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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
październik

5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP – jednostki budże-
towe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomoc-
nicze. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku docho-
dowego pobranego we wrześniu od należno-
ści wypłaconych zagranicznej osobie prawnej  
z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy 
o p.d.o.p. 

7. –  Wpłata zryczałtowanego podatku docho-
dowego pobranego we wrześniu od dochodów z 
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych i przekazanie podatni-
kowi informacji CIT-7.

7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za wrzesień.

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

11. –  Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień.

15. – Złożenie informacji podsumowującej 
(w wersji drukowanej) za wrzesień.

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za październik – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobo-
wości prawnej.

Drogi Kliencie,

Dlaczego nie warto korzystać z usług podmiotów świadczących usługi doradztwa

podatkowego bez uprawnień? Prowadzą działalność gospodarczą nielegalnie czy bez

wymaganych uprawnień. Ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed

rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania. Nie ma żadnych gwarancji,

że sprawy będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa i sztuką księgową.

Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że

przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek

członkowskich czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i

profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego. Nie podlegają

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania

pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy. Cała odpowiedzialność za

błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku.

Przedstawiciele szarej strefy nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą

odpowiedzialności za działania nieetyczne. Nie ponoszą odpowiedzialności przed

organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym). Nie wystawiają faktur za

wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa

podatkowego. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Osoby działające w ramach szarej strefy nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy

informacji dotyczących spraw swoich klientów.

Ci, którzy nie będąc uprawnionymi, wykonują czynności doradztwa podatkowego

podlegają grzywnie do 50.000 zł.

Twój Doradca Podatkowy
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PODATKI DOCHODOWET E R M I N Y
październik

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za wrzesień – 
pozostali płatnicy składek. 

20. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej 
za wrzesień.

20. – Wpłata podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności 
gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu 
i dzierżawy za wrzesień.

20. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych od pracowni-
ków zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu 
umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzed-
nim miesiącu.

20. – 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. 

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych za wrzesień.

20. – Wpłata na PFRON za wrzesień.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składa-
nej elektronicznie).

powrót do spisu treści

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu 
podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu 
użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym 
miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. 

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na Internet, ma 
obowiązek udokumentowania poniesienia wydatku fak-
turą – w rozumieniu przepisów o podatku od towarów 
i usług, która może mieć formę papierową lub elektro-
niczną. Ewentualna weryfikacja przez organ podatkowy 
prawidłowości zeznania podatkowego złożonego przez 
podatnika oznaczać będzie konieczność okazania wszel-
kich dokumentów źródłowych stanowiących podstawę 
sporządzenia zeznania. Faktury wystawione lub otrzy-
mane w formie elektronicznej przechowuje się na teryto-
rium kraju w sposób umożliwiający – na żądanie, zgodnie  
z odrębnymi przepisami, organów podatkowych lub orga-
nów kontroli skarbowej – natychmiastowy, pełny i ciągły 
dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, 
w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowa-
nego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, 
w tym ich wydruku, jak również zapewnienie czytelno-
ści tych faktur.

W ocenie resortu finansów przepisy nie ogranicza-
ją prawa do ulgi internetowej wyłącznie do podat-
ników korzystających z Internetu poprzez stałe łą-
cze. W konsekwencji z ulgi tej mogą korzystać tak-
że osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, 

w tym za pomocą urządzeń mobilnych. 

INTERPRETACJE

Wyjaśnienie ulgi na Internet

Umożliwienie podatnikowi wglądu do treści faktury VAT 
za użytkowanie sieci Internet w formie ścieżki dostępu do 
serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła, skąd 
może pobrać i wydrukować wygenerowany dokument, 
nie zapewnia, że są wówczas spełnione warunki do uzna-
nia tych ˝faktur˝ za wystawione, przesłane i przechowy-
wane w formie elektronicznej. W takiej sytuacji pozostaje 
podatnikowi udokumentowanie poniesienia wydatku za 
użytkowanie sieci Internet fakturami „papierowymi” – 
wyjaśniło MF.

Odpowiedź MF na interpelację nr 11597

Zasadnicza większość proponowanych w komisyj-
nym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

zmian jest korzystna dla podatników.

Propozycje korzystne dla podatników

Celem projektowanej ustawy jest dokonanie zmian 
w szeregu przepisach ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych budzących obecnie wątpliwości interpre-
tacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie 
organów podatkowych i sądów administracyjnych. 

Przewiduje on m.in. ułatwienie podatnikom korzysta-
nia z ulgi internetowej i objęcie nią usług internetowych 
świadczonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych  
w komputerach lub telefonach komórkowych. 

Proponuje się też np. zastąpienie limitu miesięcznego 
zwolnienia stypendiów limitem rocznym w wysoko-

PROJEKTY

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/2df80fe4116b3f62c12573be003cb40d/37e32ce3573e23acc12576400033cf0f?OpenDocument
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3366.htm
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PODATKI DOCHODOWE

powrót do spisu treści

Ustawodawca przewidział ułatwienia  
w comiesięcznych rozliczeniach z urzędem 
skarbowym z tytułu zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

Ułatwienia te mają zastosowanie także do tych podat-
ników, którzy wybiorą opodatkowanie według jednej 
stawki 19%.

Uproszczona forma rozliczeń

PORADY

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą, 
bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpła-
cać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w 
uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczo-
nej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu 
z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego 
w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) złożonym:
• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok 

podatkowy albo
• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok 

podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu podat-
kowym za rok poprzedzający dany rok podatkowy 
podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej albo wykazali dochód w wyso-
kości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obo-
wiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego 
przedziału skali podatkowej (np. w zeznaniu za 2008, 
2009 i 2010 rok – 3.091 zł); jeżeli również w tym 
zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarol-
niczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód 
z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynika-
jącej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie 
są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania 
zaliczek, są obowiązani:
1. do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po 

raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania 
zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwy 
urząd skarbowy o wyborze tej formy,

2. stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez 
cały rok podatkowy,

3. wpłacać zaliczki w terminach: od stycznia do listopada 
do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 
zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listo-
pad – do dnia 20 grudnia,

Senatorowie PO chcą wprowadzić podatek pielę-
gnacyjny. Nowe obciążenie w wysokości 1 % wy-

nagrodzenia płaciliby wszyscy pracujący. 

Nowy podatek pielęgnacyjny

Miałoby ono być przeznaczone na pomoc osobom potrze-
bującym stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny, w postaci 
czeków, przysługiwałby jednak tylko osobom niespraw-
nym – informuje PKPP Lewiatan.

Kolejny raz to pracujący Polacy będą ponosić koszty 
zaniechania przez rządzących systemowych reform finan-
sów publicznych i ratować budżet państwa – uważają  
Pracodawcy RP.

ści 3.800 zł; przy czym będzie możliwość korzystania  
z tego zwolnienia w sytuacji uzyskiwania przez podatnika 
innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych według skali podatkowej. 

4. dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy do 30 
kwietnia roku następnego. 

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy rozliczania 
się z podatku dotyczy również lat następnych, chyba że 
podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, 
zawiadomi w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy o 
rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. 

Zasady powyższe nie mają zastosowania do podatników, 
którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podat-
kowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. 

Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania rocznego powo-
dującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcz-
nych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota 
tych zaliczek:
• ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do 

zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli 
zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skar-
bowym do końca roku poprzedzającego rok, w któ-
rym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,

• ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
została złożona korekta, odpowiednio do zmiany 
wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie 
korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki 
są płacone w uproszczonej formie,

• nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało 
złożone w terminie późniejszym niż wymieniony 
powyżej.

W przypadku, gdy właściwy organ podatkowy stwier-
dzi inną wysokość dochodu z pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności 
wykazana w zeznaniu rocznym albo w zeznaniu korygu-
jącym, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio.

http://www.pkpplewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/nowy_podatek_pielegnacyjny
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,185,rzadzacy-zaciskaja-podatkowa-petle-na-szyi-polakow.html
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok istotny 
dla firm, uznając, że faktura wysłana w e-mailu 

czy faksem jest tak samo ważna, jak ta przesłana 
pocztą.

E-mailowe faktury

Orzeczenie dotyczyło sytuacji, gdy faktury sporządzone  
i przesłane w formie elektronicznej bez bezpiecznego 
podpisu są następnie drukowane i przechowywane w for-
mie papierowej przez obie strony transakcji.

Ministerstwo Finansów jednak uważa, iż wyrok ten ma 
znaczenie tylko i wyłącznie dla strony postępowania  
i należy się stosować do ciągle obowiązujacego rozpo-
rządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz 
przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Komisja Europejska zaś podejmuje kroki w celu zachęce-
nia przedsiębiorstw do korzystania z oszczędnej i wydaj-
nej metody fakturowania elektronicznego.

Wyrok NSA z 20.05.2010 r. (sygn. I FSK 1444/09)

ORZECZENIA

To niekorzystne rozwiązanie dotknie zarówno  
konsumenta, jak i przedsiębiorcę, oraz może mieć 

negatywne skutki dla całej gospodarki. 

Organizacje przeciwko  
podwyżce VAT

Konsumenci, którzy odczują podniesienie stawki VAT we 
własnych budżetach, będą musieli zmniejszyć wydatki, 
co będzie skutkować zmniejszeniem konsumpcji. Taka 
sytuacja odbije się szczególnie na małych przedsiębior-
stwach, u których obniżenie dochodów może spowodo-
wać znaczne problemy. Przedsiębiorcy obawiają się także 
nieznacznego wprawdzie, ale podniesienia kosztów dzia-
łalności. Niestety zapewnienia rządu, że nie sprawdzi się 
pesymistyczny scenariusz związany z kolejną podwyżką 
stawek VAT do 25% w następnych latach nie uspokajają. 
Pozwalają przypuszczać, że finanse publiczne będą rato-
wane tylko poprzez zwiększanie wpływów podatkowych 
– zauważa Związek Rzemiosła Polskiego.

Business Centre Club ocenia, że projekt ustawy o VAT 
ma wady prawne. Uchwalony przez Radę Ministrów 
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 
ma zaś swoje zarówno dobre jak i słabe strony.

AKTUALNOŚCI

Nowelizując ustawę o VAT rząd kupuje sobie czas, którego 
już nie ma – twierdzą Pracodawcy RP. Rząd, zapowiada-
jąc podwyżkę VAT, nie uwzględnił kosztów, które będzie 
musiała ponieść część przedsiębiorstw. A są one duże. 
Wzrosną jednorazowe wydatki na pokrycie kosztów admi-
nistracyjnych i informatycznych – uważa PKPP Lewiatan. 
Stowarzyszenie Podatników w Polsce też apeluje o odstą-
pienie od planowanego zwiększenia stawek VAT.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

VAT w górę

Najistotniejsze zmiany dotyczą stawek podatku VAT. Prze-
widziano tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) 
podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 procent. Wzrost 
stawek nie obejmie podstawowych produktów żywno-
ściowych. 

Przewiduje się też dostosowanie (podwyższenie) stawki 
zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałto-
wych i urealnienie stawki ryczałtu dla podatników świad-
czących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opo-
datkowanie tych usług w formie ryczałtu. Projekt zakłada 
wprowadzenie regulacji dostosowawczych w zakresie 
zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związa-
nych z budownictwem mieszkaniowym.
Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie zmian do 
ustawy o VAT mających na celu:
• dostosowanie przepisów do zmian w prawie celnym,
• ułatwienie rozliczeń podatku związanego z importem 

towarów przesyłanych następnie za granicę,
• eliminację możliwości nadużyć podatkowych w obro-

cie niektórymi towarami czy prawami (np. nowe 
zasady w zakresie rozliczania podatku przy obrocie 
złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnia-
nych),

• jednoznaczne wskazanie podatnika przy czynno-
ściach wykonywanych przez podatników nieposia-
dających siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,

PROJEKTY
• uproszczenie procedury przejścia przez rolnika ryczał-

towego na rozliczanie podatku według zasad ogól-
nych.

W projekcie wprowadza się również zmiany o charakterze 
doprecyzowującym obecne przepisy (np. dotyczące uzna-
nia za dostawę towarów nieodpłatnych przekazań) w celu 
wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9F982246E
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=2880
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242+M58de02c1995.0.html
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242+M510141cca2d.0.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,190,nowelizujac-ustawe-o-vat-rzad-kupuje-sobie-czas-ktorego-juz-nie-ma.html
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/4/podwyzka_vat__klopoty_przedsiebiorstw
http://www.podatnicy.org/
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=220135
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W Sejmie jest ciągle komisyjny projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego i ustawy – Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Jednostka samorządu 
terytorialnego stroną?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami procedu-
ralnymi stosowanymi przez organy administracji publicz-
nej i sądy administracyjne ukształtowała się praktyka pole-
gająca na odmawianiu jednostkom samorządu terytorial-
nego statusu strony, jeżeli jeden z ich organów wydał 
zaskarżoną decyzję w I instancji. Jeśli np. wójt danej 
gminy postanowił o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego należącego do niej gruntu w prawo wła-
sności, a od jego rozstrzygnięcia odwołała się do starosty 
osoba mająca w tym interes prawny, to pomimo że gmina 
także go posiada, nie może brać udziału w postępowaniu 
przed organem II instancji ani przed sądem administra-
cyjnym (wojewódzkim sądem administracyjnym i NSA). 
Taka sytuacja osłabia pozycję samorządów terytorialnych 
(gmin, powiatów i województw). Tym samym wzmac-
nia pozycję innych uczestników postępowania, co godzi  
w zasadę równości stron. Taki stan zmusza samorządy do 
korzystania z pośrednictwa prokuratorów w celu obrony 
swych interesów. Prokuratorzy mogą bowiem, np. na 
wniosek wójta, włączyć się do postępowania wewnątrz-
instancyjnego lub sądowego.

W celu wyeliminowania tych nieprawidłowości projek-
todawcy zaproponowali, żeby K.p.a. uzupełnić o nowy 
przepis wyraźnie stwierdzający, że jednostka samorządu 

PROJEKTY
terytorialnego pozostaje stroną postępowania nawet 
wówczas, gdy jej organ orzekał w jego wcześniejszej 
fazie. Podobnie w przypadku postępowania sądowoad-
ministracyjnego jednostka samorządu terytorialnego 
będzie mogła być stroną lub uczestnikiem postępo-
wania na prawach strony nawet wówczas, gdy organ 
tej jednostki był organem orzekającym w poprzedza-
jącym postępowaniu administracyjnym. 

Pytanie: Dostałem decyzję o zobowiązaniu 
podatkowym. nie mam środków na zapłatę tego 

podatku. Zamierzam się odwołać od tej decyzji, aby 
przeciągnąć sprawę, a w międzyczasie wyzbyć się 
majątku, aby nie przejęto go w ramach egzekucji. 

Czy to będzie legalne?

Odpowiedź: Dzięki odwołaniu się od decyzji urzędu skar-
bowego, zobowiązującej do uiszczenia podatku, można 
odsunąć termin rozliczenia się z fiskusem. Podatnik musi 
uregulować zobowiązanie dopiero wówczas, gdy izba 
skarbowa rozstrzygnie sprawę na jego niekorzyść. Decy-
zje nieostateczne – z nielicznymi wyjątkami – nie podle-
gają bowiem wykonaniu.

Po wniesieniu odwołania nie wolno jednak podejmować 
działań, które w przyszłości utrudniłyby fiskusowi odzy-
skanie podatku. Podatnik nie ma prawa usunąć, ukryć, 
zbyć, darować, zniszczyć, rzeczywiście bądź pozornie 
obciążyć czy też uszkodzić składników swojego majątku, 
jeżeli miałoby to na celu udaremnienie egzekucji zobo-
wiązania wynikającego z decyzji. Za złamanie tego zakazu 
grozi odpowiedzialność karna.

Unikanie egzekucji

ODPOWIEDZI Organy podatkowe mogą ustanowić zabezpieczenie 
na majątku podatnika, o ile zaistnieje okoliczność, 
która sprawia, że zachodzi obawa utrudnienia lub 

udaremnienia egzekucji.

Zaniżenie podatku nie 
jest podstawą zabezpieczenia

Wedle bowiem art. 33 Ordynacji podatkowej zobowiąza-
nie podatkowe przed terminem płatności może być zabez-
pieczone na majątku podatnika, jeżeli zachodzi uzasad-
niona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szcze-
gólności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych 
zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub doko-
nuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które 
mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Podstawowa przesłanka zastosowania zabezpieczenia, tj. 
„uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie wyko-
nane”, nie została przez ustawodawcę zdefiniowana, a 
jedynie zobrazowana przykładowymi okolicznościami. 
Chodzi o działania podatnika lub sytuacje z nim zwią-
zane, które wpływają na stan majątkowy podatnika  
w kontekście przewidywanych zobowiązań i możliwo-
ści przeprowadzenia skutecznej egzekucji – uznał WSA 
w Warszawie.

W opisywanej sprawie weryfikacja deklaracji VAT-7 zło-
żonych przez podatnika oraz przeprowadzone czynno-
ści kontrolne u wystawców faktur pozwoliły na stwier-
dzenie, że podatnik dokonał odliczenia od podatku należ-

ORZECZENIA

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2526.htm
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nego kwot podatku naliczonego z faktur, w których jako 
ich wystawca figurował podmiot nie istniejący w obrocie 
gospodarczym.

Zdaniem Sądu, zaniżenie należnego podatku nie sta-
nowi wystarczającej przesłanki uzasadniającej doko-
nanie zabezpieczenia zobowiązania. 

Wyrok WSA w Warszawie z 7.08.2009 r., sygn. III SA/Wa 418/09

Z inicjatywy Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych opracowany został poradnik 

zawierający najważniejsze informacje dotyczące 
dostępnych form wsparcia dla ofiar powodzi,  
z uwzględnieniem konsekwencji wynikających  

z przepisów podatkowych. 

Publikacja składa się z następujących części: 
• podatek dochodowy od osób fizycznych,
• podatek od spadków i darowizn,
• podatek VAT,
• dokumentacja podatkowa i zapłata podatku.

Poradnik podatkowy  
dla powodzian

Jak bronić swoich praw podczas egzekucji?

PORADY

Jeśli podatnik nie płaci podatku, musi liczyć się z wszczęciem przeciw niemu postępowania egzekucyjnego w administracji. 
Przysługują mu wówczas pewne środki obrony:

PODNIESIENIE 
ZARZUTU

ŻĄDANIE ODSTĄPIENIA 
OD EGZEKUCJI

ŻĄDANIE WYŁĄCZENIA 
RZECZY LUB PRAWA 

MAJĄTKOWEGO SPOD 
EGZEKUCJI

Podstawy:
1. wykonanie lub umorzenie w cało-

ści albo części, przedawnienie, wyga-
śnięcie albo nieistnienie obowiązku 
podatkowego,

2. odroczenie terminu wykonania albo 
brak wymagalności obowiązku z 
innego powodu, rozłożenie na raty 
należności pieniężnej,

3. określenie egzekwowanego obo-
wiązku niezgodnie z treścią obo-
wiązku wynikającego z orzeczenia, 
określającego lub ustalającego obo-
wiązki podatnika,

4. błąd co do osoby zobowiązanego,
5. niewykonalność obowiązku o charak-

terze niepieniężnym,
6. niedopuszczalność egzekucji admini-

stracyjnej lub zastosowanego środka 
egzekucyjnego,

7. brak uprzedniego (z min. 7 dniowym 
wyprzedzeniem) doręczenia zobowią-
zanemu stosownego upomnienia,

8. zastosowanie zbyt uciążliwego środka 
egzekucyjnego,

9. prowadzenie egzekucji przez niewła-
ściwy organ,

10. niedopełnienie wymogów przewi-
dzianych dla tytułu egzekucyjnego

Jeżeli podatnik okaże dowody stwier-
dzające:

1. wykonanie (też częściowe),
2. umorzenie,
3. wygaśnięcie 
4. lub nieistnienie obowiązku,
5. odroczenie terminu wykonania 

obowiązku,
6. rozłożenie na raty spłaty należności 

pieniężnych,
7. umorzenie należności pieniężnej,

albo zachodzi błąd co do osoby zobo-
wiązanego

W przypadku egzekucji skierowa-
nej przeciwko innej osobie będącej  
w posiadaniu rzeczy lub prawa mająt-
kowego podatnika, 

może on w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o czynności egzekucyjnej 
skierowanej do jego składników mająt-
kowych wystąpić do organu egzekucyj-
nego z żądaniem ich wyłączenia przed-
stawiając lub powołując dowody na 
poparcie swego żądania. 

Żądanie takie nie może być już zgło-
szone po fakcie przeprowadzenia egze-
kucji przez sprzedaż rzeczy lub wykona-
nie prawa majątkowego podatnika. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC21A2F748
http://www.krdp.pl/aktualnosciall.php/0/134
http://www.krdp.pl/files/user/pliki/podatek_dochodowy_14_08_2010.pdf
http://www.krdp.pl/files/user/pliki/podatek_od_spadkow_i_darowizn.pdf
http://www.krdp.pl/files/user/pliki/Podatek VAT.pdf
http://www.krdp.pl/files/user/pliki/dokumentacja_podatkowa.pdf


     – 8 –     – 8 –

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

Planuje się zniesienie limitów ilościowych 
dotyczących licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką. Gminy nie będą więc mogły 
określać liczby taksówek.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie 
drogowym, który jest w Sejmie, zakłada też ograniczenie 
zakresu przedmiotowego instytucji transportu drogowego 
poprzez wyłączenie z tego zakresu m.in. przewozu oka-
zjonalnego. Przewozy wykonywane na podstawie licen-
cji nietaksówkowej mają zostać objęte unormowaniami 
dotyczącymi taksówek.

Zmiany w transporcie 
drogowym?

Sankcje karne sprawią, iż przepisy ochrony 
środowiska będą skuteczniejsze

Projekt nowelizacji ustawy o towarach 
paczkowanych doprecyzowuje m.in. listę podmiotów 

podlegających kontroli okręgowych urzędów miar.

Komisja „Przyjazne Państwo” chce wprowadzenia 
nowych rodzajów podpisów elektronicznych, 

bardziej dostępnych dla obywateli i firm  
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

pozwalających na automatyzację procesów 
administracyjnych i biznesowych.

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ma 
ona wdrożyć do polskiego prawa przepisy unijnej dyrek-

Ma on przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkuren-
cji w obrocie gospodarczym oraz doprowadzić do rów-
nego traktowania przez administrację wszystkich pod-
miotów zaangażowanych w proces paczkowania towa-
rów. Zgodnie z proponowanymi przepisami, kontrolom 
planowym, przeprowadzanym przez organy admini-
stracji miar podlegać będą również importerzy towa-
rów paczkowanych. Wcześniejsze regulacje nie dopusz-
czały takiej możliwości, mogło to wprowadzać konsumen-
tów w błąd co do ilości rzeczywistego towaru. Towary 

W Sejmie jest projekt nowelizacji ustawy o podpisie elek-
tronicznym, o podatku od towarów i usług, Kodeksu cywil-
nego oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych. Zaproponowane zmiany mają też dostosować kra-
jowe przepisy do dyrektywy o wspólnotowych ramach dla 
podpisów elektronicznych. Doprecyzowano m.in. pojęcia: 
podpisu elektronicznego, bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego, 
osobistego podpisu elektronicznego oraz urządzenia do 
weryfikacji podpisu elektronicznego. Proponowana defi-
nicja zaawansowanego podpisu elektronicznego chroni 
ponadto jego odbiorcę przed konsekwencjami niedocho-
wania należytej staranności ze strony podpisującego. 

W projekcie zapisano, że miejscem przechowywania 
danych służących do składania osobistego podpisu elek-
tronicznego ma być dowód osobisty, co stanowi jedno-
znaczne wskazanie, że realizacja zamiaru wprowadzenia 
tego podpisu związana jest z planowanym wdrożeniem 
dokumentu tożsamości wyposażonego w mikroprocesor. 

Planuje się też wprowadzenie pieczęci elektronicznej, 
będącej zaawansowanym podpisem elektronicznym, 
jako uzupełnienie dla stosowania bezpiecznego pod-

Będą kary za szkodzenie 
środowisku

Zmiana ustawy o towarach 
paczkowanych

Co z e-podpisami?

PROJEKTY
pisu elektronicznego w obrocie gospodarczym. Naj-
ważniejszym efektem zastosowania takiej pieczęci 
będzie upowszechnienie wystawiania e-faktur. Takie 
rozwiązanie techniczne umożliwi przedsiębiorcom uzy-
skanie znacznych korzyści ekonomicznych przez zmniej-
szenie kosztów wystawiania i doręczania faktur papiero-
wych w tradycyjny sposób. Projektodawcy zapropono-
wali ponadto przeniesienie przepisów odnoszących się 
do faktur elektronicznych z rozporządzenia do ustawy o 
podatku od towarów i usług. Postulują także uproszcze-
nie zasad ich wystawiania, przesyłania i przechowywania. 

Nowelizacja porządkuje też zagadnienia międzynarodo-
wego uznawania podpisów elektronicznych. Doprecyzo-
wano w niej jednocześnie m.in. wymogi bezpieczeństwa 
dla nowo wprowadzonego podpisu zaawansowanego i 
podmiotów świadczących publicznie dostępne usługi cer-
tyfikacyjne związane z tym rodzajem podpisu.

paczkowane spoza UE podlegały bowiem do tej pory naj-
mniejszym kontrolom.

Ponadto MG rozszerzyło katalog przedsiębiorców pono-
szących opłaty za czynności związane z planową kon-
trolą towarów paczkowanych o zlecającego paczkowa-
nie, paczkującego na zlecenie i importera. Obecnie koszty 
te pokrywał tylko paczkujący, co powodowało nierówne 
traktowanie wszystkich podmiotów.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2924.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3396.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5319/
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5272/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3235.htm
http://www.mg.gov.pl/node/11494
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– Tak wynika z „Globalnego raportu konkurencyjności 
2010-2011”, opracowanego przez Światowe Forum Eko-
nomiczne, przy współpracy NBP.

Załączono je do rozporządzenia MŚ z 5 sierpnia 2010 r. 
w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu infor-
macji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących 
programów lub projektów realizowanych w ramach Kra-
jowego systemu zielonych inwestycji.

W rankingu konkurencyjności gospodarek świata 
Polska awansowała w 2010 r. o siedem pozycji 

zajmując 39. miejsce. 

Od 4 września br. obowiązują nowe wzory: raportu 
z monitorowania osiąganych efektów związanych  
z redukcją emisji gazów cieplarnianych, sprawoz-

dania z wydatkowanych środków uzyskanych z Ra-
chunku klimatycznego oraz postępów w realizacji 

programu lub projektu oraz raportu z weryfikacji ra-
portu z monitorowania osiągniętych efektów zwią-

zanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. 

Awans polskiej gospodarki

Raporty z zielonych inwestycji

STAWKI I WSKAŹNIKI

UMOWY I PISMA

AKTUALNOŚCI

Podano wykazy opublikowanych Polskich Norm 
(PN) – według stanu na dzień 30 czerwca 

2010 r. – wprowadzających europejskie normy 
zharmonizowane, związanych z dyrektywami 

nowego podejścia. 

Polskie Normy

Wykazy zawiera obwieszczenie Prezesa Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego.

tywy karnej, która zobowiązuje państwa członkowskie do 
wprowadzenia systemu kar za przestępstwa przeciwko 
środowisku. Kary mają bowiem – zdaniem projektodaw-
ców – większe oddziaływanie niż sankcje administracyjne 
lub odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone śro-
dowisku.

Opublikowany dnia 7 lipca pakiet inwestycyjny UE 
ma stanowić pierwszy krok na drodze do stworzenia 

kompleksowej polityki europejskiej w obszarze 
inwestycji międzynarodowych

Zgodnie z traktatem lizbońskim, polityka inwestycyjna 
ma być opracowywana i prowadzona na poziomie 
europejskim, dając Unii silniejszą pozycję w negocja-
cjach, kosztem utraty odpowiednich kompetencji przez 
państwa członkowskie. Stąd inicjatywa Komisji Europej-
skiej dotycząca kompleksowej polityki inwestycyjnej.

Pakiet inwestycyjny UE

Od przyszłego roku wejdzie w życie nowy, 
uproszczony system opłat za składowanie odpadów. 

Będą obowiązywały tylko cztery stawki.

Projekt rozporządzenia, przygotowany przez resort śro-
dowiska, dotyczący sposobu naliczania opłat za umiesz-
czenie odpadów na składowisku upraszcza postępowanie 
oraz ogranicza możliwości manipulowania przez firmy kla-
syfikacją odpadów, tak żeby uiszczać niższe opłaty. Ozna-
cza to jednak – w zależności od rodzaju odpadu – podnie-

Jakie opłaty za składowanie 
odpadów?

sienie albo obniżenie jednostkowego kosztu składowania  
w porównaniu do stawek obowiązujących obecnie.

ZMIANY PRAWNE

Od 18 września obowiązuje rozporządzenie 
Rady Ministrów z z 6 sierpnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji 
przekazywanych w celu wydania opinii o 

planowanej pomocy publicznej. 

Dostosowuje ono polskie przepisy do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspól-
nym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogól-
nego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), 
które określiło nowe kategorie pomocy zgodne z rynkiem 
wewnętrznym. 

Pomoc publiczna 

http://www.nbpnews.pl/pl/akt/wiadomosci/indeks-konkurencyjnosci-09-09-2010
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101521027
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100670852
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/5/inicjatywa_komisji_europejskiej_dotyczaca_kompleksowej_polityki_inwestycyjnej
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/5/inicjatywa_komisji_europejskiej_dotyczaca_kompleksowej_polityki_inwestycyjnej
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/3/nowy_system_oplat_za_skladowanie_odpadow
http://www.mos.gov.pl/kategoria/3332_projekt_rozporzadzenia_rady_ministrow_w_sprawie_oplat_za_umieszczenie_odpadow_na_skladowisku/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101621088
http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf
http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf
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Minister Gospodarki zaktualizował zasady BHP w za-
kładach metalurgicznych i przetwórczych przerabiają-

cych stopy żelaza na półwyroby i wyroby hutnicze. 

Rośnie liczba zawieranych umów cywilnoprawnych, 
które zastępują zatrudnienie na umowę o pracę – tak 

wynika z analiz Państwowej Inspekcji Pracy. 

Projekt, który jest w Sejmie, zakłada m.in. obniżenie 
wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracow-
ników niepełnosprawnych oraz likwidację dofinan-
sowania do wynagrodzeń dla osób niepełnospraw-

nych w stopniu lekkim lub umiarkowanym, które mają 
ustalone prawo do emerytury. 

Departament Funduszy MPiPS opracował poradnik 
informujący o pomocy dla pracowników i przedsię-
biorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. 

BHP w zakładach
Sztywne prawo pracy 

przyczyną zmian formy 
zatrudnienia

Osoby niepełnosprawne 
na margines

Pomoc dla powodzian

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w hutnictwie żelaza i stali wejdzie w życie 10 li-
stopada 2010 r.

Wcześniej MG uchylił rozporządzenie Ministrów Pracy 
i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 1 czerwca 1953 r.  
w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających 
papę smołowcową i używających paku i smoły pogazo-
wej przy produkcji. Jego zalecenia ostrożności bowiem 
zdezaktualizowały się.

Związki zawodowe twierdzą, że w ten sposób firmy tną 
koszty. Zdaniem Pracodawców RP jest to bez wątpie-
nia jeden z powodów, ale wcale nie najważniejszy. Du-
żym problemem jest skomplikowane i zbyt sztywne pra-
wo pracy. 

Zastępowanie umów o pracę kontraktami cywilnopraw-
nymi najczęściej dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw 
usługowych. Wykorzystuje się je także tam, gdzie potrzeb-
na jest duża elastyczność czasu pracy – np. w ochronie. Ma nastąpić zmiana redystrybucji podziału zwolnień  

z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  
(z 90% na ZFRON i 10% na PFRON na 50% PFRON  
i 50% ZFRON). 

Proponowana nowelizacja zakłada zwiększenie wyso-
kości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
w celu uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (z 
40% do 50%). W poselskim projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych in-
nych ustaw przewidziano też likwidację zwolnień z po-

Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą  
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
i Funduszu Pracy. Z poradnika można dowiedzieć się m.in.: 
• jakie środki MPiPS przeznaczył na realizację zadań okre-

ślonych w ustawie powodziowej,

ZMIANY PRAWNE

PROJEKTY

PORADY

• na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy, 
• jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę, 
• na co pracodawca może ją przeznaczyć, 
• czy może ona zostać umorzona i kiedy, 
• jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć,
• jaka pomoc przysługuje bezrobotnym, 
• na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana po-

moc,
• gdzie mieszczą się Krajowe Biuro i Biura Terenowe FGŚP.

datków oraz opłat lokalnych dla pracodawców prowa-
dzących zakłady pracy chronionej. 

POPON wyraziła negatywne stanowisko w sprawie pro-
ponowanych zmian.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3292.htm
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Funduszy/info_powodz_ FGSP_FP_2010.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101420951
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101350907
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,205,sztywne-prawo-pracy-to-jedna-z-glownych-przyczyn-zmian-formy-zatrudnienia.html
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21302&Itemid=9


     – 11 –     – 11 –

SERWIS ZUS

powrót do spisu treści

Rządowa propozycja zmierza w kierunku usunięcia 
różnic w wysokości wypłacanych świadczeń związa-

nych z niezdolnością do pracy dla pracowników.

Wszyscy pracownicy w okresie pobytu w szpitalu mają 
dostawać jednakowe procentowo świadczenia (z wyjąt-
kiem osób uprawnionych do 100 % świadczeń). Zatem 
proponuje się wprowadzenie nowelizacji ustawy cho-
robowej polegającej na zwiększeniu wymiaru zasiłków 
chorobowych przysługujących pracownikom powyżej 50 
roku życia z 70 % do 80 % w okresie od 15 do 33 dnia 
niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Takie pro-
centowe zrównanie wysokości świadczeń doprowadziło-

Jednakowe chorobowe

PROJEKTY
Na internetowych stronach Komisji Europejskiej 

opublikowana została I część Praktycznego 
poradnika dotyczącego ustawodawstwa mającego 
zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej 

wydanego przez Komisję Administracyjną do 
spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 

Społecznego. 

Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego 
świadczenia. Musi spełnić jednak określone 

warunki. 

Poradnik dostępny jest w polskiej wersji językowej. Sta-
nowi on interpretację przepisów rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w spra-
wie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i 
rozporządzenia nr 987/2009 oraz decyzji Komisji Admi-
nistracyjnej nr A2.

Zawiera praktyczne informacje z zakresu delegowa-
nia pracowników w ramach Wspólnoty oraz czasowego 
przenoszenia działalności do innego państwa Unii Euro-
pejskiej. 

Przeliczenie emerytury to ponowne obliczenie wysokości 
już przyznanego świadczenia. Ponowne obliczenie wyso-
kości może być skutkiem np. zgłoszenia wniosku o doli-
czenie nieuwzględnionego okresu ubezpieczenia lub o 
obliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem innych 
zarobków niż te, które wskazano przy ubieganiu się o 
emeryturę. Istotne jest to, że wskutek przeliczenia nastę-
puje zmiana wysokości świadczenia, do którego osoba 
zainteresowana była już uprawniona. Istotą przelicze-
nia świadczenia jest podwyższenie jego wysokości. 
Jeśli jednak zdarzyłoby się tak, że wskutek przeliczenia 
obniżyłaby się wysokość emerytury – ZUS będzie wypła-
cał świadczenie w wysokości dotychczasowej, ustalonej 
przed dokonaniem tego przeliczenia.

Sytuacje, w których ZUS obliczy nową wysokość emery-
tury, omówiła w wywiadzie Eliza Skowrońska z Departa-
mentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS. 
ZUS opracował zaś poradnik na ten temat.

Poradnik dla pracowników 
delegowanych

Przeliczanie emerytur

PORADY

Już ponad 112 tys. wniosków wpłynęło do ZUS 
za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu 

Podawczego. W najbliższych tygodniach Zakład 
poszerzy liczbę wniosków dostępnych na stronie 

EUP.

Działający na stronie http://eup.zus.pl Elektroniczny Urząd 
Podawczy to dziś najpopularniejszy e-urząd w Polsce. 
W celu złożenia w ZUS wniosku w formie elektronicznej 
należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfi-
kowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Rośnie liczba e-wniosków

AKTUALNOŚCI
by do sytuacji, w której pracownicy mający taką samą 
podstawę wymiaru zasiłku (identyczne składniki wyna-
grodzenia) otrzymywaliby takie same świadczenia – bez 
względu na to, czy jest im wypłacane wynagrodzenie za 
czas choroby, czy zasiłek chorobowy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  
i macierzyństwa jest w Sejmie.

Praktyczny poradnik dostępny jest na internetowej stro-
nie Komisji Europejskiej. Umieszczony został też na stro-
nie ZUS w zakładce „Poradniki, ulotki”

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1603
http://www.zus.pl/files/zasady_przeliczania_swiadczen_emerytalno-rentowych.pdf
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1633
http://eup.zus.pl
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3390.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=868
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=868
http://zus.pl/default.asp?p=1&id=1091
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INTERPRETACJE

Wszystkie ważnie złożone od 1999 r. deklaracje 
wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki 
zdrowotnej pozostają ważne i mogą być nadal 
podstawą do rozliczeń z płatnikiem – wyjaśniła 

Minister Zdrowia.

Złożone oświadczenia woli ubezpieczonych o wyborze 
lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej zachowują więc ważność.

Uzyskanie pełnoletniości przez świadczeniobiorcę, za 
którego deklarację wyboru złożyli wcześniej rodzice nie 
powoduje konieczności składania przez niego nowej 
deklaracji potwierdzającej dokonany już uprzednio wybór 
lekarza p.o.z. Świadczeniobiorca po uzyskaniu pełnolet-
niości może natomiast złożyć nową deklarację, jeżeli jest 
zainteresowany zmianą swojej sytuacji prawnej pod tym 
względem. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas utrzymuje się 
stan prawny ukształtowany mocą oświadczeń woli jego 
rodziców, złożonych w okresie małoletniości, co oznacza, 
że w stosunku do dziecka, które uzyskało pełnoletniość 
aktualna jest deklaracja złożona przez jego rodziców.

Informacja Ministra Zdrowia z 28.07.2010 r.

Wybór lekarza
28 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy budżetowej na rok 2011, przedłożony przez 

ministra finansów.

Od 1 października 2010 r. wchodzi w życie Umowa 
o zabezpieczeniu społecznym między Polską  

a Australią. 

Przewiduje się, że dochody wyniosą 273.300.662 tys. zł. 
Wydatki wyniosą nie więcej niż 313.500.662 tys. zł. Zało-
żono, że deficyt budżetu państwa wyniesie nie więcej niż 
40.200.000 tys. zł. 

BCC zauważa, że jest to budżet dobry w intencjach, nie-
zadowalający w części realizacyjnej.

Umowa ta reguluje stosunki między Polską i Australią w 
zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustala-
nia emerytur i rent osobom, które pracowały/prowadziły 
działalność na własny rachunek w Polsce i które posia-
dają okresy stałego pobytu w Australii w wieku produk-

Jaki budżet w 2011 r.?

Umowa z Australią 
o zabezpieczeniu społecznym

STAWKI I WSKAŹNIKI

ZMIANY PRAWNE

cyjnym oraz transferu świadczeń przyznanych przez insty-
tucję jednego państwa – Strony Umowy osobom zamiesz-
kałym w drugim państwie. 

Od 1 października 2010 r. możliwe będzie sumowanie 
okresów ubezpieczenia w Polsce (okresów składkowych 
i nieskładkowych) i okresów stałego pobytu w Austra-
lii w wieku produkcyjnym (tj. od ukończenia 16-go roku 
życia do osiągnięcia wieku emerytalnego w Australii) dla 
celów przyznania emerytury, renty z tytułu niezdolności 
do pracy, renty rodzinnej przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz dla celów przyznania emerytury z tytułu 
stałego pobytu w Australii z tzw. I filaru (Age pension) 
przez instytucję australijską Centrelink.  

Emerytury i renty przyznawane przez ZUS za zsumowane 
okresy ubezpieczenia w Polsce i okresy stałego pobytu w 
Australii w wieku produkcyjnym obliczane będą propor-
cjonalnie do długości okresów przebytych w Polsce w sto-
sunku do sumy okresów przebytych w Polsce i w Australii. 

Umowa obejmuje nie tylko świadczenia z powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych ustalane przez ZUS, ale 
również świadczenia z systemu rolniczego ustalane przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

W Umowie przewidziana została możliwość przekazywa-
nia świadczeń objętych Umową przysługujących z jed-
nego państwa – Strony Umowy do miejsca zamieszkania 
świadczeniobiorcy w drugim państwie. 

ZUS uruchomił na swojej stronie internetowej serwis 
informacyjny (www.zus.pl/australia) dla osób zaintere-
sowanych uzyskaniem świadczeń emerytalno-rentowych  
zastosowaniem Umowy.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=015627
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5379/
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5379/
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242+M5cb2fec06c5.0.html
http://www.krus.gov.pl/
http://zus.pl/australia
http://zus.pl/australia
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Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej jest w Sejmie.

Opieka nad dziećmi będzie realizowana poprzez: 
żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna oraz 

nianię.

Rząd pracuje nad projektami ponad 40 ustaw  
w ramach jesiennej ofensywy legislacyjnej. 

Projekt ustawy o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania ma uzupełnić istniejące już regulacje 

w zakresie zasady równego traktowania, czyli 
niedyskryminacji.

Rządowy projekt zmieni funkcjonowanie 
szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez 

wprowadzenie rozwiązań zwiększających wolność 
programową uczelni oraz podnoszących jakość  
i efektywność systemu szkolnictwa wyższego. 

Chodzi o zapewnienie pomocy, która wyeliminuje groźbę 
zabrania dziecka rodzinie lub, w szczególnych sytuacjach, 
szybki powrót do rodziny po okresowym pobycie poza 
nią. Projekt ureguluje zasady i formy wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych oraz zasady sprawowania pieczy 
zastępczej. Określi też zadania administracji publicznej  
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także 
zasady finansowania i zadania administracji publicznej  
w zakresie postępowania adopcyjnego. 

Rządowy projekt określi zasady opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Celem proponowanej ustawy jest 
stworzenie podstaw do powstania różnorodnych form 
opieki nad małymi dziećmi oraz poprawa funkcjonowa-
nia placówek opieki nad nimi. Oprócz umożliwienia dużej 
grupie rodziców i opiekunów podjęcia aktywności zawo-
dowej, planowana ustawa ma także wspierać prokre-
acyjne tendencje młodych małżeństw oraz gwarantować 
fachową pomoc w wychowywaniu dzieci.

Przygotowywane dokumenty tworzą pięć pakietów: 
konsolidacji finansów publicznych, deregulacyjny, 
zdrowotny, społeczno-cywilizacyjny oraz powo-
dziowy. Planuje się, że większość spośród kilkudziesię-
ciu projektowanych ustaw zostanie przyjęta przez rząd 
do końca listopada br.

Rząd zakłada równe traktowanie bez względu na płeć, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, reli-
gię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orien-
tację seksualną.Przygotowane przepisy zapewnią studentom wysoki 

i atrakcyjny poziom kształcenia, który będzie zbieżny z 
dynamicznie zmieniającymi się warunkami gospodarczymi 
i społecznymi. Polscy uczeni zyskają szanse na realne 
uczestnictwo w największych międzynarodowych przed-
sięwzięciach badawczych.

W Sejmie jest już projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

By nie zabierać 
dziecka rodzinie

Rodzice do pracy

Ruszyła ofensywa legislacyjna

Wszyscy równo

Naukowców czekają zmiany

PROJEKTY

ZMIANY PRAWNE

Parlament Europejski przyjął propozycje 
legislacyjne, które wzmacniają bezpieczeństwo 

pacjentów i zapewnią im prawo do lepszej 
informacji o zastosowaniach leku i jego możliwych 

działaniach ubocznych. 

W Internecie powstaną portale informacyjne o lekach i ich 
działaniu. Z informacjami o niepożądanych skutkach za-
żywania leków pacjenci będą mogli zwracać się nie tylko 
do lekarzy i stowarzyszeń pacjentów, ale bezpośrednio do 
właściwych organów krajowych. 

Wzmocniony nadzór nad  
bezpieczeństwem leków

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5318/
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5337/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3386.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5316/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3378.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3377.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5317/
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5324/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5224/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3391.htm
http://www.europarltv.europa.eu/YourParliament.aspx?action=viewVideo&packageid=0abbcc1d-5860-418f-b9f8-fbf87e25baf1
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20100921IPR83194
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20100921IPR83194
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Procesem digitalizacji zostaną objęte wszystkie 
numery Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 
wydane w latach 1918-1999. To kolejny etap 

informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych.

Od 2 września 2010 r. obowiązują nowe wzory 
m.in. wiz Schengen, wiz krajowych, blankietu 
wizowego, wniosku o wydanie wizy krajowej, 

wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy 
krajowej oraz naklejki wizowej wizy krajowej. 

Zwiększenie wiedzy przedsiębiorców  
i konsumentów na temat obowiązujących praw, 

kontrole wzorców umownych dotyczących 
szczególnie transakcji zawieranych na wiele lat  

i na duże kwoty, rozwijanie pozasądowych metod 
rozstrzygania sporów – to niektóre założenia 

Polityki Konsumenckiej na lata 2010-2013 przyjęte 
przez Radę Ministrów.

Jednocześnie Rządowe Centrum Legislacji systematycznie 
uzupełnia elektroniczne dzienniki znajdujące się na stronie 
internetowej www.rcl.gov.pl. Aktualnie baza elektronicz-
nych dzienników zawiera numery Dziennika Ustaw i Mo-
nitora Polskiego wydane w latach 2010 -2001.

Elektroniczna forma dzienników urzędowych jest tożsama 
z formą papierową. W obecnym stanie prawnym Dzien-
nik Ustaw i Monitor Polski, będące oficjalnymi publikatora-
mi treści stanowionego w Polsce prawa, wydawane są za-
równo w wersji papierowej, jak również prezentowane są  
w wersji elektronicznej na stronie internetowej RCL. 

Aktualnie rząd kończy przygotowywanie projektu noweli-
zacji ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie 
z którym od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe wy-
dawane będą wyłącznie w postaci elektronicznej. Zostały one załączone do nowego rozporządzenia MSWiA 

z 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Główne cele wskazane w dokumencie przygotowanym 
przez UOKiK to: rozwój bezpiecznego, przyjaznego kon-
sumentom rynku, dialogu konsumenckiego, wzmacnianie 
mechanizmów samoregulacyjnych, tworzenie efektywne-
go systemu poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsu-
menckich, inicjowanie zmian legislacyjnych, aktywna po-
lityka informacyjno-edukacyjna.

E-dzienniki w zasięgu ręki

Wizy na 
nowych formularzach

Nowa polityka konsumencka

AKTUALNOŚCI

Możliwe jest już zakładanie i przeprowadzenie na nieru-
chomości ciągów drenażowych, przewodów  

i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji pły-
nów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 

łączności publicznej i sygnalizacji, wbrew woli właściciela 
czy użytkownika wieczystego nieruchomości. 

Starosta może bowiem decyzją ograniczyć sposób ko-
rzystania z nieruchomości. 

Obowiązująca od 25 września 2010 r. nowelizacja usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma zapewnić 
możliwość podejmowania skutecznych decyzji o wy-
właszczeniu lub wprowadzeniu pewnych ograniczeń 
w sytuacjach nadzwyczajnych, charakteryzujących się 
potrzebą ochrony interesu publicznego. 

Parlament kończy też prace nad inną ustawą o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizuje ona 

Usprawnienie dla inwestycji 
celu publicznego

Od 31 sierpnia br. obowiązuje nowy wykaz 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 

stomatologicznego. 

Zawiera go rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 lipca 
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dentystyczne świadczenia 
gwarantowane

procedury związane z wywłaszczaniem lub nakładaniem 
obowiązku czasowego udostępnienia nieruchomości prze-
znaczonych do realizowania celów publicznych oraz prze-
pisy dotyczące wysokości odszkodowania z tytułu wy-
właszczenia. 

UMOWY I PISMA

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2158&news_page=1
www.rcl.gov.pl
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5214/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101511015
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101551043
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2209.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101491003
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FINANSE

powrót do spisu treści

INTERPRETACJE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania 

ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym 
rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki obowiązuje od 6 września 2010 r. Wsparcie 

wyniesie maksymalnie 500.000 euro brutto.

Określa ono przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 
ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym 
rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie 
wydatków kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z: 
• tworzeniem lub realizacją programów wsparcia dla 

zwalnianych pracowników, obejmujących szkole-
nia bądź doradztwo (o ile spełnione są określone 
warunki); 

• pokryciem niezbędnych do realizacji szkolenia kosz-
tów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorców zagro-
żonych lub pracowników tych przedsiębiorców odde-
legowanych na szkolenie; 

• zakupem usług doradczych od podmiotów zewnętrz-
nych; 

• subsydiowaniem zatrudnienia pracowników; 
• doposażeniem i wyposażeniem stanowiska pracy  

w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, do 
wysokości nieprzekraczającej 10% wartości wydat-
ków kwalifikowalnych tego projektu. 

Nowe przepisy stosuje się do ograniczonej kwoty pomocy 
zgodnej ze wspólnym rynkiem udzielonej przedsiębior-
com zagrożonym (w rozumieniu komunikatu Komisji 
Europejskiej) do końca 2010 r.

Pół miliona euro wsparcia

W lipcu 2010 r. polski eksport towarów był o 16 % 
wyższy niż przed rokiem. 

– Tak wynika z najnowszych, wstępnych danych NBP 
o bilansie płatniczym.

Rośnie polski eksport

STAWKI I WSKAŹNIKI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił niektóre 
regulacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

W przypadku działania Odnowa i rozwój wsi i działania 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-
wojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez 
scalanie gruntów oraz działania Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej postanowił, iż: w razie gdy 
zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifiko-
walnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym syste-
mie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wyko-
rzystano odpowiedniego kodu rachunkowego – koszty te 
podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.  
W przypadku tego drugiego działania samorząd woje-
wództwa, na prośbę beneficjenta, w razie gdy ten upraw-
dopodobni, że wszczęcie postępowania scaleniowego w 
terminie jest niemożliwe albo znacznie utrudnione (było 
niemożliwe albo znacznie utrudnione) z powodu działa-
nia siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczno-
ści wydłuży ten termin o czas niezbędny do dokonania tej 
czynności.

Pomoc w ramach działania Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej będzie przyznawana m.in. na 
budowę, przebudowę i remont obiektów budowlanych, 
z wyłączeniem obiektów małej architektury. Pomoc na 
odnowę i rozwój wsi, przyznawana w formie refundacji 
części związanych z realizacją operacji, kosztów budowy, 
przebudowy, remontu lub wyposażenia, odnosić się może 
również do targowisk. 

Pomoc z PROW

ZMIANY PRAWNE Nastąpiła też zmiana limitów środków, które w poszcze-
gólnych województwach mogą być przeznaczone na po-
moc w ramach różnicowania w kierunku działalności nie-
rolniczej, ułatwiania startu młodym rolnikom oraz two-
rzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.  

Inne rozporządzenie podniosło maksymalny poziom po-
mocy finansowej z 50% do 80% kosztów kwalifikowal-
nych w ramach działania Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej w przypadkach, gdy w gospodarstwie 
rolnym, z którym związany jest ubiegający się o pomoc, 
wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub ob-
sunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101631105
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:PL:PDF
http://www.nbpnews.pl/pl/akt/wiadomosci/bilans-lipiec-2010
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101621092
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101621093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101641113
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101601077
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101661125
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PODATEK AKCYZOWY

powrót do spisu treści

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie handlu detalicznego 
wyrobami alkoholowymi. Alkohol kupuje od 

hurtowników razem z naniesionymi banderolami. 
Do kiedy podatnik może sprzedawać alkohol 
z banderolami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r.  
w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy?

Odpowiedź: Sprzedaży alkoholu oznaczonego takimi 
banderolami można dokonać do konca 2010 roku. Zgod-
nie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 
2009 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków 
akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyro-
bów spirytusowych lub winiarskich oraz zmianą wprowa-
dzoną rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2010 r., okres 
ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych 
na opakowania jednostkowe przed dniem 1 marca 2009 r. 
przedłuża się do dnia 31 grudnia 2010 r. Wzory banderol, 
o których mowa wyżej, określone zostały w załącznikach 
nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzo-
wych znakami akcyzy (Dz.U. Nr 80, poz. 742) w brzmie-
niu obowiązującym przed dniem 5 grudnia 2008 r.

Alkohol ze 
starymi banderolami

ODPOWIEDZI

Od 1 stycznia 2011 r. stawki akcyzy na wyroby 
tytoniowe mogą wzrosnąć o 4 %.

Wykorzystywanie wyrobów energetycznych 
w procesach mineralogicznych nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym tylko wtedy, 
gdy w trakcie tych procesów (obejmujących szereg 

różnych czynności, którym wyroby te mogą być 
poddawane) są one zużywane do celów innych niż 

napędowe lub opałowe. 

Zmiany przewidują przyjęte przez rząd założenia do pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 
Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. podwyżek akcyzy na 
wyroby tytoniowe będzie pierwszym etapem w dochodze-
niu do unijnego minimum podatkowego, który Polska musi 
osiągnąć w 2018 r. Dotyczy to stawek akcyzy na papiero-
sy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Zużycie wyrobów energetycznych do celów ściśle napę-
dowych lub opałowych w każdym przypadku skutkuje 
opodatkowaniem ich podatkiem akcyzowym. Olej opało-
wy, wykorzystywany przy produkcji wapna, służy w rze-
czywistości do celów opałowych – jako paliwo do spala-

Papierosy zdrożeją

Olej opodatkowany

PROJEKTY

Przepisy rozporządzeń wykonawczych, które 
przewidywały, że w razie niezłożenia przez 
nabywcę oleju opałowego oświadczenia o 

jego przeznaczeniu na cele opałowe olej ten 
jest opodatkowany według wyższych stawek, 
właściwych dla oleju napędowego – są zgodne  

z Konstytucją. 

Stawka akcyzy za olej

Jedynie potencjalna możliwość przekroczenia przez 
stawkę podatku określoną w rozporządzeniu wysoko-
ści stawki ustawowej nie jest wystarczająca do uznania 
naruszenia konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy  
w dziedzinie prawa podatkowego – uznał Trybunał Kon-
stytucyjny w wyroku dotyczącym stawki podatku z tytułu 
sprzedaży oleju opałowego. 

Wyrok TK z 7.09.2010 r., syng. P 94/08

ORZECZENIA

INTERPRETACJE

nia w piecu. Takie zastosowanie (do celów opałowych) 
przesądza zaś o konieczności opodatkowania tego oleju 
podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy produkcja m.in. takiego 
oleju opałowego może odbywać się wyłącznie w składzie 
podatkowym.

Interpretacja indywidualna MF z 4.05.2010 r., nr AE1/8012/2/
RMP/10/2057

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090600495
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100080058
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0742.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5223/
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=637&id=206531&typ=news
www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2010/P_94_08.doc
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=239592&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=239592&i_smpp_s_strona=1
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Z dniem 1 września br. weszło w życie wiele 
przepisów nowelizacji ustawy o podatku 

akcyzowym oraz rozporządzeń wykonawczych.

Zmiany wynikały z konieczności implementacji dyrektywy 
Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogól-
nych zasad dotyczących podatku akcyzowego.

Znowelizowano też przepisy dotyczące wdrożenia telein-
formatycznego (z zastosowaniem dokumentu w formie 
elektronicznej – e-AD) systemu obsługi przemieszczania 
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury za-
wieszania poboru akcyzy. 
Przewidziano też: 
• wprowadzenie regulacji zwalniającej niektóre podmio-

ty z obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego – dotyczy to m.in. szkół publicznych, 
zakładów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej; 

• umożliwienie każdemu płatnikowi akcyzy, a nie tylko 
prowadzącemu skład podatkowy, obniżenia należnego 
podatku akcyzowego o podatek zapłacony od zarekla-
mowanych wyrobów (jest to jednak możliwe w razie 
uznania reklamacji i zniszczenia tych wyrobów); 

• zwolnienie z podatku nabytego wewnątrzwspólnoto-
wo samochodu osobowego, o ile został on dostarczo-
ny w ramach tej procedury albo wyeksportowany w 
ciągu 30 dni; 

• doprecyzowanie, że w przypadku nielegalnego poboru 
energii elektrycznej podstawą jej opodatkowania jest 
szacunkowa ilość wyrażona w megawatogodzinach; 

• stworzenie możliwości składania przez niektórych po-

Wiele zmian w akcyzie

ZMIANY PRAWNE
datników deklaracji za okresy rozliczeniowe dłuższe niż 
miesięczne, w zależności od rodzaju wyrobów akcyzo-
wych.

Minister Finansów zmienił sposób prowadzenia ewi-
dencji energii elektrycznej. 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
kontroli niektórych wyrobów akcyzowych modyfikuje 
np. definicję „skażania”. Nowe rozporządzenie określa 
rodzaje substancji stosowanych do znakowania i bar-
wienia akcyzowych wyrobów energetycznych: 
• olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 

2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo 
destyluje przy 350°C lub których gęstość w tempera-
turze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sze-
ścienny; 

• olejów napędowych o kodach CN od 2710 19 41 do 
2710 19 49 – przeznaczonych na cele opałowe; 

• olejów napędowych o kodach CN od 2710 19 41 do 
2710 19 49 – wykorzystywanych do celów żeglugi, w 
tym rejsów rybackich. 

Nowe wzory: deklaracji podatkowych dla podatku 
akcyzowego, deklaracji podatkowej od nabycia we-
wnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), 
deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), in-
formacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatko-
wym (INF-A-INF-D, INF-F, INF-I-INF-K) – określa rozpo-
rządzenie MF w sprawie wzorów deklaracji podatkowych 
dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przed-
płaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w 
składzie podatkowym. Określono także wzór deklara-
cji uproszczonej nabycia wewnątrzwpólnotowego dla 
podatku akcyzowego (AKC-U).

Zmienił się wzór dokumentu potwierdzającego zapła-
tę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzw-
spólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowane-

go wcześniej na terytorium kraju. 
Wiele innych rozporządzeń MF też zaczęło obowiązywać 
w zasadzie od początku września, np.:
• rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku ak-

cyzowego;
• rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywa-

nie działalności w zakresie podatku akcyzowego;
• rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów ak-

cyzowych znakami akcyzy;
• rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewi-

dencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem 
od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warun-
ków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających 
alkohol etylowy;

• rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych;
• rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyro-

bów akcyzowych;
• rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wy-

robów akcyzowych; 
• rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego; 
• rozporządzenie w sprawie wzorów treści gwarancji 

bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako za-
bezpieczenie akcyzowe; 

• rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur 
związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzo-
wych;

• rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w 
których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia ak-
cyzowego, przypadków i warunków, w których ob-
ciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie 
go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowią-
zany do jego złożenia, oraz przypadków, w których 
nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia gene-
ralnego;

• rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcy-
zowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101511013
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571057
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571058
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571054
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571052
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571052
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101581066
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571056
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101591070
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101591071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101601074
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101601075
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101601076
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101571053
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101581062
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101581063
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101581065
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