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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
czerwiec

6. –  Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP - jednostki budżetowe i 
samorządowe zakłady budżetowe.

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

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w maju od należności wypłaconych zagra-
nicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 
21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. 

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w maju od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych  
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

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

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za czerwiec - osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

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

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

Drogi Kliencie,

Przedsiębiorcy – decydując się na współpracę z doradcą podatkowym – powinni ustalić: 
• zakres usług doradztwa podatkowego, który ma zapewnić doradca podatkowy,
• zasady odpowiedzialności doradcy za szkodę poniesioną przez firmę wskutek nienależytego wykona-

nia obowiązków, 
• czas i miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego, 
• zasady przechowywania i zwrotu/zniszczenia przez doradcę podatkowego dokumentów dotyczących 

spraw klientów kancelarii prawnej udostępnionych doradcy, 
• sposób zobowiązania doradcy podatkowego do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informa-

cji dotyczących Klienta, 
• zakres zakazu wykonywania przez doradcę działalności konkurencyjnej, 
• sposób wynagrodzenia i rozliczania się z doradcą za jego usługi, 
• zakres obowiązku doradcy podatkowego osobistego wykonywania powierzonych mu czynności i zasa-

dy zastępstwa doradcy podatkowego przez inne osoby z kancelarii podatkowej, 
• okres, na jaki będzie zawarta umowa o współpracy z doradcą podatkowym, i zasady jej rozwiązania.

Po uzgodnieniu z Doradcą wszystkich powyższych kwestii Przedsiębiorca powinien zawrzeć z nim umowę 
o stałej współpracy. Ważne są zapisy takiej umowy określające jej przedmiot i zakres obowiązków doradcy 
podatkowego.

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

powrót do spisu treści

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

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

20. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrud-
nionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i 
o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.

20. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 
ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek docho-
dowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za 
maj. 

20. – Wpłata podatku dochodowego od podatników 
osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze 
stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagra-
nicy czy z tytułu osobiście wykonywanej działalności np. 
literackiej, artystycznej.

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych za maj.

20. – Wpłata na PFRON za maj.

27. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

27. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

ODPOWIEDZI

Świadczenie usług 
w Wielkiej Brytanii

PYTANIE: Jestem lekarzem, posiadam firmę zareje-
strowaną w Polsce (praktyka lekarska). Zamierzam 
podpisać umowę o świadczenie usług w szpitalu  

w Wielkiej Brytanii jako firma polska (czyli nie będę 
zatrudniony jako employee). Będą to krótkie dwu, 
trzymiesięczne kontrakty. Gdzie powinienem opo-

datkować dochody uzyskiwane w Wielkiej Brytanii?

ODPOWIEDŹ: Dochody brytyjskie będą podlegały opo-
datkowaniu w Wielkiej Brytanii jeżeli będą uzyskiwane 
poprzez zakład, czyli fizycznie istniejącą placówkę za gra-
nicą np: biuro lub gabinet. Natomiast jeżeli usługi wyko-
nywane są bez istnienia zakładu, to taki dochód będzie 
podlegał opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z definicją 
zakład to „stała placówka, przez którą przedsiębiorstwo 
w całości bądź części prowadzi działalność gospodarczą”. 
Nie jest wymagane formalne prawo do użytkowania 
miejsca, aby przedsiębiorstwo mogło stanowić zakład, 
lecz zwykła obecność przedsiębiorstwa w konkretnym 
miejscu niekoniecznie oznacza, że to miejsce jest do dys-
pozycji przedsiębiorstwa. 

W niniejszym pytaniu polski lekarz ma prawo użytkować 
pomieszczenia szpitala i z pewnością poprzez to miejsce 
prowadzi działalność gospodarczą.

Jednak poza „istnieniem” i „prowadzeniem działalności” 
placówka musi być „stała”. Z faktu, iż placówka musi być 
stała, wynika, że zakład może istnieć tylko wówczas, gdy 
placówka ma określony stopień trwałości, tzn. nie ma cha-
rakteru wyłącznie tymczasowego. Placówka może stano-

wić zakład nawet wówczas, gdy w rzeczywistości istnieje 
przez krótki okres, jeśli ze względu na szczególny rodzaj 
działalności jest prowadzona tylko przez bardzo krótki 
okres. Czasami trudno ustalić, czy tak właśnie jest. Nawet 
jeżeli praktyka państw członkowskich nie jest jednolita, 
jeżeli chodzi o kryterium czasu, to jednak doświadczenie 
wskazuje, że zwykle nie uważa się, iż zakład istnieje, je-
żeli działalność była wykonywana w państwie za pośred-
nictwem stałej placówki utrzymywanej krócej niż sześć 
miesięcy. Jednym z wyjątków od tej reguły jest sytuacja, 
gdy działalność ma charakter powtarzalny; w takim przy-
padku każdy okres, w którym placówka była użytkowa-
na, powinien być brany pod uwagę w połączeniu z ilością 
wszystkich okresów, w których była użytkowana (okres 
może rozciągnąć się na wiele lat). Inny wyjątek dotyczy 
działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w da-
nym państwie; w takiej sytuacji działalność gospodarcza 
może trwać krótko z uwagi na jej charakter, lecz ponie-
waż jest ona prowadzona całkowicie w tym państwie, to 
jej związek z tym państwem jest silniejszy (Komentarz do 
Modelowej Konwencji OECD).

O istnieniu bądź nie zakładu w niniejszym przykładzie 
można by jednoznacznie rozstrzygnąć na podstawie za-
pisów umowy, którą strony podpisały oraz od szczegó-
łowego charakteru wykonywanych prac.  Krótkotrwały 
charakter prowadzonej działalności w Wielkiej Brytanii 
może świadczyć o tym, że zakład nie powstał w związku  
z tym dochody uzyskane w ten sposób w Wielkiej Brytanii 
będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Gdyby jednak 
w niniejszym przykładzie mielibyśmy do czynienia z sytu-
acją będącą wyjątkiem od reguły „stałości”, np. podatnik 
prowadziłby działalność w brytyjskim szpitalu w krótkich 
okresach czasu jednak w sposób powtarzalny lub w okre-
sie pobytu w Wielkiej Brytanii nie jest prowadzona dzia-
łalność w Polsce, wówczas można by przyjąć, że zakład 
powstał. 

Mariusz Makowski
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PODATKI DOCHODOWE

powrót do spisu treści

STAWKI I WSKAŹNIKI

Ceny produkcji rolniczej
 Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej  

w 2010 r. w stosunku do 2009 r. wyniósł 107,5 
(wzrost cen o 7,5 %). 

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej 
jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia 
tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powięk-
szona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku 
podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku 
i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu 
roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o któ-
rych mowa w  art. 15 ustawy o PIT, ustala się zaś przy 
zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej 
powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, 
określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. Minister 

Biokomponenty
Minister Gospodarki obwieścił wartości opałowe 

oraz średnie ceny biokomponentów i paliw 
ciekłych w 2011 r. Wskaźniki te są istotne dla 
ulgi przewidzianej dla składów podatkowych 

wytwarzających biokomponenty.

Podatnicy, którzy przed dniem 1 maja 2011 r. nabyli pra-
wo do odliczenia określonego w art. 19a ust. 1 ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem wejścia w  życie noweliza-
cji, mogą bowiem nieodliczoną do tego dnia kwotę odli-
czyć w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 30 
kwietnia 2011 r. 

właściwy do spraw finansów publicznych w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłasza  
w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, zmieniając 
je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzro-
stu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

PROJEKTY

Koniec z lokatami 
antypodatkowymi

 Rząd proponuje przepisy, które uszczelniają system 
podatkowy i czynią go bardziej sprawiedliwym dla 
podatników. Istotna zmiana dotyczy tzw. podatku 

Belki – pobieranego od zysków kapitałowych.

Przede wszystkim nie będzie można uniknąć tego po-
datku (chodzi o 19% podatek pobierany od zysków 
kapitałowych). Zmiana zasad zaokrąglania stosowana  
w naliczaniu tego podatku sprawi, że będzie on pobie-
rany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również  
z dzienną kapitalizacją odsetek. Szacuje się, że udział „lo-
kat antypodatkowych” w ogólnej sumie depozytów go-
spodarstw domowych stanowi ok. 13%.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom do systemu po-
datkowego zostaną włączone osoby lokujące znaczne 
pieniądze i unikające podatku, z drugiej strony dojdzie 
do urealnia podatku płaconego przez podmioty lokujące 
znacznie mniejsze środki. Dlatego na nowym rozwiązaniu 
skorzystają osoby, które mają na rachunkach oszczędno-
ściowych niewielkie pieniądze. Szacuje się też, że dzięki 
temu rozwiązaniu – począwszy od 2012 r. – budżet bę-
dzie zyskiwał ok. 380 mln zł rocznie.

ZMIANY PRAWNE

Zmiany w PIT
Od 4 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych 
zawarta w art. 65 ustawy o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3.

Zmiana dotyczy np. zwiększonego katalogu zwolnień 
przedmiotowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67a usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne 
od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane  
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane 
z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń 
w żłobkach lub klubach dziecięcych. Inna zmiana dotyczy 
opłacania zaliczek na podatek, od osiągniętego przycho-
du z innych źródeł.

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11629_PLK_HTML.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110340413
https://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/zalozenia_do_projektu_ustawy_o,6625/
http://www.is.lublin.pl/index.php?id=501&action=view&id_artykuly=399
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235
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PORADY

Opodatkowanie VAT 
świadczenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej
W nawiązaniu do kwestii opodatkowania 

podatkiem od towarów i usług świadczenia przez 
adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej w 

ramach akcji „Adwokaci Pro Bono”, Ministerstwo 
Finansów przedstawiło swoje wyjaśnienia.

Podało m.in. iż opodatkowanie podatkiem od towarów 
i usług, bądź jego brak, w przypadku usług prawnych 
świadczonych nieodpłatnie (pro bono) przez prawników 
(kancelarie prawnicze) na rzecz osób potrzebujących po-
rady prawnej, jest każdorazowo uzależnione od oceny 
występujących w danej sprawie okoliczności faktycznych. 
Jeżeli celem prowadzonych nieodpłatnie działań jest bu-
dowanie pozytywnego wizerunku kancelarii, co w efekcie 
prowadzi do pozyskania nowych klientów, a działania te 
znajdują odzwierciedlenie np. w podejmowanych przez 
podatnika akcjach informacyjnych, należy uznać, iż czyn-
ności te mieszczą się w celu prowadzonej przez podatnika 
działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy o podat-

Kasy fiskalne dla 
prawników i lekarzy

Z dniem 30 kwietnia 2011 r. straciły swoją moc 
zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania 

obrotów i kwot podatku należnego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących przez podmioty 
świadczące m.in. usługi prawnicze oraz usługi  

w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Jednak nie wszystkie z nich rzeczywiście musiały już za-
montować kasy fiskalne, gdyż w wielu wypadkach obej-
mują je zwolnienia podmiotowe bądź przedmiotowe od 
tego obowiązku. 

Więcej na temat kas fiskalnych w informacji IS w Zielonej 
Górze oraz w schemacie „Kasa krok po kroku”. 

PROJEKTY

Znów zmiany w VAT
 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

oraz ustawy o transporcie drogowym dostosowuje 
niektóre przepisy ustawy o VAT do rozporządzenia 
Rady UE w sprawie wspólnego systemu podatku 

od wartości dodanej. 

Przewidziano też doprecyzowanie katalogu odpadów 
przetwarzalnych, które są objęte tzw. mechanizmem 

Paragon zamiast faktury?
 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
o rachunkowości, którym zajmuje się Sejm, 

ma umożliwić dokonanie zapisów w księgach 
rachunkowych pewnych typów wydatków 

bezpośrednio na podstawie paragonów fiskalnych 
lub innych dokumentów potwierdzających 

poniesiony wydatek (np. biletu parkometru), bez 
konieczności uzyskiwania faktury VAT.

Według proponowanych rozwiązań podatnicy świadczą-
cy usługi gastronomiczne, taksówkarskie, jak i parkowa-
nia pojazdów nie będą musieli wystawiać faktur VAT. Jed-
nakże pod warunkiem, że zaewidencjonują obrót i kwotę 
podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej. Nabywca usługi może  
w takim przypadku żądać wydania faktury. W opinii Pra-
codawców RP nie jest dobrym pomysłem zastąpienie fak-
tur paragonami fiskalnymi.

odwróconego obciążenia. Projekt zakłada ponadto uła-
twienie rozliczeń dokonywanych w walucie obcej (tj. 
zasady dotyczącej sposobu przeliczania kursów walut 
obcych) przez podatników świadczących usługi wstępu 
na imprezy masowe (np. Euro 2012), a także uproszcze-
nie rejestracji i rozliczania podatku VAT przez podmioty 
zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy 
drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

ku od towarów i usług. W takiej sytuacji włączenie się  
w działalność pro bono celem uzyskania z tego tytułu ko-
rzyści dla kancelarii odsuwa w świetle przepisów o po-
datku od towarów i usług na dalszy plan analizę korzyści, 
które w ramach tego działania odnosi podmiot uzyskują-
cy nieodpłatną poradę prawną.

W innym przypadku, jeśli celem nieodpłatnego świadcze-
nia jest przede wszystkim udzielenie danemu podmiotowi 
korzyści w postaci bezpłatnego wsparcia prawnego, usłu-
gi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Wówczas zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od 
towarów i usług podstawą opodatkowania tych usług jest 
koszt ich świadczenia poniesiony przez podatnika. Usługi 
te opodatkowane są według stawki podatku 23%.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=256255&typ=news
http://iskarb.pl/images/stories/lekarze%20kasy-1.pdf
http://iskarb.pl/images/stories/kasy%20graf-1.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4201.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:PL:PDF
http://www.premier.gov.pl/rzad/projekty_ustaw/projekty_nowelizacji_ustaw/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6587/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2179.htm
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,547,wprowadzenie-paragonow-fiskalnych-zamiast-faktur-to-zle-rozwiazanie.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,547,wprowadzenie-paragonow-fiskalnych-zamiast-faktur-to-zle-rozwiazanie.html
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Obowiązek podatkowy 
w VAT dla dostawy książek

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości  
w zakresie powstania obowiązku podatkowego  

w podatku od towarów i usług dla dostawy książek, 
w związku z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 

2011 r. okresu przejściowego na stosowanie stawki 
0% dla książek.

Zgodnie z rozdziałem 11 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania nie-
których przepisów o podatku od towarów i usług, obrót 
książkami wyprodukowanymi do końca 2010 r. korzystał 
(na warunkach wymienionych w tym rozdziale) z opodat-

INTERPRETACJE

Co jest złomem?
Od 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ system 

naliczania i odliczania podatku od towarów i usług 
w obrocie m.in. surowcami wtórnymi – złomem.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku od 
towarów i usług podatnikami są również osoby prawne, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

ZMIANY PRAWNE

Rozporządzenie wykonawcze 
6 kwietnia br. zostało ogłoszone i weszło w 

życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa m.in.:
• późniejszy niż wymienione w ustawie o podatku od 

towarów i usług terminy powstania obowiązku po-
datkowego,

• inne niż wskazane w ww. ustawie, miejsce świad-
czenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnoto-
wym nabyciu towarów, imporcie towarów i świad-
czeniu usług,

• towary i usługi, dla których obniża się stawki podatku 
do wysokości 8% oraz 0%, oraz warunki stosowania 
obniżonych stawek,

• zwolnienia od podatku i terminy obniżenia kwoty po-
datku należnego inne niż określone w ww. ustawie.

oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonują-
cym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, 
niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 
ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem z art. 43 
ust. 1 pkt 2 ustawy. Wprowadzony więc został mecha-
nizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia 
podatku VAT na podatnika, na rzecz którego dokonywa-
na jest dostawa złomu. 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zaś niedawno, że przez 
złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 usta-
wy o VAT należy rozumieć złom metali, w tym złom 
stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali 
nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych.  
W cel przyjętej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy regulacji 
wpisuje się też obrót zużytymi akumulatorami ołowio-
wymi lub ich częściami, zaliczanymi, zgodnie z normą 
europejską nr PN-EN 14057:2003, mającą status Polskiej 
Normy, do złomu.

Interpretacja ogólna MF z 2 maja 2011 r., nr PT3/033/2/188/LW 
A/l 1/569

kowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 
0 % do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od dnia 1 maja 2011 r. 
 stawka podatku przy dostawie książek wynosi, co do za-
sady, 5 %. 

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek dru-
kowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map  
i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowa-
nych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – powstaje 
z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub 
części zapłaty z tytułu dostawy, nie później jednak niż 60. 
dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa 
przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury doku-
mentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po 
upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych 
wydawnictw.

Powyższy sposób określenia 120-dniowego terminu po-
wstania obowiązku podatkowego ma na celu wskazanie, 
że termin ten liczony jest od pierwszego dnia wydania 
przedmiotowych towarów konkretnemu nabywcy. Przy 
określeniu tego terminu, np. na etapie dostawy ksią-
żek przez hurtownię, nie ma znaczenia, kiedy nastąpiło 
pierwsze wydanie towaru hurtowni przez drukarnię lub 
wydawcę. Dla hurtowni, przy określaniu momentu po-
wstania obowiązku podatkowego, istotne jest bowiem, 
kiedy ta hurtownia wydaje ksiąski konkretnemu odbiorcy.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=254906&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110730392
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=272620&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=272620&i_smpp_s_strona=1
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powrót do spisu treści

Podatnik nie brał udziału 
w postępowaniu? 

Art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej 
(O.p.) wskazuje jako podstawę wznowienia 

podatkowego niezawinione nieuczestniczenie 
strony w postępowaniu. 

Przesłanka ta zostaje spełniona zarówno wtedy, gdy stro-
na nie brała udziału w całym postępowaniu, jak i wtedy 
gdy nie uczestniczyła w niektórych istotnych czynno-
ściach postępowania1. Nie ma przy tym znaczenia przy-
czyna nieuczestniczenia strony ani wpływ tego faktu na 
treść decyzji. Do wznowienia postępowania nie wystarczy 
jest więc stwierdzenie, iż strona nie brała w nim udziału. 
Konieczne jest wykluczenie zawinienia strony.

W przypadku gdy strona nie ze swej winy nie brała udzia-
łu w postępowaniu, wznowienie postępowania następuje 
wyłącznie na jej wniosek. 

Art. 240 § 1 pkt 4 O.p. stanowi gwarancję prawa stro-
ny do czynnego udziału w każdym stadium postępo-
wania (przewidzianego w art. 123 § 1 O.p.). Zgodnie  
z art. 123 § 1 O.p. to organy podatkowe zobowiązane 
są do zapewnienia stronom udziału w postępowaniu po-
datkowym. Obowiązek ten istnieje – co do zasady – od 
momentu wszczęcia postępowania do chwili doręczenia 
decyzji organu odwoławczego. Prawo strony do uczest-
nictwa w każdym stadium postępowania obejmuje więc 
postępowanie w pierwszej i w drugiej instancji. Stanowi 
ono swoistą ochronę, nierównorzędnej względem orga-
nu podatkowego, pozycji procesowej podatnika. Przepis 
art. 123 § 1 O.p. nakłada na organ podatkowy obowiązki 

PORADY
dwojakiego rodzaju:
• dopuszczenia strony do udziału w każdym stadium 

postępowania oraz
• zagwarantowania stronie przed wydaniem decyzji 

możliwości wypowiedzenia się co do zebranych  
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszo-
nych żądań.

Naruszenie pierwszego z nich stanowi wadę skutkującą 
wznowienie postępowania, uchybienie zaś drugiemu – 
stanowi naruszenie procedury, które może (ale nie musi) 
mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Art. 123 § 1 O.p. 
odrębnie wymienia bowiem prawo strony do udziału 
w każdym stadium postępowania i odrębnie prawo do 
umożliwienia stronie wypowiedzenia się przed wyda-
niem decyzji co do zebranych dowodów, materiałów oraz 
zgłoszonych żądań, a tylko do pierwszego z tych praw 
nawiązuje art. 240 § 1 pkt 4 O.p. Stąd uznać należy, iż 
ustawodawca nie dopuszcza wzruszenia każdej ostatecz-
nej decyzji w trybie wznowienia postępowania z powodu 
naruszenia prawa do umożliwienia stronie wypowiedze-
nia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowo-
dów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Konkretyzację drugiego z ww. obowiązków organu po-
datkowego stanowi art. 200 § 1 O.p., który nakłada na 
organ podatkowy obowiązek wyznaczenia stronie, 
przed wydaniem decyzji, siedmiodniowego terminu 
do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodo-
wego. Przepis ten adresowany jest zarówno do or-
ganu podatkowego pierwszej, jak i drugiej instancji. 
Przemawia za tym okoliczność, że art. 235 O.p. nakazuje 
w postępowaniu odwoławczym stosować odpowiednio 
przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej in-
stancji w sprawach nieuregulowanych w art. 220-234.  
W ostatnio wymienionych przepisach kwestia umożliwie-
nia stronie wypowiedzenia się w sprawie zebranego ma-
teriału dowodowego nie została zaś uregulowana. Prawo 
takie przysługuje stronie także w postępowaniu odwoław-

czym, skoro wynika z ogólnej zasady uregulowanej w art. 
123 § 1 in fine. Z kolei regulacja art. 127 O.p. oznacza, że 
w wyniku złożenia odwołania sprawa podatkowa będzie 
w całości przedmiotem ponownego postępowania przed 
organem drugiej instancji. Okoliczność, iż w postępo-
waniu odwoławczym nie było prowadzone jakiekolwiek 
postępowanie dowodowe, nie zwalnia organu II instancji 
z obowiązku wyznaczenia stronie siedmiodniowego ter-
minu do wypowiedzenia się. Skoro art. 200 § 1 stanowi 
o materiale dowodowym zebranym w sprawie, to znaczy, 
że chodzi zarówno o materiał zebrany przed organem 
pierwszej, jak i drugiej instancji2. Z założenia wypowiedź 
strony może przyczynić się do bardziej wszechstronnego 
rozpatrzenia wszystkich okoliczności sprawy.

Art. 200 § 2 O.p. enumeratywnie wskazuje przypadki 
wyłączenia uprawnienia strony do wypowiedzenia się w 
sprawie zebranego materiału dowodowego. Brzmienie 
art. 200 § 1 O.p. wyklucza jakąkolwiek uznaniowość or-
ganu odwoławczego w analizowanym zakresie. 

Jeśliby np. w sprawie występowało kilka stron, a jedną z 
nich pominięto by przy wykonaniu czynności z art. 200 § 
1 O.p., to można rozważać przesłankę z art. 240 § 1 pkt 
4. W takim wypadku doszłoby bowiem do fazy postę-
powania przewidzianej w art. 200 § 1, w której jedna ze 
stron nie brała udziału i tym samym została potraktowana 
gorzej od stron pozostałych. Jeżeli natomiast w ogóle nie 
zastosowano trybu z art. 200 § 1, to znaczy, że pominię-
to fazę, o której mowa w tym przepisie. W omawianym 
wypadku nie mamy więc do czynienia z brakiem udziału 
strony w przeprowadzanej czynności, lecz z nieprzepro-
wadzeniem tej czynności. Jest to zupełnie inny rodzaj 
naruszenia prawa. Nie stanowi on podstawy wznowienia 
postępowania. Niezastosowanie w danej sprawie try-
bu z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej nie jest wy-
starczającą przesłanką do uznania, że zaistniała pod-
stawa do wznowienia postępowania wymieniona w 
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art. 240 § 1 pkt 4 tej ustawy. Jednakże w określonych 
okolicznościach dodatkowych niezastosowanie w danej 
sprawie trybu z art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej może 
być podstawą wznowienia postępowania.

1 por. B. Adamiak, J. Borkowski w: „Postępowanie administra-
cyjne i sądowoadministracyjne”, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2004 r., str. 309, a także B Adamiak w: 
„Ordynacja podatkowa. Komentarz 2003”, praca zbiorowa, 
Unimex, Wrocław 2003 r., str. 771.

2 zob. M. Masternak, Glosa do wyroku NSA z dnia 5 maja 1999 r., 
SA/Sz 1046/98, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2001 r., 
nr 1, str. 86 i nast., uchwała składu 7 sędziów NSA z 25 kwietnia 
2005 r., sygn. akt FPS 6/04

Błędy do korekty
Każdy błąd w deklaracji podatkowej (np. w 

zeznaniu rocznym) należy poprawić. 

Może to zrobić sam podatnik. Wtedy ponownie, lecz już 
poprawnie wypełnia formularz podatkowy. Do takiej ko-
rekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie 
przyczyn korekty. Jeśli tylko podatnik sam zauważył swój 
błąd, powinien jak najszybciej go poprawić, aby nie na-
razić się na negatywne konsekwencje ze strony fiskusa.

Jeżeli zaś podatnik sam nie zauważył błędu, w pewnych 
przypadkach formularz poprawić może urząd skarbowy. 
W razie bowiem stwierdzenia, że deklaracja zawiera błę-
dy rachunkowe czy inne oczywiste pomyłki albo że wy-
pełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ 
podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchy-
bień:
• koryguje deklarację, dokonując stosownych popra-

wek lub uzupełnień, jeśli zmiana wysokości zobowią-
zania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu 

Mandat za wykroczenie 
skarbowe

Wzór formularza mandatu karnego załączono do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 

2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny 
w drodze mandatu karnego za wykroczenia 

skarbowe, które obowiązuje od 25 maja 2011 r.

Zgoda sprawcy wykroczenia na przyjęcie mandatu i 
potwierdzenie jego odbioru polega na złożeniu przez 
sprawcę czytelnego podpisu na odcinku A formularza. 
Jest on przeznaczony dla organu, który wydał mandat, 
bądź organu, którego funkcjonariusz wydał mandat. Od-
cinek B formularza otrzyma ukarany, a odcinek C dostanie 
właściwy organ egzekucyjny – w razie gdy kara grzywny 
nałożona w drodze mandatu karnego kredytowanego nie 
została uiszczona w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia. 

Upoważnienie do nakładania kary grzywny w drodze 
mandatu wydaje: 
• upoważnionym pracownikom urzędów skarbowych 

– naczelnik właściwego urzędu skarbowego, 
• upoważnionym funkcjonariuszom celnym – naczelnik 

właściwego urzędu celnego. 

podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty 
nie przekracza kwoty 1 tys. zł;

• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygo-
wanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazu-
jąc przyczyny, z powodu których informacje zawarte 
w deklaracji podaje się w wątpliwość.

UMOWY I PISMA

ZMIANY PRAWNE

Zmiany w rachunkowości
Zawieszający działalność gospodarczą jest 

zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych  
i sprawozdawczych obowiązków, które nie są 

konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec 
państwa czy osób prywatnych.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie 
musi zamykać ksiąg rachunkowych.

– Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych in-
nych ustaw.

Pomoc dla skarbówki
Rady Ministrów określiła sposób i tryb 

współdziałania organów kontroli skarbowej 
oraz inspektorów i pracowników z organami 

administracji rządowej i samorządowej, 
państwowymi i samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi 

osobami prawnymi.

Współpraca organów administracji rządowej i samorzą-
dowej z organami kontroli skarbowej polega na udostęp-
nianiu gromadzonych informacji, koordynacji działań i 
udzielaniu pomocy technicznej.

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110940552
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111020585
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110930540
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Łatwiejszy eksport 
czasopism i książek

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowego trybu i warunków przedstawiania towarów 

i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie poczto-
wym upraszcza zasady dokonywania zgłoszeń cel-

nych czasopism i książek w przesyłkach pocztowych. 

Towary te można objąć procedurą dopuszczenia do ob-
rotu i wywozu z wykorzystaniem zgłoszenia celnego 
składanego w miesięcznych okresach rozliczeniowych,  
w terminie odpowiednio do 5. bądź do 10. dnia miesią-
ca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wy-
kazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu  
z naczelnikiem urzędu celnego.

Zwolnienia od akcyzy
Minister Finansów zmienił niektóre przepisy 
dotyczące zwolnień od akcyzy, dotyczących 

np. olejów, alkoholi i tytoniu do palenia 
dostarczanych na pokłady samolotów, statków 

oraz promów morskich. 

Od 14 maja 2011 r. obowiązuje rozporządzenie z 19 
kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zwolnień od podatku akcyzowego.

ePUAP
MSWiA określił wiele zasad dotyczących 

funkcjonowania i korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Od 9 czerwca br. obowiązują 3 jego rozporządzenia  
w tym zakresie:
• z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków 

korzystania z elektronicznej platformy usług admini-
stracji publicznej – które określa m.in., jak użytkownik 
może założyć konto, wskazuje, iż rozwiązania tech-
niczne platformy muszą zapewnić niezaprzeczalność 
wystawionych poświadczeń;

• z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków organizacyjnych i technicznych, które powinien 
spełniać system teleinformatyczny służący do identyfi-
kacji użytkowników – które określa m.in. wymogi sys-
temu certyfikacji; 

• z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, 
przedłużania ważności, wykorzystania i unieważnia-
nia profilu zaufanego elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej – które przewiduje, że o po-
twierdzenie profilu zaufanego na ePUAP może wy-
stąpić osoba fizyczna posiadająca konto użytkownika; 
Potwierdzanie, przedłużanie ważności lub unieważnia-
nie profilu zaufanego należy do kompetencji punk-
tu potwierdzającego, tj. konsula, naczelnika urzędu 
skarbowego, wojewody, ZUS albo, za zgodą ministra 
właściwego ds. informatyzacji, inny podmiot publiczny 
wskazany w art. 2 ustawy informatyzacji o działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (np. NFZ).

STAWKI I WSKAŹNIKI

Odsetki za zwłokę
Od 12 maja br. stawki odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki 
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

wynoszą odpowiednio 13,50% i 10,13% kwoty 
zaległości w stosunku rocznym. 

– Tak podał Minister Finansów.

Kontrola rynku gier
Nadzór nad rynkiem gier, do listopada 2009 r., był 
rozproszony i nieskuteczny. Prowadzące go organy 
koncentrowały się przede wszystkim na niektórych 

aspektach formalnej kontroli dokumentów – 
ustaliła NIK.

W związku z opublikowaniem informacji Najwyższej Izby 
Kontroli o wynikach kontroli opodatkowania działalności 
gospodarczej podatkiem od gier, Ministerstwo Finansów 
przedstawiło stanowisko Ministra Finansów skierowane w 
tej sprawie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

E-zaświadczenia z KRS
Dokumenty wydawane przez Centralną 

Informację KRS w formie elektronicznej będą 
miały moc dokumentu urzędowego, a dostęp do 

danych z rejestru ma być powszechny i bezpłatny. 

Zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mają 
wejść w życie 1 stycznia 2012 r. 

Już od dnia ogłoszenia ustawy przedsiębiorcy nie będą 
zaś musieli składać dodatkowego wniosku o wpisanie 

numeru NIP – wpis do rejestru numeru NIP przedsiębior-
cy nastąpi z urzędu, po uzyskaniu przez sąd rejestrowy 
– bezpośrednio z urzędu skarbowego – informacji o jego 
nadaniu.

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111020589
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110890507
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110930546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110930545
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110930545
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110390446
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-hazardzie.html
http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2011/stanow_ws_raportu_nik.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3657.htm
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ZMIANY PRAWNE

Prawo geologiczne i górnicze
 Nowe przepisy mają na celu usunięcie barier 
utrudniających podejmowanie i wykonywanie 
działalności w zakresie geologii i górnictwa, 

pobudzenie przedsiębiorczości oraz zwiększenie 
pewności inwestowania.

Nowa ustawa określa za sady i warunki podejmowania, 
prowa dzenia oraz zakończenia działalności w zakresie: 
prac geologicznych, wydo bywania kopalin ze złóż, pod-
ziemnego bezzbiornikowego magazynowania sub stancji 
oraz podziemnego składowania odpadów. Ustala po-
nadto wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód 
podziemnych i innych elementów środowiska w związku  
z wykonywaniem tej działalności.

Zgodnie z ustawą złoża węglowodo rów, węgla kamienne-
go, metanu wy stępującego jako kopalina towarzyszą ca, 
węgla brunatnego, rud metali z wy jątkiem darniowych 
rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków 
promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli 
potasowej, soli po tasowo-magnezowej, gipsu i anhy-
drytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich 
występowania, są objęte własnością górniczą. Stanowią 
one własność Skarbu Państwa. Pozostałe kopa liny są zaś 
objęte własnością gruntową.

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych 
dyrektyw określają cych warunki udzielania i korzystania  
z zezwoleń na poszukiwanie, badania i wydobywanie wę-
glowodorów (np. ropy naftowej, gazu ziemnego). Udzie-
lenie koncesji na taką działalność będzie po przedzone 
przetargiem.

Na poszukiwania np. granitów, pia sków i żwirów nie 
będą wymagane kon cesje. Konieczna będzie tylko decy-
zja zatwierdzająca projekt robót geologicznych. Właści-
ciele nierucho mości (jedynie osoby fizyczne) będą mogli 
bez koncesji wydobywać na swoim terenie piasek i żwir 
(do 10 m3 rocznie) na własne potrzeby. Osoba, która bę-
dzie zamierzała podjąć taką działalność, ma z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, na piśmie, powiadomić o tym starostę. 
Musi określić lokalizację zamierzonych robót oraz plano-
wany czas ich trwania. W razie naruszenia okre ślonych 
przepisami obowiązków organ nadzoru górniczego może 
wydać decyzję o wstrzymaniu wy dobywania, zaś starosta 
będzie mógł ustalić dla właściciela podwyższoną opłatę 
eksploatacyjną.

Kary za nieewidencjonowanie 
odpadów

 Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza 
zmiany w zakresie sankcji związanych z 

obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów 
oraz sporządzania zbiorczego zestawienia danych 

o ich rodzajach i ilości, sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących 
do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.  

Każda osoba obowiązana do prowadzenia ewidencji 
odpadów, która tego nie robi bądź wykonuje ten obo-
wiązek niezgodnie ze stanem faktycznym, podlega karze 
grzywny. Natomiast posiadacz odpadów, który nie prze-
każe w ustawowym terminie marszałkowi wojewódz-
twa zbiorczego zestawienia danych, o których mowa  
w ustawie, będzie zagrożony karą pieniężną w wysokości 
500 zł. Dopiero wtedy, gdy uchybi kolejnemu terminowi, 
tym razem ustalonemu przez marszałka w drodze decy-
zji administracyjnej, będzie możliwe nałożenie na niego 
kary w wysokości 2 tys. zł. Kara taka będzie mogła być 
powtarzana kilkakrotnie, jednak ich łączna wysokość za 

dany rok kalendarzowy nie powinna przekroczyć 10 tys. 
zł. Do orzekania we wszystkich takich sprawach będzie 
miał zastosowanie Kodeks postępowania w sprawach  
o wykroczenia. 

Zmienione przepisy ustawy dotyczyć mają podmiotów, co 
do których nie ma jeszcze prawomocnych orzeczeń naka-
zujących uiszczenie kary w wysokości 10 tys. zł.

Ułatwienia dla winiarni
Przedsiębiorcy, którzy wy łącznie wyrabiają 

i rozlewają wino uzyskane z winogron 
pochodzących z upraw wła snych, będą zwolnieni 

z uzyskania wpi su do rejestru. 

Nowa ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Eu-
ropejskiej o wspólnej organizacji rynku wina, wprowa-
dzenie zmian klasyfikacji fermentowanych wyrobów 
winiarskich oraz upraszcza wymagania obowiązu jące  
w zakresie uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 
wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub roz lewu 
wyrobów winiarskich dla przedsię biorców wyrabiających 
niewielkie ilości win owocowych markowych i miodów 
pitnych markowych z surowców uzy skanych we własnym 
gospodarstwie.

Nowa obszerna ustawa, która wejdzie w życie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, ustala zasady produkowania wyrobów 
winiarskich. Określa np. obowiązujące udziały soków  
w nastawach na fermentowane napoje winiarskie.

W celu stworzenia warunków umożli wiających wznowie-
nie w Polsce wyrobu win owo cowych wysokiej jakości 
wprowadzono definicję wina owocowego markowego, 
produkowanego wyłącznie ze świeżych owoców (innych 
niż winogrona) czy moszczu z tych owoców. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1696.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4012.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3788.htm
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Ustawa określa ponadto tryb zgłaszania nazw wyrobów 
winiarskich, w celu objęcia ich ochroną, zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia wspólnoto wego nr 1234/2007.

Rusza deregulacja
Większość przepisów tzw. ustawy deregulacyjnej 

wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 
Wprowadza ona m.in. takie ułatwienia dla 
przedsiębiorców, jak składanie oświadczeń  

w miejsce zaświadczeń.

Redukuje ona także liczbę wymaganych zezwoleń. Zakła-
da możliwość przedkładania kopii dokumentów. Ułatwia 
dostęp do wykonywania wolnych zawodów i przekształ-
cenia przedsiębiorstw. 

– Proponujemy przełom w dziedzinie leasingu w Polsce – 
dajemy Polakom możliwość skorzystania z leasingu kon-
sumenckiego. Od 1 lipca każdy będzie mógł wyleasingo-
wać np. samochód – powiedział Wicepremier Waldemar 
Pawlak.

Wykaz kserokopiarek
1 lipca br. zmieni się wykaz kserokopiarek, skane-
rów i itp. urządzeń reprograficznych oraz związa-
nych z nimi czystych nośników, a także wysokość 

pobieranych od nich opłat. 

Zmieniony wykaz został dołączony do rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urzą-
dzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz 
opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży 
przez producentów i importerów.

Towary mają być bezpieczne
Dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów  

i użytkowników zmieniły się zasady wprowadzania 
towarów na rynek, tak aby wyroby niebezpieczne 

były skuteczniej eliminowane.

Większość przepisów ustawy  z 15 kwietnia 2011 r.  
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz nie-
których innych ustaw weszła w życie 2 czerwca 2011 r.

Od 1 lipca zakładamy firmę 
przez Internet

Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca będzie 
mógł zarejestrować swoją firmę przez Internet 

posługując się formularzem Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Ułatwienie takie wprowadza nowelizacja ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej. 

Możliwe będzie dzięki temu zarejestrowanie firmy w ciągu 
jednego dnia. Oznacza to realizację koncepcji „zero okienka”. 

CEIDG będzie systemem umożliwiającym ewidencjo-
nowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną  
i udostępniającym informacje o przedsiębiorcach. Prowa-
dzenie CEIDG będzie pozostawać w gestii Ministerstwa 
Gospodarki. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej regulować będą 
przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej.

Jednocześnie z dniem 1 lipca 2011 r. wejdą w życie prze-
pisy ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, które zakła-
dają uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów ustawy 
dotyczących uruchamianej dnia 1 lipca 2011 r. Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają-
ce na celu poszerzenie zakresu funkcjonalności systemu.  
W ramach CEIDG powstanie np. rejestr pełnomocnictw.

Nowelizacja ta wprowadza też zmiany korygujące zasady 
funkcjo nowania punktu kontaktowego, co ma usprawnić 
jego działanie. Ustawa porządkuje też kwestie związane  
z posługiwaniem się zaświadczeniem o nadanym numerze 
REGON, które będzie wydawane jedynie nowo powstałym 
podmiotom, bezpłatnie na żądanie. 

Woje wódzkie fundusze 
ochrony środowiska

Nowe przepisy mają na celu umocnienie 
samodzielności organizacyjnej woje wódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz zwiększenie przejrzystości ich działań. 

Poprawią i doprecyzują zasady funk cjonowania 
funduszy i nadzoru nad nimi.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
wskazuje m.in., iż woje wódzkie fundusze ochrony środo-

Dodatkowo nadaje się informacjom z rejestru REGON za-
mieszczanym na stronie internetowej GUS waloru prawne-
go. Dzięki temu żądanie zaświadczeń przez inne podmioty 
stanie się bezprzedmiotowe. 

Przewidziano ponadto modyfikację przepisów dotyczą-
cych zasad zawieszania działalności gospodarczej. Przed-
siębiorcy będą mogli zawiesić działalność na określoną 
liczbę dni, miesięcy bądź miesięcy i dni. W ten sposób 
zostanie zapewniona ciągłość okresów składkowych, od 
których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń  
z ubezpieczeń społecznych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111060622
http://www.mg.gov.pl/node/13394
http://www.mg.gov.pl/node/13394
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111050616
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111020586
http://www.mg.gov.pl/node/13253
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102201447
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3938.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3938.htm
http://www.mg.gov.pl/node/13276
http://www.mg.gov.pl/node/13276
http://www.mg.gov.pl/node/12623
http://www.mg.gov.pl/node/13410
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3758.htm
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wiska nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi. Nadzór nad nimi będą więc spra wować 
wojewodowie, a nie marszałkowie województw.

Wzrost PKB
W I kwartale 2011 r. PKB wyrównany sezonowo 
(w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) 

wzrósł realnie o 1,0% w porównaniu  
z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed 

rokiem o 4,3%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych śred-
niorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,4%  
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzednie-
go. W I kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu 

STAWKI I WSKAŹNIKI

PROJEKTY

Ułatwienia dla pracowników 
i firm po powodzi

Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji 
o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a 

przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było 
to średnio 40 tys. zł). 26 maja br. 

Sejm zajął się propozycją ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z usuwaniem skutków po-
wodzi, który zawiera szereg ułatwień, w tym m.in. 
dla pracowników i firm po powodzi. Projekt ustawy 
wprowadza szczegółowe rozwiązania dla osób poszko-
dowanych przez powodzie, jakie będą obowiązywać 
na wypadek powodzi, aby szybko zapobiec jej skutkom  
i usunąć szkody. Pomoc uruchamiana będzie na podsta-
wie rozporządzenia Rady Ministrów, co pozwoli w prak-
tyce na szybkie udzielenie pomocy poszkodowanym.

PORADY

Opodatkowanie dochodów 
z działalności

W przypadku osób fizycznych prowadzenie 
działalności gospodarczej wiąże się z 

opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu 
dochodów podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (PIT).

Kiedy zdecydujesz się na prowadzenie określonej działal-
ności gospodarczej, musisz dokonać wyboru formy opo-
datkowania podatkiem PIT. Wybór ten jest bardzo ważny, 
gdyż wpływa nie tylko na wysokość przyszłego podatku, 
ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księ-
gowych. Więcej na temat form opodatkowania dochodu 

Refundacja kosztów 
obowiązkowych składek
Od 1 czerwca br. niepełnosprawnym 

przedsiębiorcom przysługuje refundacja 
obowiązkowych składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe. 

Zwrot wynosi 100%, 60% lub 30% kwoty składek –  
w zależności od stopnia niepełnosprawności. Tak wynika  
z ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych in-
nych ustaw.

PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu 
gospodarczego wyniósł 4,5 pkt. proc. Wpływ spożycia 
ogółem wyniósł 2,9 pkt. proc., a akumulacji 1,6 pkt. proc. 
(z tego 0,7 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego  
i 0,9 pkt. proc. – wpływ zmiany zapasów). Ujemny wpływ 
popytu zagranicznego (eksportu netto) wyniósł -0,1 pkt. 
proc.

– 4,4 proc. wzrostu PKB to bardzo dobry wynik. Najbar-
dziej cieszy 6 proc. wzrost inwestycji, co wskazuje na 
rosnącą aktywność gospodarczą w tym okresie i dobrze 
rokuje na przyszłość – powiedział wicepremier, minister 
gospodarki Waldemar Pawlak.

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowe-
go brutto w 2010 r. wyniosła zaś 1.415, 4 mld zł.

z działalności gospodarczej przeczytasz w poradniku Mi-
nisterstwa Finansów.

powrót do spisu treści

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4403_PLK_HTML.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4184.htm
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9111/Ulatwienia_dla_pracownikow_i_firm_po_powodzi.html
http://www.premier.gov.pl/rzad/projekty_ustaw/projekty_ustaw/projekt_ustawy_o_szczegolnych_,6490/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261475
http://www.mg.gov.pl/node/13530
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110390448
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf
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PROJEKTY

Osoby chronione przed 
zerwaniem umowy o pracę

W senackim projekcie proponuje się przyznanie 
pracownikowi, objętemu szczególną ochroną 

przewidzianą w ustawie o związkach 
zawodowych, prawa żądania przywrócenia do 

pracy w przypadku niezgodnego z prawem 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 

określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Chodzi o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
który uznał za sprzeczny z ustawą zasadniczą art. 50 par. 
5 Kodeksu pracy, z uwagi na pominięcie w nim działaczy 
związkowych w wykazie osób szczególnie chronionych 
przed zerwaniem z nimi umowy o pracę zawartej na czas 
określony. Uznany za wadliwy przepis przyznawał 3 ka-
tegoriom zatrudnionych (kobietom w okresie ciąży oraz 
korzystającym z urlopu macierzyńskiego, a także męż-
czyznom będącym na tzw. urlopie ojcowskim) prawo do 
ubiegania się o przywrócenie do pracy na poprzednich 
warunkach, nie dając jednak takiej możliwości aktywi-
stom organizacji pracowniczych zatrudnionym na podsta-
wie kontraktów czasowych (mogą oni wystąpić jedynie  
o odszkodowanie).

Objęcie art. 50 par. 5, obok wspomnianych 3 katego-
rii zatrudnionych, jedynie pracowników korzystających  
z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów usta-
wy o związkach zawodowych oznacza, że także oni mo-
gliby sądownie domagać się przywrócenia do pracy na 
poprzednich warunkach określonych w umowie zawartej 
na czas określony.

Nawet po przyjęciu powyższej propozycji zakres podmio-
towy art. 50 par. 5 K.p. nadal pozostanie wąski, ponie-
waż nie będą nim objęci pracownicy, którym przysługuje 
szczególna ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwią-
zaniem umowy na podstawie wielu innych aktów norma-
tywnych.

ZMIANY PRAWNE

Zmiany w PIP
 Nowelizacja ma umożliwić inspekcji 

podejmowanie szybszych i skuteczniejszych 
działań kontrolno-nadzorczych, stworzyć warunki 
do szerokiego prowadzenia akcji prewencyjnych 

i promocyjnych wśród pracodawców oraz 
premiowania dobrze funkcjonujących podmiotów 

kontrolnych. 

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza obo-
wiązek podejmowa nia przez PIP działań prewencyjnych  
i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrze-
gania prawa pra cy. Nowelizacja powinna więc stwo rzyć  
w tym zakresie możliwość kreowa nia inspekcji jako insty-
tucji nie tylko kontrolującej i nadzorującej, lecz również 
doradzającej pracodawcom i wspierają cej ich w działa-
niach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia pra cowników.

STAWKI I WSKAŹNIKI

Sytuacja na rynku pracy 
w kwietniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła  
w kwietniu br. 12,6%. 

W porównaniu do marca spadła o 0,5 punktu procento-
wego.

Zasiłek dla bezrobotnych
Od 1 czerwca 2011 r. zwiększyła się wysokość 
zasiłku dla bezrobotnych. W czasie pierwszych 
3 miesięcy wynosi 761,40 zł miesięcznie, a w 

kolejnych miesiącach – 597,90 zł. 

Zasiłki podlegają bowiem waloryzacji z dniem 1 czerwca 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogółem w poprzednim roku, chyba że wskaźnik 
ten nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. 

Wysokość zasiłku przyznanego do 31 grudnia 2009 r. wy-
nosi natomiast 610,70 zł.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4025.htm
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/11/10110015.php
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3870.htm
http://www.mpips.gov.pl/?gid=339&news_id=1917
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110390447
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110390447
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STAWKI I WSKAŹNIKI

Limity przychodów
dorabiających 

Od 1 września 2010 r. obowiązują następujące 
limity:

2.426,50 zł

Przekroczenie 
limitu powodu-
je zmniejszenie 
wypłaty emerytury 
lub renty.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 70% 
przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za 
I kwartał 2011 r.

4.506,30 zł

Przekroczenie 
limitu powodu-
je zawieszenie 
wypłaty emerytury 
lub renty.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 130% 
przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za 
I kwartał 2011 r.

1.039,90 zł

Przekroczenie li-
mitu powoduje za-
wieszenie wypłaty 
renty socjalnej.

To kwota przychodu 
odpowiadająca 30% 
przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za 
I kwartał 2011 r.

Początkujący przedsiębiorcy 
traktowani ulgowo

Komisja „Przyjazne Państwo”  proponuje 
nowe ułatwienia dla podejmujących działalność 

gospodarczą.

Przygotowała projekt, który wprowadza ulgę w postaci 
opóźnienia powstania obowiązku objęcia ubezpiecze-
niami społecznymi, zdrowotnymi przedsiębiorców, będą-
cych osobami fizycznymi, we wstępnej fazie prowadzenia 
przez nich działalności. W okresie pierwszych 24 miesięcy 
obniża z 30% do 20% minimalnego wynagrodzenia mi-
nimalną podstawę wymiaru składek.

PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

Zaświadczeniowy rekord
Minął rok od czasu, gdy Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych rozpoczął wydawanie zaświadczeń 
o niezleganiu w opłacaniu składek od ręki. ZUS 

zdecydował się na wprowadzenie tego ułatwienia, 
mimo że przepisy w tej materii nie uległy zmianie. 

Z możliwości odebrania od ręki zaświadczenia o nieza-
leganiu w opłacaniu składek mogą korzystać wszyscy ci 
przedsiębiorcy, którzy nie mają żadnych zaległości i błę-
dów na koncie w ZUS. Nie może się też toczyć wobec 
nich żadne postępowanie   wyjaśniające. Jeżeli płatnik 
składek spełnia te warunki zaświadczenie o niezaleganiu 

otrzymuje w ciągu ok. 15 minut od złożenia wniosku na 
sali obsługi klienta ZUS. Jedynie w przypadku spraw wy-
magających wyjaśnienia zachowany został dotychczaso-
wy tryb wystawiania dokumentów. 

Już ponad 340 tys. zaświadczeń o niezaleganiu w opła-
caniu składek wydał ZUS swoim klientom od ręki. Tylko  
w marcu przedsiębiorcy odebrali na cito blisko 50 tys. ta-
kich zaświadczeń.

ORZECZENIA

Urlop wychowawczy okresem 
ubezpieczeniowym

ZUS powinien zaliczyć do pracowniczego stażu 
emerytalnego uprawniającego do wcześniejszej 

emerytury okres urlopu wychowawczego,  
z jakiego ubezpieczona korzystała przed rokiem 

1999. 

Sąd Najwyższy z 18 maja 2011 r. orzekł bowiem, iż okresy 
bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących 
się małymi dziećmi a następnie urlopu wychowawczego 
– wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r. – są od 
dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpiecze-
niu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy  
w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (j.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze 
zm.).

Uchwała składu 7 sędziów z 18.05.2011 r., sygn. akt I UZP 1/11

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1793
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110420466
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1792
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4173.htm
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1776
http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html
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ZMIANY PRAWNE

Hazard na cenzurowanym
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych 
oraz niektórych innych ustaw wprowadza zakaz 
organizowania i uczestnictwa w interne towych 

grach hazardowych.

Przyznaje odpowiednim służbom uprawnienia umoż-
liwiające skuteczną kontrolę w tym zakresie – obejmu-
jącą zarówno sieć in ternetową, jak i dokonywane trans-
akcje finansowe – a także ściganie osób orga nizujących 
nielegalne gry. Służba Celna będzie miała możliwości 
uzyskiwania do stępu do danych telekomunikacyjnych o 
osobach, które urządzają nielegalne gry hazardowe bądź  

Kup cyfrówkę 
Należy uważać na nieuczciwych sprzedawców 
zachęcających do zakupu sprzętu do odbioru 

naziemnej telewizji cyfrowej. Przestrzegamy, żeby 
dokonywać przemyślanych zakupów.

Nadal mają miejsce oszustwa dotyczące przejścia z nada-
wania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej. 
Nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy, powołując się na 
nieprawdziwe informacje, namawiają do kupna odbior-
ników satelitarnych i podpisywania umów abonamento-
wych, wmawiając, że są one niezbędne do odbioru na-
ziemnej telewizji cyfrowej. Co więcej, niektórzy straszą, 
iż na poszczególnych obszarach Polski telewizja analogo-
wa została już wyłączona, a na pozostałych jeśli jeszcze 
nie została wyłączona, to zaraz to nastąpi. Jest to oczywi-
ście nieprawda. 

Dowiedz się więcej o cyfryzacji.

AKTUALNOŚCI

Dla dobra dzieci…
Nowy akt praw ny, w sposób kompleksowy 

regulujący problematykę wspierania rodziny  
i opie ki zastępczej, ma wejść w życie 1 stycznia 

2012 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
określa: 
• zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypeł nianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych; 

• zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz 
pomocy w usamo dzielnianiu się pełnoletnich wycho-
wanków; 

• zadania administracji publicznej w tym zakresie; 
• zasady finansowania systemu wspar cia rodzin; 
• zadania administracji publicznej w zakresie postępo-

wania adopcyj nego.

w nich uczestniczą oraz – w razie uzasadnionego podej-
rzenia popełnienia przestępstwa skarbowego polegające-
go na nielegal nym organizowaniu gier – zażądania, na 
czas ograniczony, blokady rachun ków bankowych.

Nowe przepisy zezwalają natomiast na urządzanie zakła-
dów wzajemnych w Internecie. W tym przypadku sieć 
jest bowiem jedynie kanałem dys trybucji, zaś wynik za-
kładu zawieranego między graczem i totalizatorem nie 
jest generowany elektronicznie, ale zależy od wyniku 
współzawodnictwa czy zda rzenia, co eliminuje możliwość 
dokona nia oszustwa. Nowelizacja nakłada przy tym na 
podmioty oferujące takie usługi szereg ograniczeń, np. 
muszą one zweryfikować, czy uczestnicy zakładów ukoń-
czyli 18. rok życia.

W nowelizacji szczegółowo określono warunki eksploata-
cji urządzeń do gier i zasady przeprowadzania ich kon-
troli. Wprowadzono m.in. obowią zek wyposażenia au-
tomatów w system trwałej rejestracji i zapamiętywania 
danych, co umożliwi weryfikację dekla rowanych przez 
podmiot zobowiązań podatkowych. 

Nowelizacja upraszcza zasady orga nizowania loterii fan-
towych (w tym gry bingo), w których wartość puli wygra-
nych nie przekracza 3.395 zł.

Przewidziano wprowa dzenie systemu rejestracji gości we 
wszystkich ośrodkach gier audiowizyj nych oraz w inter-
netowych kasynach gry.

Sprawy hazardu w Internecie są teraz także przed-
miotem konsultacji społecznych Komisji Europejskiej. 
Komisja zabiega o opinie zainteresowanych stron oraz 
pragnie zebrać szczegółowe informacje i dane na temat 
kluczowych kwestii strategicznych, takich jak organi-
zacja usług w zakresie gier hazardowych oferowanych  
w Internecie oraz egzekwowanie obowiązujących prze-
pisów, ochrona konsumentów i inne istotne wyzwania  

w zakresie porządku publicznego, a także na temat ko-
mercyjnych usług w zakresie komunikacji i płatności. Na 
podstawie opinii, które w ramach konsultacji przekazy-
wać można do dnia 31 lipca 2011 r., podjęte zostaną 
decyzje co do potrzeby podjęcia dalszych działań w tym 
obszarze na szczeblu UE oraz co do ich formy.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3860.htm
http://cyfryzacja.gov.pl/
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/ustawa_o_wspieraniu_rodziny_i_,6454/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/628.htm
http://polskawue.gov.pl/Gry,hazardowe,oferowane,w,Internecie,7592.html
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AKTUALNOŚCI

Rejestracja w systemie 
viaTOLL

Od 2 maja 2011 r. rozpoczęła się rejestracja  
w systemie viaTOLL, który od 1 lipca br. pozwoli 

kierowcom elektronicznie wnosić opłaty za 
korzystanie z sieci płatnych dróg krajowych. 

ViaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodo-
wych oraz zespołów pojazdów o  dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów niezależnie 
od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Tymczasem zasady wnoszenia opłat elektronicznych oraz 
ich rozliczania określa od 2 maja br. nowe rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury.

PROJEKTY

Szybsza rejestracja samochodów
Szybsze rejestrowanie samochodów 

sprowadzanych z UE, stały numer rejestracyjny 
auta przez cały okres użytkowania, dostęp do 

informacji o przebiegu samochodu i liczbie zmian 
jego właścicieli, to tylko niektóre propozycje, 

jakie znajdują się w projekcie ustawy o centralnej 
ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji 

kierowców.

Projekt zakłada, że obywatel w jednym miejscu załatwi 
wszystkie niezbędne formalności związane z rejestracją 

pojazdu. Wszystkie dokumenty złożone przez obywatela 
nawet te, które są wymagane np. przez urząd skarbowy 
zostaną sprawdzone i przesłane do właściwych urzędów.
Projekt zakłada także stały numer rejestracyjny przez cały 
okres użytkowania pojazdu.

Ile „bio” 
w biopaliwie?

– Zwiększamy udział biokomponentów  
w oleju napędowym, co zmniejszy koszty jego 

wytwarzania i powinno obniżyć ceny na stacjach 
benzynowych – podkreśla wicepremier minister 

gospodarki Waldemar Pawlak. 

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
kości paliw oraz niektórych innych ustaw, przygotowana 
przez resort gospodarki, została przyjęta przez Sejm 27 
maja 2011 r.

Nowelizacja wdraża rozwiązania zawarte w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszących się do 
specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowa-
dzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz specyfikacji paliw wykorzysty-
wanych przez statki żeglugi śródlądowej.

Na stacjach paliwowych będą musiały się znaleźć czytel-
ne informacje dotyczące zawartości biokomponentów w 
sprzedawanych paliwach ciekłych.

ZMIANY PRAWNE

Oznakowanie dróg 
wewnętrznych

14 maja 2011 r. weszły w życie 2 rozporządzenia 
dotyczące oznakowania strefy ruchu.

Chodzi o:
• rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z  dnia 12 kwietnia 
2011  r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych,

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 mar-
ca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.

Określają one wzory znaków D-52 „strefa ruchu” i D-53 
„koniec strefy ruchu” oraz zasady ich stosowania na dro-
gach wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 
2010  r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw.

WSA orzeknie o karze 
dla przewoźnika

Od 30 maja 2011 r. wojewódzkie sądy 
administracyjne mają rozstrzygać sprawy 

dotyczące nałożenia kar, o których mowa w art. 
92 ustawy o transporcie drogowym. 

– Tak zdecydował Prezydent w rozporządzeniu z dnia 18 
kwietnia 2011 r.

http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793976-p_2.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110910524
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9091/Szybsza_rejestracja_samochodow.html
http://www.mg.gov.pl/node/13522
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4123.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110890509
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110890508
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793990-p_1.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101521018
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110890506
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PROJEKTY

Podatek od instytucji
finansowych?

Opodatkowanie aktywów niektórych instytucji 
finansowych od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 

2015 r. zakłada poselski projekt ustawy o 
opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych. 

Stawka podatku ma wynieść 0.25% podstawy 
opodatkowania. 

Podatnikami podatku od instytucji finansowych mają być:
• banki krajowe, 
• oddziały banków zagranicznych,
• oddziały instytucji kredytowych,
• krajowe zakłady ubezpieczeń,
• krajowe zakłady reasekuracji,
• oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i za-

granicznych zakładów reasekuracji,
• główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpie-

czeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
• fundusze inwestycyjne.

Outsourcing bankowy
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo bankowe wprowadza zmiany w 

przepisach regulujących zasady i tryb powierzania 
przez banki wykonywania czynności z zakresu 

dzialalności bankowej podmiotom zewnetrznym 
(outsoursing bankowy). 

Przewidziano też redefinicję niektórych pojęć i usuniecie 
wątpliwości interpretacyjnych.

Nowy podatek od niektórych instytucji finansowych ma 
zasilić Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Więcej korzyści z kredytu 
technologicznego

Przedsiębiorca, korzy stając z premii 
technologicznej, może otrzymać zwrot aż do 

70% wszystkich poniesionych kosztów. 

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o nie-
których formach wspierania działalności innowacyjnej 
zmierza do zniesienia obostrzeń, przy korzystaniu przez 
przedsiębiorców z kredytu technologicznego, związanych 
z uzależnieniem wypłaty premii technologicznej od wiel-
kości sprzedaży.

ZMIANY PRAWNE

Dla bezpieczeństwa rynku
finansowego

 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe, 
ustawy o obrocie in strumentami finansowymi 

oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 
wdraża do prawa krajowego przepisy zawarte w 

dyrektywie unijnej, zwanej CRD II. 

Dotyczą one np. powiązań ban ków z instytucjami cen-
tralnymi, a także niektórych pozycji funduszy własnych 
instytucji finansowych oraz kwestii uzgodnień w zakresie 
nadzoru i zarzą dzania w sytuacjach kryzysowych. 

Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa  
i stabilno ści rynku finansowego. Nowe przepisy precy-
zują i czynią bardziej elastycz nymi regulacje odnoszące 
się do określania wymo gów kapitałowych z tytułu ryzyka 
kredytowego i operacyjnego, co w rezultacie powinno 
zapewnić lepszą ochronę interesów inwe storów, zwięk-
szyć zaufanie do instytucji finansowych oraz stabilność fi-
nansową i konkurencyjność gospo darki UE. Przewidziano 
m.in. ogranicze nie zaangażowania banku wobec klien-
tów lub grupy powiązanych kapitałowo klientów. Nie 
będzie ono mogło prze kroczyć 25% funduszy własnych 
banku. Także zaangażowanie banku wobec innego ban-
ku krajowego, banku zagra nicznego lub innej instytucji 
kredyto wej nie będzie mogło przekroczyć tego progu lub 
150 mln euro. Wprowadzono też odpowiednie regulacje 
dotyczące ujawnienia powiązań między podmiotami. 

Wdrożono ponadto przepisy obejmu jące kwestie ustala-
nia przez bank czy dom maklerski norm pracy oraz skład-
ników wynagrodzeń osób zajmujących w tych instytu-
cjach stanowiska kierownicze, a także odnoszące się do 
obniże nia lub wstrzymania im wypłaty niektó rych skład-
ników uposażenia.

SKOK 
wyemituje obligacje

 Nowelizacja ustawy o obligacjach rozsze rza 
katalog podmiotów uprawnionych do emisji 

obligacji o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe (SKOK) i Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędno ściowo-Kredytową (KSKOK).

Natomiast katalog podmiotów uprawnionych do emito-
wania obligacji przychodowych zostanie poszerzony o 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Krajowy Fundusz 
Kapitałowy (KFK).
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