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Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne – jednostki 

budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w sierpniu od należności 

wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p

Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w sierpniu od 

dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

Zapłata podatku w formie karty podatkowej 
za sierpień.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za sierpień  

– osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień. 

Wpłata podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego za wrzesień 

– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 
nieposiadające osobowości prawnej.

Wpłata III raty podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego – osoby 

fizyczne

Wpłata II raty podatku od środków 
transportowych.

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za 

sierpień – pozostali płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za sierpień.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy 
od osób prawnych i od podatkowej grupy 

kapitałowej.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz 
z umów najmu i dzierżawy.

Wpłata kwot pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 
z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych 
w poprzednim miesiącu

Wpłata przez płatników, o których mowa 
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek 

na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku 
dochodowego za sierpień.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za sierpień.

Wpłata na PFRON za sierpień.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).

Przekazanie na wyodrębniony rachunek 
bankowy ZFŚS drugiej raty odpisów 

i zwiększeń wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.
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Terminy – wrzesień

Słowo od doradcy

Drogi Kliencie,

Wakacje, wakacje i … już po wakacjach. Koniec czasu wyjazdów i beztroskiego 

odpoczynku, urlopy mają to do siebie, że kiedyś trzeba z nich wrócić. Trzeba 

powoli zakasać rękawy i – ze zdwojoną siłą – brać się do intensywniejszej pracy. 

Czas nie stoi w miejscu, a przepisy – które musimy ogarnąć – zmieniają się jak 

w kalejdoskopie – o tym też jest mowa w niniejszym numerze.

Koniec wakacji – dla wielu z nas – cudownych okresów ucieczki od codzien-

nych obowiązków, rutyny i zmagań z codziennością życia – to najlepszy czas 

na zastanowienie się i ewentualne wprowadzenie zmian w swoim życiu, tak 

aby było ono lepsze. Warto przemyśleć sobie, jak zatrzymać to co najlepsze 

z wakacji na długie jesienne wieczory, co zrobić, żeby dobry nastrój i urlopowa 

energia zostały z nami na dłużej, co więc zmienić w swoim „powakacyjnym” 

życiu oraz w pracy, aby czuć się trochę bardziej wakacyjnie na co dzień (np. 

dekoracje, zwyczaje). 

Wielu z nas z wakacji przywozi też ciekawe pomysły biznesowe czy nowe, 

przydatne znajomości. Pora więc je wykorzystać i usprawnić swoją pracę, 

rozwinąć działalność, wejść na nowe rynki, pozyskać partnerów oraz nowych 

klientów.

Twój Doradca Podatkowy
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W dniu 6 sierpnia 2014 r. został opublikowany wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13, dotyczący 
opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów.

Nieujawnione źródła 
przychodówORZECZENIA

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 20 ust. 3 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., z art. 2 
w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. TK uznał więc, że 
ww. przepis prawa podatkowego narusza konstytucyjną zasadę określoności przepisów 
prawa w dziedzinie prawa podatkowego. 

Ww. przepis art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. utraci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy 
od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji odroczenia utraty 
mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. możliwe będzie w dalszym ciągu prowa-
dzenie postępowań w sprawie podatku od dochodów nieujawnionych. TK podkreślił 
też, że odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu 
ma ten skutek, że w okresie 18 miesięcy od ogłoszenia ww. wyroku w Dz.U. przepis 
ten (o ile wcześniej nie zostanie uchylony bądź zmieniony przez ustawodawcę), mimo 
że obalone zostało w stosunku do niego domniemanie konstytucyjności, powinien 
być przestrzegany i stosowany przez wszystkich adresatów, w tym przez sądy. Przepis 
ten pozostaje bowiem nadal elementem systemu prawa. Organy administracyjne 
i sądy, interpretując oraz stosując art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., powinny jednak kierować się 
wskazówkami dotyczącymi tego przepisu wynikającymi z wyroku o sygn. SK 18/09 
oraz z omawianego niedawnego wyroku i nadawać im znaczenie zgodne z Konstytucją. 

Właściwe organy administracji podatkowej i sądy administracyjne powinny brać 
pod uwagę stany faktyczne konkretnych spraw. Powinny także uwzględnić powody, dla 
których Trybunał odroczył w czasie utratę mocy przepisu naruszającego zasady konsty-
tucyjne, rodzaj tego naruszenia i znaczenie 
tego przepisu dla prawidłowego funkcjo-
nowania norm prawa podatkowego. 

TK podtrzymał ponadto stanowisko 
wyrażone w dotychczasowym orzecznic-
twie, że w razie odroczenia utraty mocy 
obowiązującej przepisu, na podstawie 

■  PODATKI  PODATKI  ■

którego zostało wydane prawomoc-
ne orzeczenie sądowe czy ostateczna 
decyzja administracyjna, dopuszczalność 
wznowienia postępowania administra-
cyjnego lub sądowoadministracyjnego1 
wystąpi dopiero z upływem terminu od-
roczenia, jeżeli ustawodawca wcześniej 
nie zmieni lub nie uchyli danego przepisu. 
Trybunał podkreślił też, że samo nawet 
wznowienie postępowania nie przesądza 
jeszcze treści rozstrzygnięć, jakie zostaną 
podjęte w wyniku przeprowadzenia postę-
powań wznowieniowych. Rozstrzygnięcia 
takie nie mogą być podejmowane automatycznie. Wymagają starannej oceny, czy 
w jednostkowej sprawie rzeczywiście mamy do czynienia ze stanem faktycznym i wszyst-
kimi elementami stanu prawnego, które odpowiadają orzeczeniu TK oraz doprowadziły 
do orzeczenia o niekonstytucyjności przepisu.  ■

Trybunał odroczył utratę 
mocy obowiązującej 
niekonstytucyjnego 
przepisu o 18 miesięcy.

1  Wg art. 190 ust. 4 w związku z ust. 3 Konstytucji RP.

Tak, istnieje taka możliwość, na podstawie art. 22 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Według tego przepisu 
organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli 
podatnik uprawdopodobni, że wpłacane zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie do 
podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Trzeba zatem 
wystąpić do właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego z odpowiednim 
wnioskiem o ograniczenie i wykazać przewidywany spadek dochodu za 2014 rok.  ■

W 2014 r. wpłacamy zaliczki uproszczone na podstawie podatku 
należnego za 2012 r., w którym Spółka osiągnęła wysoki zysk. Jednak 
teraz Spółka straciła dużych odbiorców, zmniejszyły się jej obroty. 
Zaliczki na podatek stały się więc znacznym obciążeniem dla Spółki. 
Czy może ona w jakiś sposób obniżyć wysokość następnych zaliczek? 

ODPOWIEDZI

Zbyt wysokie zaliczki

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001052&type=2
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7003-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-podatek-od-dochodow-nieujawnionych/
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PROJEKTY

Szykuje się uszczelnianie 
systemu rozliczeń VAT

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przedłożone przez Ministra 
Finansów.

Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest uszczelnienie systemu 
rozliczeń VAT, a więc większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi 
polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu. Zapro-
ponowano, aby nowe przepisy ustawowe weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

W założeniach zaproponowano m.in.:
1. regulacje mające na celu ograniczenie nadużyć w podatki VAT:
Rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdy nabywca, 
a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak:
 ▪ niektóre postacie złota
 ▪ kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są takie, jak już 

objętych tym mechanizmem);
 ▪ telefony komórkowe, w tym smartfony;
 ▪ komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier.

Wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych me-
chanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców.

Na podstawie danych z tych informacji będzie można sprawdzić, czy nabywcy 
wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

Korekta listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową 
i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:
 ▪ wyłączenie złota w postaci surowca lub półproduktu w związku z objęciem 

go odwrotnym obciążeniem;
 ▪ rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półpro-

duktu.
Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: 

minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).

Rozwiązanie to ma ograniczyć nadużycia w rozliczaniu podatku VAT przez podmioty 
działające w branży paliwowej. Tym samym powinno zapewnić lepszą ochronę interesów 
budżetu państwa i uczciwych podatników.

Zaproponowano też ustawowe oprocentowanie kaucji gwarancyjnej, złożonej  
w formie depozytu pieniężnego, na poziomie 30 proc. stopy depozytowej Narodowego 
Banku Polskiego.

2. regulacje mające na celu pełniejsze dostosowanie polskich przepisów 
o VAT do prawa unijnego:

 ▪ W przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, tzn. dzia-
łalności podlegającej i niepodlegającej VAT – wprowadzono możliwość uzgodnienia 
z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu obliczania proporcji wykorzystywania 
nabywanych towarów i usług do celów opodatkowania.

Doprecyzowano też zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzysty-
wania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta).
 ▪ Przewidziano zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi przez zmniej-

szenie asymetrii w jej stosowaniu.
Ulga na złe długi jest instrumentem, który pozwala podatnikowi na odzyskanie rozli-

czonego VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty z tytułu dokonanej 
sprzedaży.  ■

INTERPRETACJE

Opodatkowanie 
ambulansów (karetek)

Służba Celna stwierdziła, że ambulanse są opodatkowane podatkiem 
akcyzowym.

Wyjaśniła bowiem, że zgodnie z obowiązującą do dnia 28 lutego 2009 r. ustawą z dnia 
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym akcyzie podlegały samochody osobowe 
niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
i klasyfikowane do kodu CN 8703 lub kodu PKWiU 34.10.2. Dnia 1 marca 2009 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która nie odwołuje się 
już do klasyfikacji PKWiU, lecz wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym 
podlegają jedynie samochody osobowe objęte pozycją CN 8703, czyli pojazdy silniko-
we i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozów osób 

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1295,Zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslu-1.html
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/opodatkowanie-ambulansow-karetek?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
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(inne niż te objęte pozycją 8702), włącz-
nie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, 
z wyłączeniem pojazdów samochodowych 
i pozostałych pojazdów, które nie wymaga-
ją rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym.

Zarówno w świetle poprzednio obo-
wiązujących przepisów, jak i obecnie 
obowiązującej ustawy o podatku akcy-
zowym przedmiotem opodatkowania 
w przypadku nabycia wewnątrzwspól-
notowego oraz importu samochodu są 
pojazdy spełniające wymagania pozycji 
8703 taryfy celnej. Na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym 
w przypadku sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju 
opodatkowane były pojazdy klasyfikowane wg kodu PKWiU 34.10.2. Przy obecnie 
obowiązującej ustawie, w przypadku pierwszej sprzedaży samochodu przed rejestracją 
opodatkowane są pojazdy klasyfikowane do pozycji 8703.

Pojazdy rozumiane powszechnie jako ambulanse klasyfikowane były i są do kodu 
8703 taryfy celnej. Ambulanse w świetle zapisów Nomenklatury Scalonej są uznawane 
za samochody służące głównie do przewozu osób i spełniają wymagania pozycji 8703. 
Ambulans, w świetle Nomenklatury Scalonej, nie może być uznany za pojazd specjalny. 
Wg Nomenklatury Scalonej pojazdami specjalnymi są samochody, których głównym 
celem nie jest przewóz osób albo towarów. Pojazdami specjalnymi są pojazdy specjalnie 
skonstruowane albo przystosowane, wyposażone w różne urządzenia umożliwiające 
wykonywanie pewnych funkcji nietransportowych. Przykładem pojazdów specjalnych 
w świetle Nomenklatury Scalonej są ruchome przychodnie rentgenowskie, ruchome 
kliniki medyczne lub stomatologiczne.

Pojazdy rozumiane powszechnie jako ambulanse (karetki), w świetle klasyfikacji 
w układzie PKWiU, również uznawane były i są jako pojazdy do przewozu osób. Am-
bulanse spełniają wymagania kodu PKWiU 34.10.2. Powyższe zostało potwierdzone 
przez Główny Urząd Statystyczny, który jest organem odpowiedzialnym za klasyfikacje 
w układzie PKWiU. GUS wskazał, iż „Ambulanse sanitarne, niezależnie od ich typu, są 
pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób chorych oraz personelu medycznego 
czuwającego nad ich bezpieczeństwem….”, „…przy czym docelowe czynności medyczne 
przeprowadzane są już w lecznicach stacjonarnych, natomiast zadaniem ambulansów 
jest bezpieczny dowóz pacjentów do lecznic”.

Prawidłowość klasyfikacji ambulansów jako samochodów osobowych potwierdzona 
została wieloma orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych. Sądy te m.in. 

w wyrokach o sygn. III SA/Łd 796/12, I SA/Lu 380/12, I SA/Ol 62/13 uznały, że ambulanse 
to samochody osobowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. 
Sądy wskazywały, że ustawa o podatku akcyzowym zawiera własną definicję „samo-
chodu osobowego”, która nie pokrywa się z jego potocznym rozumieniem ani też 
z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Fakt traktowania ambulansów 
jako pojazdów specjalnych na gruncie innych przepisów nie może oznaczać automa-
tycznie, iż pojazd ten nie jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku akcyzowym. Również Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu 
z dnia 16 stycznia 2014 r. o sygn. I GSK 1269/12 potwierdził, że ambulans to samochód 
osobowy objęty pozycją CN 8703.

Podsumowując, SC stwierdziła, iż ambulanse były i są opodatkowane podatkiem 
akcyzowym. 

Dodatkowo należy wskazać, że z dniem 10 lipca 2009 r. do ustawy o podatku akcy-
zowym z dnia 6 grudnia 2009 r. wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku 
samochodów osobowych typu ambulans (8703) do podstawy opodatkowania nie 
wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. 
Zwykle wartość specjalistycznego sprzętu zdecydowanie przekracza wartość samego 
pojazdu bez wyposażenia. Powyższe pozwoliło zdecydowanie zmniejszyć akcyzę płaconą 
od aut sanitarnych.  ■

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Kapica, 
wystosował odpowiedź na list otwarty Cezarego Kaźmierczaka, 
Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, skierowany do 
Premiera Donalda Tuska. 

Premier nie zamierza 
oddać  50% swoich 
zarobków…AKTUALNOŚCI

Poinformował w niej, że zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Każdy 
jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, 
określonych w ustawie”. Właściwe organy Państwa dbają o równą realizację tego obo-
wiązku przez wszystkie podmioty, bez względu na ich wielkość i pochodzenie kapitału. 
Niedopuszczalna jest sytuacja budowania przewagi konkurencyjnej, gromadzenia 
kapitału w wyniku niepłacenia podatków, a zdecydowanej reakcji wymagają oszustwa 
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podatkowe i przestępczość gospodarcza. 
Nadużycia te dzieją się kosztem społe-
czeństwa i równej konkurencji.

Przedstawiciel resortu finansów 
wskazał w swym liście także, że rzeczy-
wiście nie było miesiąca, aby organy po-
datkowe, celne czy skarbowe nie wyka-
zywały oszustw podatkowych i unikania 
płacenia danin przez różne podmioty 
w sferze: obrotu złomem, stalą, złotem, 
paliwami, telefonami komórkowymi, 
spirytusem skażonym, tytoniem, nielegalnego hazardu, importu tekstyliów czy 
elektroniki, a także nierejestrowania transakcji. To nie zawsze była zorganizowana 
przestępczość gospodarcza. To często były podmioty, które działały, myśląc, że kon-
trola ich ominie, że nikt ich nie zauważy, że wytłumaczą się niewiedzą. Funkcjonując 
na granicy prawa, sądziły, że jakoś się uda. Ostatecznie czują się poszkodowane przez 
Państwo, a to przecież ich zarządzający decydowali o takiej, a nie innej realizacji 
obowiązku podatkowego i organizacji działalności biznesowej. Jeżeli ktoś nie płaci 
podatków i myśli, że mu się uda – to się myli, że jak będzie protestował, lobbował, 
wywierał naciski, to otrzyma taryfę ulgową – to jest w błędzie.

Taka działalność dotyczy wyłudzeń VAT lub niepłacenia akcyzy, wprowadzania 
do obrotu towarów nieopodatkowanych, zaniżania wartości celnej, zmiany klasyfi-
kacji taryfowej, urządzania nielegalnych gier hazardowych, a także nierejestrowania 
sprzedaży w księgach i kasie fiskalnej. To rak toczący Państwo, nowotwór na tkance 
uczciwej konkurencji i zdrowej gospodarki. Wtedy wszyscy pozostali obywatele 
i podmioty gospodarcze muszą ponosić większy ciężar danin. Nie można dopuścić 
do sytuacji, w której jeden podmiot nie płaci podatku, a drugi musi go uiścić i jest 
przez to niekonkurencyjny. Tego dotyczą działania kontrolne organów podatkowych, 
celnych i skarbowych, nawet jeżeli wywołują protesty tych, którzy uchylają się od 
swych obowiązków i oczerniają tych, którzy egzekwują prawo.

Za każdym przypadkiem unikania opodatkowania musi iść adekwatna reakcja 
Państwa i za każdym razem będzie ona wiązała się z wyliczeniem należnych podatków 
od momentu rozpoczęcia nielegalnej działalności. Zgodnie z obowiązującymi od lat 
przepisami Ordynacji podatkowej (art. 70) zobowiązania podatkowe przedawniają 
się w terminie 5 lat od końca roku, w którym przypadał termin płatności podatku. 
Przepisy te nie zmieniły się i są wyrazem ponoszenia odpowiedzialności za obowiązek 
świadczeń na rzecz Państwa.

Dalej przedstawiciel resortu finansów wskazał, że w skali kraju niewielki jest 
rozmiar wszczynania przez urzędy skarbowe kontroli podatkowych za okresy rozli-
czeniowe, w przypadku których bieg terminu przedawnienia kończy się z upływem 

roku, tj. przeprowadzonych tuż przed upływem 5-letniego okresu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. W 2012 roku kontrole podatkowe wszczęte tuż przed 
upływem 5-letniego okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego stanowiły 
0,98% ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, w 2013 stanowiły 1,36% ogólnej 
liczby przeprowadzonych kontroli, a wg danych za I półrocze 2014 roku 1,65% ogólnej 
liczby kontroli.

Jednocześnie takie kontrole były podejmowane w następujących przypadkach:
 ▪ w związku ze złożeniem przez podatników korekt deklaracji VAT-7 za okresy, 

których bieg terminu przedawnienia upływał w roku złożenia danej korekty 
deklaracji;

 ▪ w związku z otrzymanymi informacjami od zagranicznych administracji podat-
kowych lub innych organów w tym prokuratury, dotyczących nieprawidłowości 
w transakcjach realizowanych przez podatników;

 ▪ w związku z ujawnionymi przez urząd transakcjami internetowymi;
 ▪ z uwagi na uzupełniające kontrole w zakresie podatku VAT, po ustaleniach doko-

nanych w zakresie podatku dochodowego;
 ▪ w związku z otrzymanymi doniesieniami o nieprawidłowościach w wykonywaniu 

zobowiązań podatkowych;
 ▪ w związku z niezgłoszoną do opodatkowania działalnością gospodarczą ujawnioną 

na podstawie ustaleń właściwego urzędu skarbowego.
W świetle przedstawionych danych zarzut dotyczący opieszałości działań organów 

podatkowych w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych należy uznać za 
nieuprawniony, bowiem regułą jest prowadzenie przez urzędy podległe Ministrowi 
Finansów kontroli bieżących okresów rozliczeniowych i przerywania na wczesnym 
etapie procederu nadużyć i unikania opodatkowania.

Zadaniem Ministra Finansów, zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej, jest za-
pewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy 
podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. A zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o Służbie 
Celnej „Szef Służby Celnej kieruje Służbą Celną oraz zapewnia sprawne i efektywne 

wykonywanie jej zadań”, m.in. przez spra-
wowanie nadzoru nad działalnością dyrek-
torów izb celnych i naczelników urzędów 
celnych. Narady kadry kierowniczej to nic 
innego jak jedno z narzędzi służących do 
realizacji tych obowiązków, mobilizowania 
i motywowania podległych urzędników 
do dynamicznego działania, reagowa-
nia na nadużycia oraz przeciwdziałania 
szarej strefie wyłudzeń i unikania opo-
datkowania. Wszystkim nam zależy, aby 

Przedstawiciel resortu 
finansów wskazał, że 
w skali kraju niewielki jest 
rozmiar wszczynania przez 
urzędy skarbowe kontroli 
podatkowych za okresy 
rozliczeniowe, w przypadku 
których bieg terminu 
przedawnienia kończy się 
z upływem roku.
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administracja była sprawna i skuteczna w swym działaniu oraz bez zwłoki reagowała 
na nieprawidłowości, które pojawiły się w związku ze zmianą prawa.

Przedstawiciel resortu finansów podkreślił przy tym, iż nikt nie zamyka prawidłowo 
działających zakładów. Nie można jednak dopuścić do sytuacji, kiedy nieprawidłowo 
skażony alkohol etylowy będzie dostarczany na rynek poza systemem nadzoru. Taki 
alkohol sprzedawany do konsumpcji w nielegalnym obrocie jest szkodliwy dla zdrowia 
i stanowi nielegalną konkurencję dla podmiotów leganie produkujących i sprzedają-
cych wyroby alkoholowe. 

Podmioty chcące działać zgodnie z przepisami mają szereg instrumentów 
podnoszących ich pewność i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Są to dostęp-
ne dla każdego interpretacje indywidualne i wydawane przez Ministra Finansów 
interpretacje ogólne. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje zmiana ustawy Ordynacja 
podatkowa, na podstawie której decyzja nieostateczna z wymiarem podatku nie 
podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dla 
celów klasyfikacji towarów można posługiwać się Wiążącymi Informacjami Taryfowymi, 
a obecnie wprowadzana jest instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej.

Zdaniem J. Kapicy trudno obrażać się o to, że środowiska biznesu motywują Mini-
sterstwo Finansów i podległe mu organy do intensywnych działań przeciwko szarej 
strefie i nielegalnej konkurencji, używając różnych argumentów, czasami demagogicz-
nych, ale uzasadnionych celem. Zadziwiające jest natomiast to, że powodem oskarżeń 
jest skuteczne przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, wyłudzeniom, nieuczciwej 
konkurencji oraz działalności zagrażającej zdrowiu konsumentów.

Przedstawiciel resortu finansów przypomniał na koniec o tych przedsiębiorcach, 
którzy płacą podatki i muszą ścigać się z konkurencją tych, którzy ich unikają.  ■

List ten kierowany jest do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami 
z branży elektronicznej. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie 
jest źródłem praw ani obowiązków. Dzięki takiemu listowi fiskus umacnia jednak swoją 
pozycję w ewentualnym sporze przed sądem z podatnikiem, który twierdzi, że nie 
wiedział, iż uczestniczy w procederze związanym z oszustwami w VAT.

Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej 
i dostępnej po zalogowaniu. Można już korzystać z części ogólnodostępnej portalu, 
umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej 
informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi 
terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są również wszelkiego 
rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak 
i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania – częścią portalu jest 
system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszu-

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki wystosowały 
pierwszy list ostrzegawczy, informujący o zagrożeniu oszustwami 
w zakresie VAT zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką. 

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy 
etap wdrażania nowego systemu teleinformatycznego administracji 
podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym 
wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem 
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące podatków. 

List ostrzegawczy dla 
handlujących elektroniką

Portal Podatkowy – czyli 
wszystko o podatkach 
w jednym miejscu

Wyniki prowadzonych przez służby skarbowe analiz ryzyka, potwierdzone wynikami 
postępowań kontrolnych, wskazują, że obszarem szczególnie narażonym na wyłudzanie 
nienależnego zwrotu VAT lub unikanie zapłaty należności budżetowych z tego tytułu 
jest rynek produktów elektronicznych, w szczególności telefonów komórkowych, 
tabletów, konsoli do gier itp. 

Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż uczciwi przedsiębiorcy działający 
w branży elektronicznej, dokonujący obrotu zarówno transgranicznego, jak i wyłącznie 
krajowego, mogą nieświadomie stać się uczestnikami procederu, resorty zachęcają 
do zachowania szczególnej ostrożności i staranności przy podejmowaniu decyzji 
handlowych.

W przypadku zetknięcia się z opisanym procederem proszą o niezwłoczne infor-
mowanie służb kontroli skarbowej, pod adresem kontrola.skarbowa@mofnet.gov.pl, 
lub organów ścigania – o wszelkich próbach uwikłania przedsiębiorcy w oszukańczy 
proceder.  ■

http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,odpowiedz-jacka-kapicy-na-list-do-premiera,page,1,article,724.html
http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/files/upload/21463/List%20ostrzegawczy_elektronika_20140825.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/portal-podatkowy-czyli-wszystko-o-podatkach-w-jednym-miejscu;jsessionid=F041B5ABD72B12B877A9623BC0EECC13?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_AcE7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_0NYe__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/
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Jeżeli zaś przed wykonaniem usługi turystyki zostanie uiszczona całość lub 
część należnej zapłaty obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania 
i w części otrzymanej zapłaty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). 

Przy wykonywaniu usług turystyki podstawą opodatkowania jest kwota marży, 
tj. różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami 
poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatni-
ków dla bezpośredniej korzyści turysty, pomniejszona o kwotę należnego podatku 
(art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o VAT). 

W przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi turystyki podatnik 
powinien obliczyć kwotę podatku od otrzymanej zaliczki przy uwzględnieniu, iż 
podstawą opodatkowania w tym przypadku jest również marża. Uwzględniając 
literalną wykładnię przepisów, podatnik powinien opodatkować kwotę stano-
wiącą różnicę między kwotą otrzymanej zapłaty (zaliczki) a faktycznymi koszta-

Opodatkowanie usług 
turystyki

Od dnia 1 stycznia 2014 r., stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawy o VAT”) 
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy  o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 35 i 1027), w przypadku usług turystyki opodat-
kowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 
ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, 
tj. z chwilą wykonania usługi. 

PORADY

 PODATKI  ■

kać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje 
także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywnych numerów VAT UE 
oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części wymagającej zalogowania, która jest w tej chwili w przy-
gotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, 
a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na 
portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elek-
tronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania 
złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.  ■

mi poniesionymi na nabycie towarów 
i usług od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty, pomniejszoną 
o kwotę należnego podatku.

Jednak z uwagi na specyfikę usług 
turystyki, dla których przewidziano szcze-
gólną procedurę rozliczania VAT, możliwe 
jest również rozwiązanie zakładające 
podejście funkcjonalne w tym zakresie. 
W związku z tym, w momencie otrzy-
mania zaliczki na poczet usługi tury-
styki, z uwagi na szczególną procedurę 
przy świadczeniu tych usług, podatnik 
może, zamiast obliczania aktualnej marży 
uwzględniającej faktycznie poniesione 
koszty, przyjąć marżę przewidywaną, tj. 
taką, którą skalkulował przy określaniu 
ceny danej wycieczki, obliczoną w oparciu 
o przewidywane koszty. Cena wycieczki, 
co do zasady, jest stała dla danego klienta 
i znana już przy dokonywaniu pierwszych 
przedsprzedaży tej wycieczki. Zatem za 
zasadną należy uznać także możliwość 
opodatkowania VAT tak skalkulowanej 
przez podatnika marży lub jej części 
odpowiadającej otrzymanej zaliczce.  
W takiej sytuacji podatnik powinien po-
siadać stosowną dokumentację, która potwierdzałaby, że skalkulowane koszty 
uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży mają swoje uzasadnienie (np. umowy 
zawarte z hotelami, przewoźnikami) – wskazuje resort finansów. 

Natomiast w sytuacji, gdy znane będą już faktyczne koszty poniesione 
z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści 
turysty w odniesieniu do danej wycieczki i kwota marży obliczona przy uwzględ-
nieniu tych kosztów będzie inna niż wcześniej skalkulowana, podatnik powinien 
dokonać stosownej korekty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, 
w którym usługa została wykonana. 

Obowiązek podatkowy nie powstaje w stosunku do tych usług później niż 
z chwilą ich wykonania. Zatem wszelkie koszty, które zostaną poniesione w okresach 
późniejszych niż okres wykonania usługi powinny być rozliczone poprzez stosowną 
korektę deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym doszło do wykonania 



ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

■  PODATKI  PODATKI  ■

Instrumentami fiskalnymi służącymi do 
osiągnięcia tego celu będą: podatek od 
wydobycia niektórych kopalin, specjalny 
podatek węglowodorowy, podatek CIT, 
opłaty eksploatacyjne, podatek od nie-
ruchomości. Nowo projektowany system 
ciężarów fiskalnych będzie obejmował 
wszystkich przedsiębiorców działających 
w sektorze węglowodorów – nie tylko 
nowych koncesjonariuszy, ale i przed-
siębiorców prowadzących już obecnie 
działalność wydobywczą, w tym polskie 
podmioty, np. PGNiG. 

Nowa ustawa wprowadza do polskie-
go systemu prawnego nowy, specjalny 
podatek węglowodorowy oraz rozsze-
rza zakres przedmiotowy podatku od 
wydobycia niektórych kopalin o wydo-
bycie gazu ziemnego i ropy naftowej. 
Specjalny podatek węglowodorowy, czyli 
podatek z zysków z działalności wydobywczej węglowodorów, stanowić będzie dochód 
budżetu państwa. W myśl przepisów ustawy węglowodorami są: ropa naftowa, gaz 
ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu występującego w złożach 
węgla kamiennego oraz metanu występującego jako kopalina towarzysząca. Zakresem 
podmiotowym podatku objęto: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność wydobywczą 
węglowodorów. 

Dotychczasowe formularze papierowe 
mogą być stosowane nie dłużej niż do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Do formularzy 
składanych drogą elektroniczną należy 
zaś stosować wyłącznie nowe wersje.  ■

Od 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze zeznania 
podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków 
i darowizn SD-3 i załącznika SD-3/A, a także deklaracji w sprawie 
podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A.

Nowe wzory formularzy 
SD-3 i PCC-3WZORY PISM

ZMIANY 
PRAWNE

Specjalny podatek 
węglowodorowy

Podstawowym celem ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym 
podatku węglowodorowym jest stworzenie instrumentu fiskalnego 
zapewniającego z jednej strony odpowiedni udział Skarbu Państwa 
w zyskach z wydobycia węglowodorów, a z drugiej odpowiednią 
stopę zwrotu inwestorom. 

usługi. Stanowisko powyższe znajduje 
potwierdzenie w krajowym orzecznic-
twie sądowym (np. wyrok NSA o sygn. 
akt I FSK 1621/12 z dnia 29.10.2013 r.). 

Podatnicy VAT czynni mogą, co do 
zasady, wybrać kwartalne okresy rozli-
czeniowe. Termin na złożenie deklara-
cji i zapłatę podatku upływa wówczas 
25. dnia miesiąca następującego po 

każdym kolejnym kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 99 ust. 
3 i art. 103 ust. 2 ustawy o VAT). Tylko podatnicy inni niż mali podatnicy w rozumieniu 
ustawy o VAT zobowiązani są do wpłacania zaliczek miesięcznych w tym podatku. 

W sytuacji, gdy podatnik otrzyma fakturę korygującą od podmiotu, u którego 
nabył towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turysty, w związku z np. udzielo-
nymi mu obniżkami, opustami w stosunku do poniesionych już kosztów, podatnik 
powinien rozliczyć podatek w deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym 
otrzymał fakturę korygującą. ■

Więcej w informatorze Ministerstwa Finansów.

W momencie 
otrzymania zaliczki na 
poczet usługi turystyki 
podatnik może przyjąć 
marżę przewidywaną.
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http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000939&type=2
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/940/D2014000094001.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=75353830BC149B5EC1257CC900421EFA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7EAB3E74A0
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Informacja+w+sprawie+opodatkowania+uslug+turystyki.pdf
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Istotą zmian w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest objęcie prze-
pisami tej ustawy działalności wydobywczej w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej. 
Do ustaw o podatkach dochodowych dodano przepisy dotyczące indywidualnego 
ustalania stawek amortyzacyjnych oraz wyłączające z kosztów uzyskania przycho-
dów specjalny podatek węglowodorowy. W Ordynacji podatkowej znowelizowano 
przepisy dotyczące składania deklaracji podatkowych oraz tajemnicy skarbowej. 
Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym mają charakter dostosowawczy, natomiast 
przepis dodany do ustawy o Służbie Celnej rozszerza zakres kontroli wykonywanej 
przez Służbę Celną. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu Or-
dynacji podatkowej dotyczącego składania deklaracji podatkowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, który wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia oraz przepisów dotyczących zmian w ustawie o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin w zakresie dotyczącym wydobycia miedzi i srebra, 
które wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 
miesiącu ogłoszenia w Dz.U.  ■

Wymienionym obwieszczeniem zwalory-
zowano maksymalne stawki podatków 
i opłat lokalnych o 0,4% – zgodnie ze 
wskaźnikiem cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. 
w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., 
który wyniósł 100,4 (co oznacza wzrost cen o 0,4%). Przykładowo stawka podatku 
od nieruchomości, jaką na przyszły rok może uchwalić rada właściwej gminy, może 
wynieść maksymalnie od budynków mieszkalnych 0,75 zł, a od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od metra kw. 
powierzchni użytkowej.  ■

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

7 sierpnia 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2015 r.

W 2015 r. wzrosną 
podatki i opłaty lokalne 

Służba Celna zachęca przedsiębiorców oraz podatników 
indywidualnych do korzystania z jednolitego standardu wpłat na 
rachunki izb celnych. Jednolity standard wpłat dotyczy: należności 
celnych, VAT w imporcie, podatku akcyzowego, podatku od gier oraz 
podatku od kopalin (miedzi i srebra).

Jednolity standard wpłat 
na rachunki izb celnychAKTUALNOŚCI

Dotychczas podatnicy, korzystający z bankowości elektronicznej przy realizowanych 
rozliczeniach, wykorzystywali dowolny dowód wpłaty. Teraz, również dla wpłat na 
rachunki izb celnych można skorzystać z formularza „PRZELEW do US”, (zarówno 
należności podatkowych, jak i celnych). Jest to możliwe dzięki dodaniu przez banki do 
słownika rodzajów deklaracji niżej wymienionych pozycji:
 ▪ AKC-4
 ▪ AKC-4ZOA
 ▪ AKC-4ZOB
 ▪ AKC-4ZOC
 ▪ AKC-4ZOD
 ▪ AKC4-ZOF
 ▪ AKC-4ZOI
 ▪ AKC-4ZOJ
 ▪ AKC-4ZOK
 ▪ AKC-4L
 ▪ AKC-WG
 ▪ AKC-ST
 ▪ AKC-STn
 ▪ POG-4
 ▪ POG-5
 ▪ P-KOP
 ▪ AKC-U
 ▪ AKC-U (w) – dla deklaracji AKC-U wie-

lopozycyjnych
 ▪ SAD – dla zgłoszeń celnych

Skorzystanie z jednolitego standar-
du wpłat znacząco ułatwi dokonywanie 

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/08/25/informacja_w_sprawie_ustawy_o_podatku_weglowodorowym.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000849
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000849
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/9909452/DOC_20140811082245+%283%29.pdf
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/jednolity-standard-wplat-na-rachunki-izb-celnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
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Nowe zasady przywozu 
towarów koleją do Unii Celnej 
(RU, BY, KAZ) 
Służba Celna Federacji Rosyjskiej poinformowała, że od 
1 października 2014 r. Unia Celna (obejmująca terytorium Rosji, 
Białorusi i Kazachstanu) wprowadza obowiązkowe wyprzedzające 
informowanie o towarach wwożonych transportem kolejowym na 
jej obszar.

W myśl decyzji kolegium Euro-Azjatyckiej Komisji Gospodarczej (EKG) z 17.09.2013 r. 
nr 196 „O wprowadzeniu obowiązkowego wyprzedzającego informowania o towarach 
wwożonych na wspólny obszar celny Unii Celnej transportem kolejowym” od 1 paździer-
nika 2014 r. obowiązywać będą następujące wymogi:
1. Przewoźnik (w Federacji Rosyjskiej – Koleje Rosyjskie = RŻD) będzie zobowiązany do 

zamieszczania danych w systemie informacyjnym organów celnych nie później niż 
na 2 godziny przed  momentem przemieszczenia towarów przez granicę Unii Celnej.

2. Przedstawiciele agencji celnych, spedytorzy oraz osoby mające prawo do dyspo-
nowania lub korzystania z towarów będą przekazywały przewoźnikowi informacje 
o towarach, niezbędne dla informowania wyprzedzającego, nie później niż na 
4 godziny przed przybyciem towarów.

3. W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu celnego, w miejscu przyby-
cia należy przedłożyć następujące informacje:
a. dane o nadawcy oraz odbiorcy towarów, zgodnie z dokumentami transporto-

wymi (przewozowymi);

rozliczeń poprzez szybką identyfikację 
płatności (m.in. powiązanie wpłaty z kon-
kretnym dokumentem) oraz eliminację 
pomyłek wynikających najczęściej z błęd-
nego wypełnienia pola (tytuł wpłaty), 
a przedsiębiorcy będą mogli szybciej roz-
liczyć należności oraz szybciej otrzymać 
informację o rozliczeniu wpłaty i szybciej 
nastąpi zwolnienie salda obciążonego 
zabezpieczenia.

Jednolity standard wpłat jest elementem procesu automatyzacji rozliczeń 
w systemie finansowo-księgowym Służby Celnej (Zefir).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach 
i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje obsługę rozliczeń 
przedsiębiorców w ramach jednego okienka rozliczeniowego. Przedsiębiorcy 
będą mogli rozliczać należności celne, podatkowe i inne należności, których 
pobór należy do Służby Celnej, w jednym miejscu.

Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w wielu miejscach w kraju 
wpłacają należności celne i podatkowe na kilka rachunków bankowych (każda 
izba celna prowadzi odrębne rachunki bankowe).

Instrukcja korzystania z jednolitego standardu (PRZELEW do US) dla wpłat 
na rachunki izb celnych:

Przedsiębiorca, dokonując wpłat należności celnych, może dokonać płatności 
na standardzie przelewu takim samym jak dla podatków.
 ▪ W przypadku gdy wpłata dotyczy zgłoszenia celnego SAD, przedsiębiorca 

wybiera z listy dokumentów: SAD, a w polu „okres” wpisuje się datę wystawie-
nia dokumentu  (bez znaków rozdzielających) – datę zgłoszenia celnego oraz 
symbol okresu J-dzień;

 ▪ W przypadku gdy wpłata dotyczy decyzji/postanowienia lub mandatu, przedsię-
biorca wybiera pole „identyfikacja zobowiązania” i w polu tym wpisuje rodzaj 
dokumentu  i jego numer a w polu „okres”, wpisuje się datę wystawienia do-
kumentu  (bez znaków rozdzielających) – datę decyzji/postanowienia/mandatu 
oraz symbol okresu J-dzień. 

Listę deklaracji, tj. AKC-4, AKC-4/ZO POG-4, POG-5, uszczegółowiono w ww. 
standardzie przelewu z dokładnością do załącznika, np.  AKC-4A, AKC-4ZOA, POG-4R, 
POG-5A, co ma na celu precyzyjne wskazanie rodzaju należności, których wpłata 
dotyczy.

Na liście dokumentów do wyboru Deklaracja Uproszczona Nabycia Wewnątrz-
wspólnotowego  występuje jako: AKC-U (lub AKCU) oraz AKC-U(w). Takie rozbicie 
pozwala uszczegółowić pole „okres” o datę powstania obowiązku podatkowego.

 ▪ AKC-U (lub AKCU) – należy wybrać jeżeli w deklaracji jest tylko jeden wyrób 
akcyzowy (deklaracja jednopozycyjna), a w polu „okres” wpisuje się datę po-
wstania obowiązku podatkowego  (bez znaków rozdzielających) oraz symbol 
okresu J-dzień;

 ▪ AKC-U (w) – należy wybrać, jeżeli w deklaracji jest więcej niż jeden wyrób akcy-
zowy (deklaracja wielopozycyjna), a w polu „okres” wpisuje się najwcześniejszą 
datę powstania obowiązku podatkowego  (bez znaków rozdzielających) oraz 
symbol okresu J-dzień.  ■

Przedsiębiorcy będą 
mogli rozliczać należności 
celne, podatkowe i inne 
należności, których pobór 
należy do Służby Celnej, 
w jednym miejscu.

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/nowe-zasady-przywozu-towarow-koleja-do-unii-celnej-ru-by-kaz?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_2UWl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_2UWl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_2UWl_delta%3D5%26_101_INSTANCE_2UWl_cur%3D2%26_101_INSTANCE_2UWl_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1097,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Sluzbie-Celnej-ustawy-o-urzedach-i-izbach-skar.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/219808/katalog/219849
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b. kraj wysyłki oraz kraj przeznaczenia towarów;
c. zgłaszający/deklarant;
d. przewoźnik;
e. środek transportu w przewozie międzynarodowym, którym przewożony  jest 

towar;
f. nazwa, ilość towarów zgodnie z dokumentami handlowymi, transportowymi 

(przewozowymi);
g. wartość towarów z dokumentami handlowymi, transportowymi (przewozowymi);
h. kod towarów zgodnie z TN WED TS (Nomenklaturą Celną Handlu Zagranicznego 

Unii Celnej) – nie mniej niż 6 pierwszych znaków (cyfr);
i. waga brutto lub objętość  towarów, a także ilość towarów określona według do-

datkowych jednostek miary (o ile są takie dane) – odpowiednio dla każdego kodu;
j. ilość miejsc ładunkowych (miejsc paletowych);
k. miejsce przeznaczenia towarów zgodnie z dokumentami transportowymi 

(przewozowymi);
l. dane o dokumentach potwierdzających przestrzeganie ograniczeń związanych 

z przemieszczeniem towarów przez granicę Unii Celnej, o ile takie przemiesz-
czenie jest dopuszczalne na podstawie posiadanych dokumentów;

m. planowany przeładunek towarów lub kontenerów oraz (lub) inne czynności 
przeładunkowe w trakcie transportu (o ile są takie dane);

n. planowany czas przybycia towarów;
o. miejsce przybycia towarów.

4. Obowiązek terminowego i pełnego przekazania informacji wyprzedzającej organom 
celnym spoczywa na przewoźniku. Partia towaru, o której informacja wyprzedzająca 
nie zostanie przedstawiona organom celnym w zakresie i terminie określonym 
przez decyzję EKG, zostanie zaliczona do kategorii ryzyka.  ■

Wsparcie dla sektora owoców 
i warzyw w związku z rosyjskim 
embargiem
Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy 
mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim 
embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być 
przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania 
z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, 
których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden 
alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny. 

Komisja określiła, że pomoc będzie doty-
czyć m.in. takich produktów jak: pomido-
ry, marchew, kapusta, papryka, kalafio-
ry, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, 
gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, 
maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona de-
serowe i kiwi. Tak szeroki wachlarz pro-
duktów objętych wsparciem ma zapobiec nadmiernemu spadkowi cen tych produktów.

Ogłoszone nadzwyczajne środki wycofania z rynku mają być ukierunkowane 
w szczególności na bezpłatną dystrybucję ww. owoców i warzyw do organizacji huma-
nitarnych i pomocowych oraz innych instytucji społecznych, jak również uwzględniać 
odszkodowania za przeprowadzanie przez producentów „niezbierania” lub „zielonych 
zbiorów”. Komisja Europejska zadeklarowała, że pomoc finansowa obejmie wycofania 
z rynku produktów producentów, niezależnie czy są oni członkami grup i organizacji 
producentów owoców i warzyw, czy producentami indywidualnymi.

Ponadto poinformowano, że stosowne przepisy zostaną przyjęte przez Komisję 
Europejską prawdopodobnie na początku września, ale ww. mechanizm będzie obo-
wiązywał od dnia 18 sierpnia 2014 r. Innymi słowy, wolumen produktów objętych 
instrumentami wspierania rynku od tej daty będzie objęty pomocą, z zastrzeżeniem 
że zostanie objęty niezbędnymi kontrolami.

Komisja Europejska zapowiedziała, że środki te będą obowiązywać do końca listo-
pada. Natomiast sytuacja rynkowa dla wszystkich pozostałych produktów objętych 
rosyjskim embargiem zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu Komisji Europejskiej, 

Agencja Rynku Rolnego 
przyjmuje powiadomienia od 
rolników poszkodowanych 
w wyniku wprowadzenia embarga 
przez federację Rosyjską.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komisja-Europejska-oglosila-uruchomienie-dodatkowych-srodkow-wsparcia-dla-sektora-owocow-i-warzyw-w-zwiazku-z-rosyjskim-embargiem
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Informacja-o-nadzwyczajnym-wsparciu-sektora-owocow-i-warzyw-w-zwiazku-z-rosyjskim-embargiem
http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3312:stanowisko-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-do-propozycji-projektu-rozporzadzenia-komisji-europejskiej&catid=125&Itemid=733
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/49107/270232/file/Propozycje%20Brukseli.pdf
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państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które ma się odbyć w Brukseli 
w najbliższy piątek.

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od rolników poszkodowanych 
w wyniku wprowadzenia embarga przez federację Rosyjską. Na stronie ARR został 
zamieszczony wzór formularza: „Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofa-
nia owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym 
rosyjskim embargiem”.

Tymczasem w dniu 20 sierpnia 2014 r. Rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rozporządzenie 
nr 830, wprowadzające zmiany do listy produktów objętych sankcjami wprowadzony-
mi Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560. Zmiany wchodzą w życie z dniem 
29 sierpnia br.  Wprowadzone zostały następujące wyłączenia: 
 ▪ ziemniaki sadzeniaki (070110) 
 ▪ cebula dymka (070310) 
 ▪ kukurydza cukrowa do siewu (071290) 
 ▪ groch do siewu (071310) 

W odniesieniu do eksportu sadzeniaków ziemniaka muszą być spełnione dodatkowe 
wymagania, z uwagi na zakaz eksportu sadzeniaków ziemniaka z obszaru Unii Europej-
skiej wprowadzony od dnia 1 lipca 2013.  ■

WSKAŹNIKI 
I STAWKI

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu 
w lipcu 2014 r. była o 2,3% wyższa w porównaniu z analogicznym 
miesiącem 2013 roku i o 2% wyższa niż w czerwcu.

Kilka wskaźników 
gospodarczych

Przedsiębiorstwa średnie i duże zwiększyły w pierwszej połowie 2014 r. przychody i koszty 
o 2,5%, a ich wynik finansowy netto wzrósł o 1,5% r/r – podał GUS.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest 
korzystnie, podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech 
lat – poinformował GUS.

Firmy lepiej oceniają przyszłość niż obecny rok. W 2014 r. przedsiębiorstwa mikro, 
małe i średnie są ostrożne w swoich decyzjach dotyczących zatrudniania, wynagradza-
nia i inwestycji. Natomiast bardziej optymistycznie spoglądają na 2015 rok – wynika 
z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.”, przygotowanego przez 
Konfederację Lewiatan.

W II kwartale br. wzrost PKB był słabszy 
niż w I kwartale (3,4%) i wyniósł 3,2% 
– podał GUS.

Obraz polskiej gospodarki rysujący 
się po sześciu miesiącach br. każe pro-
gnozować malejącą dynamikę wzrostu 
gospodarczego w drugiej połowie 
2014 roku. Wskazuje też na wiele ryzyk związanych z możliwością osiągnięcia w 2015 r. 
wskaźników makroekonomicznych prezentowanych w założeniach projektu budżetu 
państwa na 2015 r. – uważa Konfederacja Lewiatan.

Według wstępnych danych GUS wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 
2014 r. osiągnęła 80 mld euro, czyli była wyższa o 5,4% niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Natomiast import do Polski wzrósł o 4,5%, do poziomu 80,2 mld euro. 
Wyniki te przełożyły się na redukcję deficytu handlowego do niespełna 0,2 mld euro 
wobec ponad 0,8 mld euro przed rokiem. Słabnie eksport do Rosji i na Ukrainę.

Według zaś ostatecznych danych GUS, w 2013 r. eksport towarów z Polski wzrósł 
w stosunku do 2012 r. o 8%, osiągając wartość 155 mld euro. Import wyniósł 157 mld 
euro, czyli był wyższy o 1,9% niż przed rokiem. W rezultacie deficyt obrotów towarowych 
został zredukowany o 8,6 mld euro, do 2 mld euro.

W lipcu br. sprzedaż detaliczna, w ujęciu rocznym, wzrosła o 2,1% i nieco przyspie-
szyła po czerwcowym słabym wzroście o 1,2% – podał GUS.

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w porów-
naniu z czerwcem spadły o 0,2%. W porównaniu z lipcem 2013 r. również były niższe 
o 0,2%. Mamy więc deflację i być może RPP obniży stopy procentowe.

Na wszystkich rynkach w Europie panują coraz lepsze warunki, choć usługi w sektorze 
energii mogą budzić niepokój. Z tegorocznej tablicy wyników dla rynków konsumenckich 
wynika, że większość ludzi w Europie jest zadowolona z sytuacji na rynkach towarów. 
Nawet w sektorach, które w ostatnich latach odnotowały najsłabsze wyniki – np. na 
rynku przewozów samochodowych i kolejowych – widać oznaki poprawy. Najmniej za-
dowalające są wyniki sektora bankowego, a najgorsze wyniki uzyskały rynki produktów 
inwestycyjnych i kredytów hipotecznych.

Przeciętne wynagrodzenie w firmach było w lipcu o 3,5% wyższe niż rok wcześniej. 
Zatrudnienie zwiększyło się w ciągu roku o 0,8% – podał GUS.

W lipcu br. liczba bezrobotnych wyniosła 1879,5 tys., czyli o 33,1 tys. mniej niż 
w czerwcu br. W stosunku do lipca 2013 r. stopa bezrobocia spadła o 1,2 punktu pro-
centowego. 

Polska jest wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia 
w latach 2007-2014 wzrosła w całej Unii Europejskiej. Jedynie w Polsce, w Niemczech 
i na Malcie odnotowano spadek bezrobocia – wynika z danych europejskiego urzędu 
statystycznego Eurostat.  ■

W stosunku do lipca 2013 r. 
stopa bezrobocia spadła 
o 1,2 punktu 
procentowego.

http://www.mg.gov.pl/node/21433
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=98&Itemid=733
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zywnosc-objeta-rosyjskim-embargiem-trafi-do-potrzebujacych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zywnosc-objeta-rosyjskim-embargiem-trafi-do-potrzebujacych.html
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Instrukcja-w-sprawie-dokumentowania-przez-producentow-dzialan-zwiazanych-z-brakiem-mozliwosci-sprzedazy-owocow-i-warzyw-w-zwiazku-z-rosyjskim-embargiem
http://piorin.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/node/21435
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/w_przemysle_jest_calkiem_niezle
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/to_nie_bylo_oszalamiajace_polrocze_dla_przedsiebiorstw
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/w_gospodarce_nie_widac_wyraznej_poprawy
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/firmy_lepiej_oceniaja_przyszlosc_niz_obecny_rok
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/2/pkb_rosnie_ciut_wolniej
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/2/lewiatan_o_zalozeniach_projektu_budzetu_na_215_rok
http://www.mg.gov.pl/node/21391
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/2/slabnie_eksport_do_rosji_i_na_ukraine
http://www.mg.gov.pl/node/21270
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/gospodarstwa_domowe_ostrozne_w_zakupach
http://www.mg.gov.pl/node/21405
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/2/mamy_deflacje_czy_rpp_obnizy_stopy
http://ec.europa.eu/news/environment/140812_pl.htm
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/zatrudnienie_rosnie_ale_delikatnie
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6858,33-tysiace-bezrobotnych-mniej.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6865,polska-wsrod-liderow-spadku-bezrobocia-w-unii-europejskiej.html
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Przepisy Unii Europejskiej (rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 206/2009) usta-
nawiają następujące zasady obrotu 
w odniesieniu do przesyłek osobistych 
zawierających produkty pochodzenia 
zwierzęcego:
1. Żadna ilość mięsa i podrobów ja-

dalnych, produktów mleczarskich 
(w tym makaronów, pieczywa cukier-
niczego, warzyw przetworzonych, 
o ile zawierają mięso lub mleko) nie 
może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia 
granicznej kontroli weterynaryjnej.

2. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego 
w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wyma-
ganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia 
do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do 
sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest 
nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

3. W odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatro-
szonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających 
wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

4. W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopusz-
czalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wyma-
ganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy 
nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu 

NIP i REGON szybciej
Wedle nowych przepisów skróceniu ulegnie, o około 17 dni, czas oczekiwania przez 
podmiot na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności (w tym działalności 
gospodarczej).

Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to 
być 7 dni. Umożliwi to wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu pod-
miotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego 
NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON (na podstawie danych przekazanych z KRS 
do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) 
automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy 
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Nadane identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpo-
średnio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia 
w tym zakresie. W praktyce moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego 
stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność 
gospodarczą.

Przewóz i wysyłka 
żywności pochodzenia 
zwierzęcego przez 
granicę UE

Służba Celna przypomniała o zakazie indywidualnego przywozu 
oraz przesyłania na obszar Unii Europejskiej (z państw trzecich) 
mięsa i produktów mlecznych. Przywóz z zagranicy żywności po-
chodzenia zwierzęcego (produktów mięsnych i mleczarskich) jest 
objęty ścisłą reglamentacją.

PORADY

otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do 
sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest 
nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające ww. wymogów 
należy przekazać do zniszczenia po przybyciu na terytorium Unii Europejskiej.

Na stronach Służby Celnej można znaleźć szczegółową informację i film po-
glądowy.  ■

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
która dokonuje zmian administracyjnych procedur rejestracyjno-
ewidencyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem 
działalności gospodarczej, wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

ZMIANY 
PRAWNE

Szybsze rozpoczynanie 
działalności 
gospodarczej

http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/49/1/krajowy_rejestr_sadowy.rtf
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/przewoz-i-wysylka-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego-przez-granice?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_2UWl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_2UWl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_2UWl_delta%3D5%26_101_INSTANCE_2UWl_cur%3D2%26_101_INSTANCE_2UWl_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://ec.europa.eu/food/animal/events/vetweek2008/posters/168427_PL_WEB01.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/films2008_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/films2008_en.htm
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A874ACC2BAAAD51FC1257C6F003FD34C


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

■  FIRMA  FIRMA  ■

Konieczne działanie nowopowstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do zło-
żenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje 
o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których ko-
rzystać będą inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między 
sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

Ograniczenie obowiązku zgłoszeniowego
Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych 
uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla 
Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po roz-
poczęciu działalności.

Chodzi o m.in. o dane takie, jak: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, 
przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych „wrażliwych”, 
albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS. Przedsiębiorca będzie 
je zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzę-
dzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających 
w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez 
podmiot działalności, w tym działalności gospodarczej.

Wskutek wprowadzenia projektowanych rozwiązań podmiot już w dniu dokonania 
wpisu do KRS otrzymywałby identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny 
Regon i mógłby faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  ■

Źródło: MS

PROJEKTY

Partnerstwo 
publiczno-prywatne 
w konsultacjach

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 7 sierpnia 2014 r. przyjęło 
projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych. 
Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych 
oraz konsultacji publicznych. 

Zawiera on propozycje, których głównym 
celem jest rozwój partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Polegają one na:
 ▪ wprowadzeniu możliwości utworze-

nia przez wybranego wykonawcę 
spółki zależnej odpowiedzialnej za 
wykonanie przedmiotu postępo-
wania, po wyborze jego oferty jako 
najkorzystniejszej;

 ▪ wprowadzeniu ułatwień w zawieraniu z wybranym wykonawcą umowy na okres 
dłuższy niż 4 lata;

 ▪ zniesieniu limitów wysokości zabezpieczenia;
 ▪ uzupełnieniu zapisów w umowie PPP o możliwość i zasady jej wcześniejszego 

rozwiązania;
 ▪ wprowadzeniu przepisów dających jednostkom samorządu terytorialnego upraw-

nienia do udzielania wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji i związane 
z wykonaniem umowy PPP usługi;

 ▪ wprowadzeniu regulacji stanowiącej, że wydatki jednostek samorządu terytorial-
nego ponoszone na podstawie umowy PPP w części, w jakiej przeznaczone są 
na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia 
wartości niematerialnych i prawnych lub współudział w kosztach wytworzenia 
środków trwałych, są wydatkami majątkowymi.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do 15 września 2014 r.  ■

Zob. projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych.

Głównym celem 
proponowanych 
rozwiązań ma być jest 
rozwój partnerstwa 
publiczno-prywatnego

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6290,szybsze-rozpoczynanie-dzialalnosci-gospodarczej-.html
http://www.mg.gov.pl/node/21339
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/235300
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/235300
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Proponowane zmiany będą dotyczyć 
ust. 1 art. 13 z indeksem 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, w którym znajduje się zapis 
mówiący, że reklama i promocja napojów 
alkoholowych, z wyjątkiem piwa, jest 
obecnie zabroniona na obszarze kraju. 
Wprowadzenie zmian ma pomóc w za-
gospodarowaniu dużej produkcji jabłek 
i ustabilizować popyt na te owoce.
Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sezonie 

2013/2014 Polska wyprodukowała ponad 3 mln ton jabłek. Szacuje się, że rynek cydru 
w ciągu następnych 5 lat osiągnie wartość 2,5% wartości rynku piwa. Dynamiczny rozwój 
produkcji cydru w Polsce był możliwy m.in. dzięki obniżeniu stawki akcyzy na ten napój. 

Także grupa senatorów PO wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponują, aby 
z zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, oprócz piwa, wyłączyć cydr, napój 
z jabłek. Reklama i promocja cydru podlegałaby wszystkim ograniczeniom przewidzianym 
obecnie w ustawie dla reklamy piwa. Oznacza to, że  cydru nie będzie można reklamo-
wać od godziny 6 rano do 10 wieczorem m.in. w telewizji, radiu, prasie młodzieżowej 
i dziecięcej, na okładkach gazet czy słupach ogłoszeniowych. Reklamy nie będą zawierać 
wizerunku osób małoletnich ani budzić pozytywnych skojarzeń z konsumpcją alkoholu 
lub zachęty do nadmiernego  spożycia cydru. Zdaniem projektodawców zmiana przepi-
sów nie powinna przyczynić się do wzrostu spożycia alkoholu. Oczekiwanym skutkiem 
projektowanej ustawy jest zmiana struktury spożycia na rzecz cydru, napoju o niskiej 
zawartości alkoholu.  ■

■  FIRMA  FIRMA  ■

Propozycje zmian w zakresie 
przepisów dotyczących 
reklamy cydru

Będzie nadzór ministerstwa 
nad odrolnianiem najlepszych 
gruntów?

Zmiany w przepisach 
dotyczących kas fiskalnych?

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, którego celem jest umożliwienie reklamy 
i promocji cydru.

Prezydent RP Bronisław Komorowski zawetował i skierował 
do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór 
ministerstwa rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych 
gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych. Jego 
zdaniem przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu 
oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu.

Ministerstwo Finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania 
kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących 
usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, 
kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw 
pojazdów samochodowych. 

Zawetowana ustawa stoi w sprzeczności z procedowanym obecnie w Sejmie prezy-
denckim projektem ustawy o niektórych narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu. 
Powodowałaby bowiem z jednej strony możliwość znacznego rozpraszania zabudowy, 
z drugiej – narażała na szwank konieczność ochrony gruntów bardzo wartościowych, 
gruntów klasy I i III, które stanowią niezbywalny zasób dobra narodowego, zatem 
dobra konstytucyjnego, jakim jest wartość oraz ochrona majątku i dobra narodowego, 
którym są grunty rolne.  ■

Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już 
teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy 
podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej.  ■

http://www.mg.gov.pl/node/21383
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7356,nowelizacja-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwosci-w-senackiej-komisji.html
http://www.mg.gov.pl/files/upload/21383/projekt_20140811.pdf
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,4,weto-do-ustawy-likwidujacej-nadzor-ministerstwa-nad-odrolnianiem-najlepszych-gruntow.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=34C548F4F0A3F661C1257BF9004BD618
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-kas-fiskalnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7600BA2F4538215CC1257BA40033010F
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Rozszerzenie działalności socjalnej 
w firmie o możliwość finansowania lub 
współfinansowania opieki medycznej pra-
cowników – zakłada mianowicie w uwagach 
do projektu nowelizacji ustawy o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych. 

Rada Dyrektorów Personalnych ds. no-
welizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Konfederacji Lewiatan 
uznała również, że badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej 
do korzystania z Funduszu powinno się odbywać wyłącznie w przypadku udzielania 
pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej 
pomocy na cele mieszkaniowe. Natomiast usługi świadczone przez pracodawców na 
rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyj-
nej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego 
opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, 
finansowanie lub współfinansowanie opieki medycznej nie wymagałaby badania sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 

Pracodawcy postulują też ustawowe określenie kręgu osób uprawnionych do 
korzystania z Funduszu przez wskazanie, że chodzi o pracowników i ich rodziny oraz 
inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świad-
czeń socjalnych finansowanych z Funduszu, oraz rezygnację z wymieniania wprost 
emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin. Zespół problemowy pracuje 
nad zapisami legislacyjnymi i uzasadnieniem projektu. 

Po wakacjach planuje przekazać propozycje zmian, uznając, że przyjęte w ustawie 
z 1994 r. rozwiązania nie przystają do obecnej rzeczywistości i potrzeb pracowników, 
a także budzą nadmierne wątpliwości, co zniechęca pracodawców do tworzenia zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych.  ■

A. Pastuła 

Projekt zakłada rozszerzenie 
działalności socjalnej w firmie 
o możliwość finansowania lub 
współfinansowania opieki 
medycznej pracowników.

KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

AKTUALNOŚCI

Centralna Baza Ofert 
Pracy w nowej odsłonie

Wersja 8.01.001 i 8.01.001A 
programu Płatnik

Wystartowała nowa wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy – oficjalne-
go internetowego serwisu z ogłoszeniami o pracę, prowadzonego 
przez ministra pracy i polityki społecznej. 

Od września 2014 r. dokumenty przygotowane w wersji 8.01.001 
i 8.01.001A programu Płatnik nie będą przyjmowane do ZUS.

Serwis jest nowocześniejszy, bardziej 
intuicyjny i ma więcej funkcji przydat-
nych dla poszukujących pracy. Baza jest 
dostosowana do aktualnych rozwiązań 
prawnych oraz można z niej wygodnie 
korzystać na urządzeniach mobilnych. Ak-
tualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki: 
 ▪ oferty pracy, staży i praktyk – gdzie 

użytkownicy mogą przeglądać oferty 
pracy, łatwo znaleźć staż lub kurs zawodowy.

 ▪ kalendarz targów, giełd i szkoleń – w którym znajdują się informacje o wydarze-
niach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy.  ■

Zakład poinformował też, że od 1 stycznia 2014 r. dokumenty ubezpieczeniowe 
powinny być przygotowywane w wersji 9.01.001 z najnowszym pakietem aktualiza-
cyjnym programu Płatnik.

Program Płatnik 9.01.001 oraz najnowszy pakiet aktualizacyjny można pobrać ze 
strony: http://pue.zus.pl/platnik/pobierz   ■

Postulowane zmiany 
w zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych. Konfederacja Lewiatan proponuje wpro-
wadzenie możliwości finansowania lub współfinansowania opieki 
medycznej pracowników. 

PROJEKTY

http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/zakladowy_fundusz_swiadczen_socjalnych_do_zmiany
http://oferty.praca.gov.pl/
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/szukasz-pracy-skorzystaj-z-centralnej-bazy-ofert-pracy.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6857,centralna-baza-ofert-pracy-w-nowej-odslonie.html
http://oferty.praca.gov.pl/
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2327
http://pue.zus.pl/platnik/pobierz
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■  KADRY I UBEZPIECZENIA

ZMIANY 
PRAWNE

Druga deregulacja

Zmniejszenie lub likwidację ograniczeń w dostępie do 91 profesji 
(82 technicznych i 9 finansowych) przewiduje ustawa o ułatwieniu 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – tzw. 
II ustawa deregulacyjna. Weszła ona w życie 10 sierpnia 2014 r.

Zmiana przepisów wynika z nadmiernej re-
gulacji zawodów związanych z rachunkowo-
ścią oraz profesji architekta i inżyniera, która 
niekorzystnie wpływała na konkurencyjność 
oraz innowacyjność gospodarki i obniżała 
poziom zatrudnienia w tych sektorach.

Na liście profesji objętych ustawą są 
m.in. różnej specjalności architekci, a także 
inżynierowie – budownictwa, inżynierii śro-
dowiska, górnictwa i geologii, inżynierii woj-
skowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, 
energetycy, transportu, elektroniki i teleko-
munikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej.

Drugi pakiet deregulacyjny dotyczy też 
np. urbanistów, rzeczoznawców samochodo-
wych oraz diagnostów uprawnionych do wy-
konywania badań technicznych pojazdów. 
Zderegulowane zostały też zawody lotnicze, 
np. pilota samolotowego zawodowego i liniowego, pilota śmigłowcowego zawodowego 
i liniowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, 
technika-mechanika lotniczego, technika awionika, dyspozytora lotniczego, mechanika 
pokładowego, skoczka spadochronowego oraz nawigatora lotniczego.

Kolejnym etapem deregulacji objęto także kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby 
zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, 
brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewi-
dentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.

W Sejmie trwają zaś prace nad III ustawą deregulacyjną, która ma ułatwić dostęp do 
kolejnych ponad 100 zawodów.  ■ 

SERWIS DOMOWY   ■

Zainteresowanie cudzoziemców możliwością odzyskania podatku VAT za zakupione 
w UE towary powoduje, że Służba Celna systematycznie wprowadza ułatwienia dla 
podróżnych, którzy przekraczają przejścia graniczne w ruchu Tax Free. Wiele rozwią-
zań wdrożonych przez Służbę Celną przyczyniło się do tego, że odprawa na granicy 
w ramach ruchu Tax Free przebiega sprawnie, a czas jej przekroczenia jest ograniczony 
do niezbędnego minimum.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych wywożących towary w ramach 
procedury „zwrot VAT dla podróżnych”, od 13 sierpnia br. na polsko-ukraińskim 
przejściu granicznym w Medyce wprowadzone zostały zmiany w organizacji kontroli 
w ruchu Tax Free. Polegają one m.in. na wyodrębnieniu z pasa nr 5 dwóch pasów 
ruchu przeznaczonych do obsługi dokumentów Tax Free w wersji elektronicznej 
oraz do obsługi  dokumentów w stosunku do towarów wywożonych w autokarach. 
Ponadto kontrola towarów wywożonych na dokumentach przedstawianych w wersji 
papierowej wykonywana jest na pasie nr 6.

Dodatkowo dla podróżnych, którzy sami bądź za pośrednictwem sprzedawców 
zarejestrowali elektronicznie posiadane dokumenty Tax Free, Służba Celna w Medyce 
przygotowała dodatkowe stanowisko, na którym kontrola towarów wywożonych 
przez podróżnych wykonywana jest w pierwszej kolejności (priorytetowo). Za-
chęcając podróżnych do dokonywania  zgłoszeń w formie elektronicznej, zwiększony 
został także  sygnał „hot spot” do około 300 metrów.

Służba Celna  ocenia, że zastosowanie 
nowej organizacji ruchu już teraz przynio-
sło następujące efekty: czytelny, bezkoli-
zyjny i bezpośredni dojazd do pasa ruchu 
e-Service oraz dojazd do pasa ruchu nr 6 
do obsługi dokumentów w formie papie-
rowej, bezkolizyjny przejazd autokarów 

AKTUALNOŚCI

Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce Służba Celna 
wprowadziła zmiany w organizacji kontroli w ruchu Tax Free, tak aby 
sprawnie obsłużyć wzrastającą ilość zgłoszeń wywozu towarów oraz 
skrócić czas oczekiwania na przekroczenie granicy.

Kolejne ułatwienia 
dla podróżnych w ruchu 
Tax Free

Służba Celna systematycznie 
wprowadza ułatwienia 
dla podróżnych, którzy 
przekraczają przejścia 
graniczne w ruchu Tax Free.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6283,latwiejszy-dostep-do-kolejnych-zawodow-min.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000768
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/05/30/informacja_dotyczaca_ustawy_z_dnia_9_maja_2014_r.rtf
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/deregulacja-zawodu-agenta-celnego-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_2UWl_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_2UWl_keywords%3D%26_101_INSTANCE_2UWl_delta%3D5%26_101_INSTANCE_2UWl_cur%3D2%26_101_INSTANCE_2UWl_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl _
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F107DEF6229686F3C1257CC3004CEF4B
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

wywożących towary z zastosowaniem dokumentów Tax Free (priorytetowa kontrola), 
zwiększenie obsługi liczby pojazdów w obrębie strefy kontrolnej na przejściu granicznym.

Od początku tego roku funkcjonariusze Służby Celnej odnotowali na podkar-
packich przejściach granicznych ponad 533 tys. dokumentów Tax Free o wartości 
blisko 700 mln zł. Największym zainteresowaniem podróżnych cieszą się materiały 
budowlane, części samochodowe, meble, art. chemiczne, sprzęt RTV i AGD.

Służba Celna w województwie podkarpackim zaobserwowała, że najwięcej podróż-
nych zainteresowanych możliwością odzyskania podatku za dokonane w Polsce zakupy, 
przekroczyło granicę w Medyce. Każdego dnia celnicy rejestrują tu ponad tysiąc doku-
mentów Tax Free, zaś na pobliskim przejściu granicznym w Korczowej – średnio 800.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Służba Celna na Podkarpaciu odnotowała 
niemal milion dokumentów, na podstawie których podróżni wywieźli na Ukrainę zakupio-
ne w UE towary  o łącznej wartości ponad 1,2 mld złotych. Wg badań przeprowadzonych 
przez rzeszowski urząd statystyczny, to właśnie cudzoziemcy przekraczający granicę 
z Ukrainą ponieśli największe wydatki (58,2%), w porównaniu do wszystkich cudzo-
ziemców przekraczających polsko-rosyjską i polsko-białoruską granicę (dane za III kw. 
2013 r.). Średnie wydatki 1 cudzoziemca w tym okresie wynosiły na Podkarpaciu 662 zł.   ■

E. Chabowska, IC w Przemyślu 

Jednak na polskich drogach podczas długiego, sierpniowego weekendu doszło do 
348 wypadków, w których 32 osoby zginęły, a 441 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 
1437 nietrzeźwych kierowców. 

W lipcu do Sejmu trafił także projekt zmian w przepisach, który przewiduje znacznie 
zaostrzenie kar dla pijanych kierowców oraz piratów drogowych.

W kolejnych miesiącach będą kontynuowane akcje Policji dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym:
 ▪ „Prędkość” – 19 września;
 ▪ „Alkohol i narkotyki”– 28 września, 29 listopada, 8 grudnia;
 ▪ „Track&Bus” – 8 października, 18 listopada;

„Wyprawka szkolna“
„Wyprawka szkolna“ to rządowy program pomocy uczniom. Polega na dofinansowaniu 
zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym – także 
zakupu materiałów edukacyjnych.

Kto może skorzystać?
W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę w:
 ▪ klasach II – VI szkoły podstawowej,
 ▪ klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, (tj. zasadniczej szkole zawodowej), liceum 

ogólnokształcącym lub technikum,
 ▪ uczniowie odpowiednich  klas szkół artystycznych (m.in szkoły muzycznej, sztuk 

pięknych, plastycznych czy szkoły baletowej),
 ▪ uczniowie szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra 

Obrony Narodowej oraz Ministra Środowiska. 
Dzięki programowi „Wyprawka szkolna“ uczniowie otrzymają dofinansowanie do  

zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach.
W nadchodzącym roku szkolnym z pomocy 
skorzysta ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 
121 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.

Kształcenie specjalne
Pomocą w dofinansowaniu do zakupu pod-
ręczników  zostaną objęci uczniowie (bez 

W ciągu ostatnich 3 miesięcy bezpieczeństwo na drogach poprawiło 
się – tak wynika z policyjnych statystyk. Biorąc pod uwagę 
analogiczny czas w ubiegłym roku, zmniejszyła się liczba wypadków 
na drogach oraz liczba ofiar i rannych.

Po raz kolejny rusza rządowy program pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna“. Z dofinansowania na zakup podręczników 
będzie mogło skorzystać w 2014 r. prawie pół miliona uczniów. 

Bezpieczeństwo na drogach

Wyprawka szkolna 2014

 ▪ „Pasy” – 10 września;
 ▪ „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – 24 października, 6 listopada;
 ▪ „Bezpieczny weekend”  –  29 i 31 sierpnia, 31 października – 2 listopada, 

24 – 28 grudnia;
 ▪ „Bezpieczna droga do szkoły” – od 1 do 5 września.  ■

Kryterium 
dochodowe wynosi 
539 zł netto na 
osobę w rodzinie.

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/medyka%3A-ulatwienia-dla-podroznych-w-ruchu-tax-free?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12280,Dlugi-weekend-na-drogach.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2586
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12209,Poprawa-bezpieczenstwa-na-drogach.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/bezpieczne-wakacje-podsumowanie-wakacyjnego-cyklu.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/bezpieczne-wakacje-zadbaj-o-bezpieczenstwo-na-drodze.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/narada-rodzinna-wyprawka-szkolna-2014-kto-moze-skorzystac-z-dofinansowania.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/jak-taniej-kupic-ksiazki-do-szkoly-oto-kilka-prostych-zasad.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12259,Na-drogach-jest-coraz-bezpieczniej-mniej-wypadkow-zabitych-i-rannych.html
http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r
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Rozporządzenie w sprawie wyborów samorządowych przewiduje, że 
odbędą się one 16 listopada, a ewentualna druga tura – 30 listopada.

Wybory samorządowe 

Druga tura wyborów samorządowych dotyczyć może prezydentów miast, burmistrzów 
i wójtów.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie za-
rządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ukazało się 
w Dzienniku Ustaw 27 sierpnia 2014 r. Z tym dniem formalnie rozpoczęła się kampania 
wyborcza.  ■

względu na klasę i typ szkoły, do której 
uczęszczają):
 ▪ słabowidzący,
 ▪ niesłyszący,
 ▪ z upośledzeniem umysłowym,
 ▪ słabosłyszący,
 ▪ z niepełnosprawnością ruchową, 

w tym afazją,
 ▪ z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,
 ▪ z niepełnosprawnościami sprzężony-

mi, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej.

Jak skorzystać z programu?
Wnioski o pomoc w ramach programu będą 
dostępne w szkołach, do których uczęsz-
czają dzieci. Ostateczny termin ich złożenia 
ustalany jest osobno w każdej gminie.

Refundacja wypłacana jest:
 ▪ w szkole, do której uczęszcza 

dziecko – w przypadku szkół prowa-
dzonych przez gminę,

 ▪ w urzędzie gminy właściwym tery-
torialnie dla szkoły – w przypadku szkół prowadzonych przez inne podmioty.

Kryteria dostępu do programu
1. Kryterium dochodowe, wynoszące 539 zł netto na osobę w rodzinie,  obliczane na 

podstawie ustawy o świadczeniach  rodzinnych.
2. Kryterium inne niż dochodowe – 5% uczniów z klas objętych programem może  

ubiegać się o pomoc ze względu na szczególne warunki ekonomiczne lub społeczne 
(w tym wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, zdarzenia losowe).

3. Uczniowie z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują pomoc 
bez względu na kryterium dochodowe.

Sprawdź tabelę dofinansowania.

Darmowy podręcznik
Tymczasem trwa wysyłka darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. „Nasz Ele-
mentarz” wybrało 97,6% wszystkich podstawówek.  ■

■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

PROJEKTY

Na budowę domów jednorodzinnych nie trzeba będzie 
uzyskiwać pozwoleń. Ma to dotyczyć budynków, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na działce objętej inwestycją. 
W praktyce nie trzeba będzie wydawać rocznie ok. 30 tys. 
pozwoleń na budowę.

Dom bez pozwolenia?

Rząd, przyjmując projekt nowelizacji prawa budowlanego, chce jak najszybciej wprowa-
dzić w życie rozwiązania, które realizują zasadę: mniej procedur – szybsza inwestycja.

W związku z tym zaproponowano, aby w postępowaniach o zatwierdzenie projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w których jedyną stroną jest inwestor, 
roboty budowlane można było rozpocząć na podstawie decyzji bez oczekiwania, aż stanie 
się ona ostateczna. Obecnie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie 
decyzji ostatecznej. Dzięki proponowanej nowej regulacji inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Poza tym uproszczone zostaną formalności dotyczące projektu budowlanego. 
Jednocześnie, w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie 
na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, 
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Obecnie nie ma wyznaczonego terminu na 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wybory-samorzadowe-16-listopada-2014.html
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1134/1
http://www.men.gov.pl/images/finanse_na_edukacje/Wyprawka_szkolna_w_2014_r.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/darmowy-podrecznik-dla-pierwszoklasistow-juz-wkrotce-w-szkolach.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/trzecia-czesc-darmowego-podrecznika-gotowa.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/narada-rodzinna-darmowy-podrecznik-dla-pierwszakow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/narada-rodzinna-darmowy-podrecznik-dla-pierwszakow.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nasz-elementarz-w-ponad-97-wszystkich-szkol-w-polsce.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/budujesz-dom-nie-musisz-miec-pozwolenia.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych.html
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dokonanie takich czynności. W praktyce nowy przepis przyspieszy działania organów 
wydających pozwolenia na budowę.

Rozszerzony zostanie katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podsta-
wie zgłoszenia. Ma to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, 
myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, 
chłodni, hangarów, wiat), budynków kolejowych (nastawni, podstacji trakcyjnych, loko-
motywowni, wagonowani, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego), a także 
placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Rozwiązanie to 
skróci czas oczekiwania na przystąpienie do użytkowania.

Proponowane rozwiązania powinny przynieść inwestorom oszczędności czasowe 
i finansowe (będą dostarczać mniej dokumentów), z kolei w administracji ma być mniej 
procedur (nie trzeba będzie sporządzać i rozsyłać w każdej sprawie decyzji administra-
cyjnej i przeprowadzać procedury stwierdzania jej ostateczności).   ■

Najważniejsza proponowana zmiana w obszarze Kodeksu cywilnego dotyczy zmiany 
zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Obecnie „milczenie” spadkobiercy oznacza, 
co do zasady, przyjęcie spadku wprost, a tym samym nieograniczoną odpowiedzialność 
za długi wchodzące w skład spadku.

Zgodnie z projektowanymi przepisami „milczenie” będzie się wiązało z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie 
ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. 
Jeżeli więc np. wartość stanu czynnego spadku wynosi 50 tys. zł, a dług jest równy kwocie 
100 tys. zł, to wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty jedynie 50 tys. zł.

W związku z tym przewiduje się też składanie przez spadkobierców wykazu inwen-
tarza spadku (w sądzie lub przed notariuszem), w którym będzie umieszczać się pasywa 
i aktywa spadku, a spłata długów będzie następować właśnie zgodnie z tym wykazem. 
Będzie można – tak jak dotychczas – uzyskać spis inwentarza, który wykonuje (odpłatnie) 
komornik sądowy na polecenie sądu, który orzekł o sporządzeniu tego spisu. Jeżeli będzie 
różnica między wykazem inwentarza a spisem inwentarza, będzie decydował spis.  ■

Zniesienie opłat za drugi kierunek
Nowe prawo ma na celu jak najszybsze dostosowanie przepisów do postanowień wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego.

Uwłaszczenie naukowców
Naukowiec i uczelnia będą mogli przyjąć, podpisując umowę, elastyczną i odpowiada-
jącą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań naukowych. Określą one 
w umowie rozwiązania dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 
a także podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Jeśli taka umowa nie zosta-
nie podpisana, wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 
3 miesiące na podjęcie decyzji, czy chce sama komercjalizować wynalazek. Jeśli się na to 
zdecyduje, naukowcowi przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. środków uzyskanych 
z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych 

Nowe przepisy konkretyzują konstytucyjne prawo do petycji, jasno definiując i rozszerza-
jąc krąg ich adresatów. Ponadto ustawa doprecyzowuje przedmiot  petycji, czyli określa 
wyraźnie, czego mogą one dotyczyć. Prawo do petycji staje się w ten sposób bardziej  
zrozumiałe dla obywateli, więc łatwiej będą mogli z niego  korzystać.  ■ 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Trafi on teraz 
pod obrady Sejmu.

Zniesienie opłat za drugi kierunek, nowe zasady komercjalizacji, 
uczenie się przez całe życie, nowe zasady bliższej współpracy uczelni 
i wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy 
– to tylko niektóre z regulacji zawartych w nowelizacji ustawy 
o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie 1 października br.

Zmiana zasad odpowiedzialności 
za długi spadkowe? Co nowego na uczelniach?

Ustawa o petycjach daje lepsze podstawy obywatelom do 
korzystania z  prawa do wnoszenia petycji do wszystkich instytucji 
państwowych i społecznych w sprawach, które ich nurtują. 

ZMIANY 
PRAWNE

Petycje

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6289,zmiana-zasady-odpowiedzialnosci-za-dlugi-spadkowe.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nie-dla-dziedziczenia-dlugow.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/49/1/szkolnictwo.rtf
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7349,ustawa-o-petycjach-zacheci-obywateli-do-wiekszego-zaangazowania-w-sprawy-publiczne.html
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7348,petycje-moga-pomoc-przywracac-zaufanie-obywateli-do-wladz-publicznych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-cywilny-ustawy-kodeks-postepowania-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6FDA34CFF1905F98C1257D460033D0F9
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zmiany-na-uczelniach-od-1-pazdziernika-min-darmowy-drugi-kierunek.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6BC821C98A2D5DF3C1257C6E004C8188
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2FABE4FB9C74EE16C1257C7E002969D6
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z komercjalizacją –  jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się komercjalizacji, prawa 
do w pełni przejąć naukowiec – nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego wyna-
grodzenia za pracę Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę komercjalizacji 
i wybrać instytucję, z którą podejmie współpracę.

Uczenie się przez całe życie
Nowe prawo zakłada, że uczelnie będą mogły uznawać wiedzę i umiejętności uzyskane 
na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie oraz zaliczać je na poczet 
studiów. Rozwiązanie to otworzy drogę do studiowania dla osób pracujących, chcących 
zmienić zawód lub uzupełnić wykształcenie.

Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy
Ustawa wprowadza m.in. studia dualne, a także obowiązkowe 3-miesięczne praktyki 
na studiach o profilu praktycznym oraz monitoring zawodowych losów absolwentów 
w oparciu o dane z ZUS (wyniki monitoringu ułatwią maturzystom wybór przyszłych 
studiów i porównywanie oferty uczelni). Wymaga to od uczelni łączenia zajęć z różnych 
dyscyplin, kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaan-
gażowaniem praktyków z gospodarki.

Nowe zasady tworzenia związków uczelni
Będą one mogły na korzystniejszych warunkach m.in. wspólnie sięgać po pieniądze 
europejskie.  ■

18 lipca br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia 
zbiórek publicznych zastąpiła ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

Nowe przepisy wprowadziły znaczne ułatwienia w przeprowadzaniu zbiórek publicz-
nych poprzez ograniczenie roli państwa w tym zakresie,  m.in. zniosły obowiązek uzyski-
wania urzędowych pozwoleń na zbiórkę publiczną. Zostały one zastąpione zgłoszeniami 
publikowanymi na ww. portalu.

To obywatele, a nie urzędnicy decydują o tym, jaka akcja 
dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu tej decyzji pomoże 
im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy zbiórki.gov.pl.  

Łatwiej o przeprowadzenie 
zbiórki publicznej

15 lipca br. zostało natomiast podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 
stosowania tych zwolnień. Wprowadzone zmiany, dotyczące zwolnień od VAT niektórych 
czynności związanych ze sferą dobroczynności, mają charakter dostosowawczy do prze-
pisów nowej ustawy w sprawie zbiórek publicznych, stanowiąc co do zasady kontynuację 
dotychczas obowiązujących rozwiązań, z uwzględnieniem bardziej liberalnego podejścia 
przyjętego w tym obszarze.  ■ 

BĄDŹ PRZEZORNY W TRAKCIE PODRÓŻY

Pamiętaj, by:
• utrzymywać regularny kontakt z rodziną w Polsce, szczególnie podczas dłuższych 

pobytów poza krajem,
• korzystać z hoteli cieszących się dobrą opinią,
• nocować w namiotach i samochodach tylko w miejscach do tego wyznaczonych 

i chronionych,
• deponować w hotelu cenne przedmioty, bilety, środki płatnicze i dokumenty, zwłasz-

cza paszport i dowód osobisty,
• korzystać z kilku rodzajów środków płatniczych i przechowywać  je w różnych miejscach,
• przestrzegać zasad higieny i spożywać wyłącznie sprawdzone produkty,
• podczas wypraw uwzględniać warunki klimatyczne oraz własne możliwości kondy-

cyjne i zdrowotne,
• w miarę możliwości odbywać podróże w większej grupie osób,
• zatrzymywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i chronionych,
• przed wyprawą w miejsca nieznane sprawdzić ostrzeżenia dla podróżujących,
• przestrzegać praw i zwyczajów kraju, w którym przebywasz.

Unikaj: 
 ▪ ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz zachowania,
 ▪ przygodnych znajomości, autostopu i usług osób nieznanych, np. dotyczących za-

kwaterowania,

PORADY

Wyjeżdżasz zagranicę? Warto się przygotować na każdą 
ewentualność.

Polak za granicą

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/parlament-przyjal-nowa-ustawe-o-szkolnictwie-wyzszym.html
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/732/1
http://mac.gov.pl/aktualnosci/koniec-z-urzedowymi-zgodami-na-zbiorki-publiczne-18-lipca-wchodzi-w-zycie-nowa-ustawa
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zbiorki-publiczne-ruszyl-portal-wwwzbiorkigovpl.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000944
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/latwiej-o-przeprowadzenie-zbiorki-publicznej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fwszystkie-aktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/polak-za-granica-jak-przygotowac-sie-do-wyjazdu-za-granice.html
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 ▪ ofert uzyskania łatwego zarobku,
 ▪ miejsc zatłoczonych,
 ▪ przebywania w nieznanych miejscach po zmroku,
 ▪ podróżowania nocą, zwłaszcza bocznymi drogami,
 ▪ wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne.

Zachowaj: 
 ▪ ostrożność w miejscach publicznych,
 ▪ wzmożoną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów – w nieznanych warunkach 

na drodze nietrudno o kolizję.
Pamiętaj, że w kryzysowych sytuacjach pomocą służy konsul. Dowiedz się więcej 

o tym, jakiego wsparcia może udzielić placówka dyplomatyczna.

LECISZ ZA GRANICĘ? POZNAJ PRAWA PASAŻERA!

Gdy lot jest opóźniony
W tym przypadku przewoźnik ma obowiązek:
 ▪ zapewnić nam posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania,
 ▪ umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych,
 ▪ umożliwić przesłanie 2 wiadomości faxem lub mailem.

Jeżeli wylot nastąpi następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić transport 
i nocleg w hotelu. Gdy opóźnienie wyniesie powyżej 5 godzin i zrezygnujemy z przelotu, 
przewoźnik ma obowiązek zwrócić nam całą należność za zakupiony bilet.

Pasażerowi przysługuje także odszkodowanie pieniężne, jeśli z powodu opóźnionego 
lotu przybędzie on do celu z 3-godzinnym opóźnieniem. Odszkodowanie to nie przysługuje 
w przypadku, gdy lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe 
warunki atmosferyczne).

Gdy lot został odwołany
Wówczas mamy prawo, w terminie 7 dni, do zwrotu biletu lub zmiany planu podróży. 
Jeżeli na 14 dni przed wylotem nie zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu (lub 
zostaniemy powiadomieni w okresie krótszym), a przewoźnik jednocześnie nie zapropo-
nuje przelotu alternatywnego, przysługuje nam odszkodowanie pieniężne w wysokości 
od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy. Wspomniane odszkodowanie nie 
przysługuje w przypadku, gdy lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. 
złe warunki atmosferyczne).

Gdy odmówiono wejścia na pokład samolotu
Jeżeli tak się stało, przysługuje nam prawo do odszkodowania  oraz zwrot pełnego kosztu 
biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik ma także obowiązek zaopiekować się nami, 

czyli zapewnić posiłki i napoje. W przypadku gdy wylot nastąpi następnego dnia – prze-
woźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu wraz z dojazdem.

CO ZROBIĆ, GDY ZAGINIE BLISKA CI OSOBA?

Co zrobić, jeżeli zaginie dziecko
 ▪ Jeżeli w trakcie pobytu za granicą zaginie Twoje dziecko, natychmiast skontaktuj się z:
 ▪ najbliższą jednostką policji w kraju pobytu i zgłoś zaginięcie,
 ▪ organizacją pozarządową, która prowadzi poszukiwania zaginionych dzieci; w tym celu 

w większości krajów Unii Europejskiej wystarczy zadzwonić z dowolnego telefonu 
stacjonarnego lub komórkowego pod bezpłatny numer 116 000,

 ▪ polskim przedstawicielstwem, które udzieli pomocy i wsparcia,
 ▪ fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych która udzieli dodatkowych 

informacji i wsparcia w poszukiwaniach (całodobowa infolinia, tel. +48 22 654 70 70).

Co zrobić, jeżeli zaginie osoba dorosła
 ▪ Natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką policji w kraju pobytu i zgłoś zagi-

nięcie. Staraj się też sprawdzić, czy policja wykonuje wszystkie działania, do których 
jest zobowiązana. W zależności od okoliczności policja może przeszukać okolicę, 
porozmawiać ze świadkami itp.

 ▪ Skontaktuj się z polskim przedstawicielstwem, które sprawdzi, czy poszukiwana 
osoba nie przebywa w szpitalu lub areszcie.

 ▪ Jeżeli w danym kraju działa organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwa-
niem zaginionych osób, nawiąż z nią kontakt i zgłoś zaginięcie.

 ▪ Skontaktuj się z fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która 
w miarę możliwości udzieli dodatkowych informacji i wsparcia (całodobowa infolinia, 
tel. +48 22 654 70 70).

Jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu, aby zmniejszyć ryzyko zaginięcia
 ▪ Zapisz dane kontaktowe do polskiego przedstawicielstwa w kraju, do którego 

wyjeżdżasz.
 ▪ Dowiedz się jak najwięcej o miejscu, do którego wyjeżdżasz, i odwiedź strony, które 

zawierają praktyczne informacje o specyfice danego kraju lub regionu.
 ▪ Poinformuj rodzinę, gdzie dokładnie jedziesz, a jeżeli planujesz odwiedzić kilka 

miejsc, zostaw dokładny plan podróży wraz adresami, numerami telefonów i osobami 
kontaktowymi.

 ▪ Umów się na częstotliwość kontaktu z rodziną i zaznacz, jaki jego brak z Twojej strony 
rodzina powinna uznać za niepokojący.

 ▪ Po przybyciu na miejsce skontaktuj się z bliskimi i przekaż im informacje o Twojej 
sytuacji.

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera-i-ulatwenia
http://www.missingchildreneurope.eu/
http://www.hotline116000.eu/
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

 ▪ W wyjątkowych przypadkach, jeżeli będziesz podróżować samodzielnie i obawiasz 
się, że możesz znaleźć się w niebezpieczeństwie, ustal z rodziną specjalne hasło lub 
kod, którego będziesz mógł użyć w rozmowie telefonicznej lub liście, tak aby niepo-
strzeżenie poinformować rodzinę, że jesteś w niebezpieczeństwie.

Jeśli czujesz zagrożenie, ktoś Cię śledzi lub ktoś Ci grozi, natychmiast skontaktuj się 
z najbliższym komisariatem policji. Nie bój się prosić o pomoc, nawet obcych ludzi na ulicy.

CO ZROBIĆ, GDY NIE MA POLSKIEJ AMBASADY?

W krajach, w których Polska nie ma swojego przedstawicielstwa – ambasady lub kon-
sulatu – masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (UE).

W jakich przypadkach może pomóc konsul z UE
• w razie wypadku lub choroby;
• w przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności;
• w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów;
• w przypadku utraty pieniędzy;
• w przypadku zgonu polskiego obywatela.

Wypadek lub choroba
Konsul jednego z państw Unii Europejskiej przekaże informacje o Twoim  stanie zdrowia 
polskim władzom.

Zatrzymanie, aresztowanie, pozbawienie wolności
Konsul unijny poinformuje o zaistniałej sytuacji stronę polską. Będzie też czuwał, aby 
obywatel Polski był traktowany w taki sam sposób jak inni pozbawieni wolności.

Utrata lub kradzież dokumentów
Konsul jednego z państw UE, po uprzednim potwierdzeniu danych osobowych oraz uzy-
skaniu zgody władz polskich, wyda tzw. Europejski Dokument Podróży, dzięki któremu 
możliwy będzie powrót polskiego obywatela do kraju.

Utrata pieniędzy
Konsul unijny udzieli pomocy finansowej. Nastąpi to jednak dopiero po uprzednim ze-
zwoleniu władz polskich.

Zgon polskiego obywatela
Konsul jednego z państw Unii Europejskiej powiadomi o tym władze polskie, które poin-
formują najbliższych krewnych osoby zmarłej. Konsul unijny udzieli także pomocy przy 
uzyskaniu świadectwa zgonu i poczyni niezbędne kroki w celu umożliwienia pochówku, 
kremacji lub odesłania ciała zmarłego do ojczystego kraju.  ■ 

Nowe karty parkingowe zostaną przyznane osobom: 
 ▪ niepełnosprawnym  zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełno-

sprawności mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;   
 ▪ osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16. roku życia mającym znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno 

znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepeł-
nosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie 
narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Karty parkingowe wydawane są na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej 
przez przewodniczącego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek wraz 
ze zdjęciem należy złożyć osobiście do przewodniczącego powiatowego zespołu do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby 
niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: 
1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub 

ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez 
sąd opiekunów; 

2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za 
którą wniosek składa jeden z rodziców; 

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską 
lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio 
opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Osoba niepełnosprawna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku 
poinformowana o terminie odebrania karty parkingowej lub  przyczynach odmowy 
przyznania karty wraz z uzasadnieniem.  

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów sprzed 1 lipca br. zachowu-
ją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 
30 listopada 2014 r.

Od 1 lipca br. trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od 
osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. 
Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie 
odbioru karty z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nowe karty parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych

Źródło: https://www.premier.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,6866,informacja-dotyczaca-nowych-kart-parkingowych-dla-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/go:1/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html
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Co warto wiedzieć, decydując 
się na współpracę z doradcą 
podatkowym?

1. Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy me jest czynnością 
jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego.  Doradca 
zrobi wszystko, aby sprawy Twojej firmy były prowadzone fachowo, lecz nie 
osiągnie nic, jeśli Ty nie będziesz miał czasu na współpracę. Aby podatkowo 
zoptymalizować działalność, doradca musi na bieżąco otrzymywać dane 
mające wpływ na cały proces.

2. Jeśli nie masz czasu na regularne kontakty z kancelarią, wyznacz osobę 
odpowiedzialną w Twojej firmie. Przedstaw doradcy swoje sugestie i zakres, 
w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz wskaż, jakie sprawy powinny 
być konsultowane wyłącznie z Tobą. 

3. Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii. Tylko wtedy 
doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować bądź skorygować 
niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy 
podatkowe są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcja-
mi dla podatnika. Przynosząc dokumenty do kancelarii w ostatniej chwili, 
utrudniasz doradcy działanie.

 
4. Faktury i dokumenty, które dostarczasz do kancelarii muszą być prawidłowo 

opisane (np. nabywając środek trwały, powinieneś zaznaczyć, gdzie on użyt-
kowany, w jakim celu itp.). Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować 
pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.

5. Konsultuj z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed 
podpisaniem i przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najko-
rzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki 
wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy 
leasingowe, remont, modernizacja).

RADY DLA KLIENTÓW

 ▪ Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej Twojej firmy, zależy od 
dobrej współpracy między doradcą a klientem. Doradca bez pomocy klienta 
będzie oczywiście rzetelnie i zgodnie z przepisami prowadził powierzone mu 
sprawy, ale jego rola sprowadzi się wyłącznie do obsługi księgowej.

 ▪ Jeśli planujesz inwestycje, poproś doradcę o radę. Doradca patrzy na Twoją 
firmę oczami prawnika podatkowego, ekonomisty i urzędu skarbowego.

 ▪ Nie zostawiaj ważnych spraw na ostatnią chwilę. Daj Twojemu doradcy szansę 
na rzetelne wykonywanie obowiązków, za które będziesz musiał zapłacić.

 ▪ Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy.
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