciwdziałać	
wykorzystywaniu	zgromadzeń	publicznych	do		

zachowań	niezgodnych	z	prawem.	

Zakłada, że w tym samym miejscu i czasie więcej niż 
jedno zgromadzenie będzie się mogło odbyć jedynie 
wówczas, gdy możliwe będzie ich oddzielenie w taki 
sposób, żeby nie zagrażały one życiu i zdrowiu ludzi 
albo mieniu. Wcześniej trzeba będzie zgłaszać do 
organu gminy planowane zgromadzenie - 6 dni przed	
(dotąd	3	dni	przed).	
Nowelizacja	wprowadza	ponadto	precyzyjne	przepisy	

dotyczące	wyróżnienia	przewodniczącego	zgromadzenia	
-	będzie	on	posiadał	identyfikator	ze	zdjęciem	i	podaną	
funkcję.	W	odniesieniu	do	zgromadzeń	organizowanych	
przez	osoby	prawne	lub	podmioty	niemające	osobowości	
prawnej	przewodniczącym	zgromadzenia	będzie	członek	
jego	władz	statutowych.	Nowelizacja	przewiduje	także,	że	
uczestnicy	zgromadzeń	nie	będą	mogli	posiadać	przy	sobie	
wyrobów	pirotechnicznych.	

powrót do spisu treści

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1534905120AACFAFC1257959003C85A3
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Ustawa	uwzględnia	wyrok	Europejskiego	Trybunału	
Praw	Człowieka,	negatywnie	oceniający	praktykę	roz-
patrywania	odwołań	od	decyzji	zakazującej	organizacji	
zgromadzenia	dopiero	po	terminie	manifestacji.

Do lekarza wystarczy PESEL 
Od	1	stycznia	2013	roku	idąc	do	lekarza	wystarczy	
mieć	ze	sobą	dowód	osobisty	i	PESEL,	prawo	
jazdy	albo	paszport.	Dzięki	wymianie	informacji	
między	Centralnym	Wykazem	Ubezpieczonych	

NFZ	a	rejestrami	ZUS	i	KRUS	w	recepcji	szpitala	lub	
przychodni	będzie	można	sprawdzić	on-line,	czy	

pacjent	jest	ubezpieczony.

Nie	będzie	potrzebny	druk	poświadczający,	że	pracodawca	
odprowadza	za	nas	składki	(druk	RMUA),	choć	nadal	będzie	
ważny,	podobnie	jak	legitymacja	rencisty	i	inne	dokumenty	
uprawniające	do	świadczeń.
Gdyby	system	nie	potwierdził	prawa	do	świadczeń	(może	

się	tak	zdarzyć	np.	wtedy,	gdy	pracodawca	nie	zgłosił	pra-
cownika	do	ubezpieczenia),	wystarczy	OŚWIADCZENIE	
obywatela,	że	jest	ubezpieczony.	Gdybyśmy	oświadczyli	
nieprawdę,	zostaniemy	obciążeni	kosztami	świadczenia.
Głównym	celem	zmian	przepisów	jest	uporządkowa-

nie	 systemu	potwierdzania	uprawnienia	do	 świadczeń	
zdrowotnych.	W	ten	sposób	także	zdejmie	się	z	lekarzy	
odpowiedzialność	za	sprawdzanie,	czy	pacjent	jest	upraw-
niony	do	świadczeń.	Potwierdzenie	prawa	do	świadczeń	
(elektronicznie,	dotychczasowym	dokumentem,	oświad-
czeniem)	oznacza,	że	świadczeniobiorca	otrzyma	usługę,		
a	świadczeniodawca	–	gwarancję	uzyskania	za	nią	zapłaty.	
Jeśli	pacjent	potwierdzi,	że	jest	ubezpieczony,	ale	jednak	
okaże	się,	iż	nie	był,	NFZ	nie	będzie	mógł	odmówić	jej	roz-

liczenia	(zwrot	kosztów	usługi	i	refundacji	leku	Narodowy	
Fundusz	będzie	egzekwował	od	pacjenta).

Spółdzielnie bez przywilejów 
Za	3	miesiące	wejdzie	w	życie	nowelizacja	ustawy	o	spół-
dzielniach	mieszkaniowych,	która	dostosowuje	prawo	do	
wyroków	Trybunału	Konstytucyjnego	z	2005	i	2010	r.		

Uchylony	zostanie	przepis	umożliwiający	spółdzielniom	
mieszkaniowym,	które	przed	5	grudnia	1990	r.	wybudowały	
na	cudzym	gruncie	budynki,	nabycie	własności	tych	nieru-
chomości	przy	pomocy	rozwiązań	„quasi-zasiedzeniowych”,	
czyli	odmiennych	od	tych	w	Kodeksie	cywilnym.	Zgodnie		
z	nowelizacją	spółdzielnia	może	stać	się	właścicielem	gruntu	
np.	przez	zasiedzenie,	jeżeli	spełni	warunki	określone	dla	
tej	instytucji	prawa	cywilnego.	Pozwoli	to	m.in.	na	lepszą	
ochronę	praw	dawnych	właścicieli	spółdzielczych	gruntów.	
Poza	tym	nowelizacja	eliminuje	przepisy,	które	uprzywilejo-
wują	spółdzielnie	w	stosunku	do	ich	wierzycieli	hipotecznych	
w	sytuacji	ustanawiania	odrębnej	własności	 lokali	spół-
dzielczych.	Ustawa	uniemożliwi	osłabianie	zabezpieczenia	
hipotecznego	kredytów	zaciągniętych	przez	spółdzielnie.		
W	miejsce	uchylanych	uregulowań	wchodzą	normy	ogólne,	
w	tym	zawarte	w	ustawie	o	księgach	wieczystych	i	hipotece.

                       INTERPRETACJE    

Przeczytaj	wyjaśnienia	w	sprawie	kar	finansowych	za		
praktyki	godzące	w	konsumentów.

Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 ochronie	 konkurencji	 i	 konsu-
mentów,	Prezes	UOKiK	ma	możliwość	nakładania	na	
przedsiębiorców	kar	finansowych	za	praktyki	godzące		

w	konsumentów.	Maksymalna	sankcja	w	takim	przypadku	
może	wynieść	do	10	proc.	przychodu	w	roku	poprzedza-
jącym	wydanie	decyzji.	Wyjaśnienia	w	sprawie	ustalania	
wysokości	kar	pieniężnych	za	stosowanie	praktyk	naru-
szających	zbiorowe	interesy	konsumentów	mają	na	celu	
zwiększenie	 transparentności	w	zakresie	metodologii	
ustalania	sankcji.	Dokument	ten	pozwoli	przedsiębiorcom	
–	profesjonalnym	uczestnikom	rynku	–	na	samodzielne,	
wstępne	oszacowanie	wysokości	kary,	którą	mogłoby	być	
zagrożone	działanie	na	szkodę	konsumentów.	
Pełna	 treść	 dokumentu	 znajduje	 się	 na	 stronie		

www.uokik.gov.pl

                         AKTUALNOŚCI    

CANAL + CYFROWY – reklama 
wprowadzająca w błąd 

Kampania	reklamująca	promocyjną	ofertę	spółki		
Canal+	Cyfrowy	wprowadzała	konsumentów	w	błąd	–	
stwierdziła	Prezes	UOKiK	i	nałożyła	na	przedsiębiorcę	

karę	w	wysokości	ponad	200	tys.	zł

Canal+	Cyfrowy	zajmuje	się	m.in.	odpłatnym	udostępnianiem	
kanałów	telewizyjnych.	W	lutym	2011	roku	Urząd	wszczął	
przeciwko	spółce	postępowanie.	Wątpliwości	Prezes	UOKiK	
wzbudziły	telewizyjne	spoty	oraz	ulotki	dostępne	w	punktach	
dystrybucyjnych	przedsiębiorcy.	W	materiałach	informowano	
o		akcji	promocyjnej,	w	ramach	której	wszystkim	obiecy-
wano	m.in.	bezpłatny	dostęp	do	kanałów	CANAL+	i	HBO.		
W	wyniku	postępowania	ustalono,	że	kampania	reklamowa	
wprowadzała	w	błąd,	ponieważ	z	promocji	nie	mogli	skorzy-
stać	konsumenci,	który	wykupili	najtańszy	pakiet	kanałów	

powrót do spisu treści

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=948ABD9EAA0CFC3AC1257A22005088EA
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/25/1/informacja_o_ustawie_o_swiadczeniach_opieki_zdrowotnej_finansowanych_ze_srodkow_publicznych.rtf
http://mac.gov.pl/dzialania/do-lekarza-z-peselem-prezydent-podpisal-ustawe/
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=442
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/25/1/informacja_o_ustawie_o_zmianie_ustawy_o_spoldzielniach_mieszkaniowych..rtf
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telewizyjnych	oferowanych	przez	spółkę.	Zgodnie	z	prawem	
każdy	przedsiębiorca	ma	obowiązek	w	sposób	pełny,	rzetelny	
i	prawdziwy	informować	o	oferowanych	towarach	lub	usłu-
gach.	Za	stosowanie	praktyk	naruszających	zbiorowe	interesy	
konsumentów	Prezes	UOKiK	nałożyła	na	przedsiębiorcę	
karę	w	wysokości	235 266	zł.	Decyzja	nie	jest	prawomocna,	
przedsiębiorca	może	odwołać	się	do	sądu.	W	przypadku	indy-
widualnego	sporu	z	przedsiębiorcą	konsumenci	mogą	zwrócić	
się	o	bezpłatną	poradę	do	miejskiego	lub	powiatowego	rzecz-
nika	konsumentów	lub	zadzwonić	pod	bezpłatny	numer	
infolinii	800 007	707.	Porady	udzielane	są	także	w	oddziałach	
Federacji	Konsumentów.	

Żniwa na drogach…
Ponad	13	tysięcy	osób	otrzymało	łącznie	ponad	
66	tysięcy	punktów	karnych	za	rozmowę	przez	
komórkę	w	czasie	prowadzenia	pojazdu.	To	efekt	
obowiązywania	od	ponad	dwóch	miesięcy	nowego	
taryfikatora	punktów	karnych,	który	zaostrzył	kary	
za	najczęstsze	wykroczenia	w	ruchu	drogowym.

Od	9	czerwca	br.,	kiedy	zaczął	obowiązywać	nowy	tary-
fikator	punktów	karnych,	do	27	sierpnia	br.	13 297	osób	
otrzymało	łącznie	ponad	66	tysięcy	punktów	karnych	za	
rozmowę	przez	telefon	w	czasie	prowadzenia	pojazdu,	
1 545	osób	otrzymało	łącznie	ponad	9	tysięcy	punktów	za	
przewożenie	dziecka	niezgodnie	z	przepisami,	w	szczegól-
ności	bez	fotelika,	a	5 436	osób	otrzymało	w	sumie	ponad	
21	tysięcy	punktów	karnych	za	przewożenie	pasażerów	
niezgodnie	z	przepisami	(brak	zapiętych	pasów	bezpie-
czeństwa	pasażera	oraz	brak	kasku	ochronnego	u	osób	
podróżujących	np.	motorami.).
Nowy	 taryfikator	 zaostrzył	 kary	 za	 najczęstsze	

wykroczenia	w	ruchu	drogowym,	jak	również	kary	za	

wykroczenia	najbardziej	uciążliwe	dla	uczestników	ruchu	
drogowego.	Aktualnie	na	przykład	za	rozmowę	przez	
telefon	w	czasie	prowadzenia	pojazdu	kierowca	otrzyma	
5	punktów	karnych	(wcześniej	było	0	punktów),	za	prze-
wożenie	pasażerów	niezgodnie	z	przepisami	kierowca	
otrzyma	4	punkty	(wcześniej	był	1	punkt	karny),	a	za	
przewożenie	dziecka	niezgodnie	z	przepisami	(w	szczegól-
ności	bez	fotelika)	-	6	punktów	(wcześniej	były	3	punkty).

                                PROJEKT    

Video on Demand 
Rząd	przyjął	projekt	nowelizacji	ustawy	o	radiofonii		
i	telewizji	regulujący	zasady	usług	medialnych	na	żą-
danie	(VOD).	Mogą	je	świadczyć	nadawcy	telewizyjni,	
ale	nie	tylko	–	wydzielony,	odrębny	katalog	filmów, 	
z	którego	możemy	skorzystać	w	wybranym	przez	nas	
czasie,	może	np.	mieć	operator	kablowy,	dostawca		
Internetu	czy	portal	internetowy	albo	podmiot	zupeł-
nie	niezależny,	który	uzyska	prawa	do	rozpowszech-

niania	tych	utworów.

Dziś	zasady	świadczenia	usług	medialnych	na	żądanie	
nie	są	w	polskim	prawie	ściśle	regulowane.	Propozycja	
zakłada	obowiązki	i	obciążenia	na	najmniejszym	możli-
wym	poziomie,	który	spełnia	wymogi	unijnej	dyrektywy	
audiowizualnej.	Regulacją	objęte	więc	zostaną	podmioty, 
które  prowadzą działalność gospodarczą polegającą 
na udostępnianiu audycji audiowizualnych w celach 
zarobkowych.	Zatem	projekt	nie	dotyczy	ani	osób,	które	
działalności	gospodarczej	nie	prowadzą	(a	więc	np.	tych,	
którzy	publikują	w	sieci	swoje	filmiki),	ani	firm,	które	np.	
reklamują	swą	działalność	publikując	filmy	o	tym,	co	robią,	

albo	publikują	instrukcje	obsługi	w	formie	filmów.	Udo-
stępnianie	musi	także	być	publiczne,	czyli	–	przynajmniej	
potencjalnie	–	odbierane	przez	masowego,	nieoznaczo-
nego	odbiorcę.

Polskie firmy zostaną objęte m.in. wymogami 
dotyczącymi: przekazów handlowych (reklamy, spon-
sorowania, telesprzedaży, lokowania produktów), 
ochrony małoletnich przed potencjalnie szkodliwymi 
treściami, promowania audycji europejskich i zakazem 
propagowania nienawiści. 
Podmioty	dostarczające	usługi	na	żądanie	zostaną	

zobowiązane	do	corocznego sprawozdawania.	Świad-
czenie	audiowizualnych	usług	medialnych	nie	będzie	
nadal	wymagało	żadnej	rejestracji	czy	nawet	zgłoszenia.	
Kary	za	niezłożenie	sprawozdania	będą	ustalone	na	niskim	
poziomie	–	maksymalnie	tysiąca	złotych	–	i	wymierzane	
będą	dopiero	po	uprzednim	wezwaniu	do	złożenia	bra-
kującego	sprawozdania.

10% audycji w katalogach powinny stanowić pro-
dukcje europejskie.	 Suma	 ta	 nie	 dotyczy	 serwisów	
wyspecjalizowanych	–	np.	serwis	udostępniający	kino	azja-
tyckie	nie	musi	tego	robić	,	o	ile	w	inny	sposób	(publikując	
np.	linki	czy	materiały)	będzie	promował	audycje	europejskie.

Dzieci muszą być chronione przed treściami, które 
mogłyby narazić na szwank ich rozwój i dobrostan.	
Dostęp	do	audycji	zawierających	szczególnie	drastyczne	
sceny	musi	być	zabezpieczony.	Nie	chodzi	tu	jednak	o	
wszystkie	filmy	„dozwolone	od	lat	18”	,	które	w	telewizji	
mogą	być	wyświetlane	w	godz.	23-6.	–	W	Internecie	nie	
wprowadza	się	pod	tym	względem	ograniczeń.	Noweli-
zacja	wymaga	zabezpieczeń	jedynie	w	przypadku	treści,	
które	nie	mogłyby	być	puszczone	w	telewizji.	Minister	
administracji	i	cyfryzacji	będzie	mógł	wydać	w	tej	sprawie	
rozporządzenie	–	o	ile	sami	nadawcy	nie	porozumieją	się	i	
nie	przygotują	własnego	kodeksu	dobrych	praktyk.

powrót do spisu treści

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10199/Ponad_13_tysiecy_osob_ukaranych_za_rozmowe_przez_komorke.html
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9889/Od_9_czerwca_br_obowiazuje_nowy_taryfikator_punktow_karnych.html?search=86339
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,10893/
http://mac.gov.pl/dzialania/rada-ministrow-przyjela-projekt-regulacji-video-on-demand-vod/


T w ó j  D o r a d c a  p o l e c a

O DORADCACH 
PODATKOWYCH
CZY WIESZ, ŻE doradca	podatkowy	to	zawód	zaufania	publicznego,	
który	może	wykonywać	tylko	osoba	z	wyższym	wykształcenie	i	wiedzą	
specjalistyczną,	która	zdała	egzamin	państwowy	i	ma	obowiązek		sta-
łego	podnoszenia	swoich	kwalifikacji.

CZY WIESZ, ŻE	w	innych	krajach	Europy	doradca	podatkowy	to	nie-
zwykle	ważny	partner	przedsiębiorcy,	np.	w	Niemczech		korzystanie		

z	jego	usług	(tzw.	Steuerbaerater)	znacznie	podnosi	wiarygodność	firmy	np.	przy	staraniach	o	kredyt	bankowy.

CZY WIESZ, ŻE	przeciętny	polski	przedsiębiorca		poświęca	aż	325	godzin	na	sprawy	związane	z	podatkami	i	wizytami		
w	urzędach.	Znacznie	lepiej	powierzyć	te	sprawy	profesjonalistom	z	kancelarii	podatkowej	a	zaoszczędzony	czas	poświęcić	na	
poprawianie	oferty	i	rozwój	firmy.	

CZY WIESZ, ŻE	doradcy	podatkowi	podlegają	obowiązkowemu	ubezpieczeniu	od	odpowiedzialności	cywilnej,	dzięki	temu	klient	
który	poniesie	szkodę	na	skutek	niewłaściwej	interpretacji	lub	błędu	doradcy	podatkowego	będzie	mógł	odzyskać	pieniądze	od	
towarzystwa	ubezpieczeniowego.

CZY WIESZ, ŻE	doradcę	podatkowego	obowiązuje	tajemnica	zawodowa	z	której	może	on	być	zwolniony	tylko	po	przepro-
wadzeniu	odrębnej	procedury	sądowej.	Tajemnica	obowiązuje	także	po	zakończeniu	obsługi	klienta	i	rozciąga	się	także	na	
pracowników	doradcy.	

NIE WIERZ W TO, ŻE	doradztwo	podatkowe	to	zbędny	luksus,	a	za	niższą	cenę	ktoś	o	mniejszych	kwalifikacjach	wykona	to	
samo.	Nie	warto	oszczędzać	na	jakości,	szkoda	poniesiona	wskutek	skorzystania	z	usług	niewłaściwej	osoby	może	okazać	się	
nie	do	naprawienia.	


