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T E R M I N Y
maj

2. – Rozliczenie roczne w podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

5. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki budżetowe  
i samorządowe zakłady budżetowe.
 
9. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za 
kwiecień. 

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

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

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i FP za kwiecień – osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

16. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiada-
jące osobowości prawnej.

16. – Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

16. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za kwiecień – pozostali 
płatnicy składek.

Drogi Kliencie,

Maj – czas rozkwitu, majówek i pięknej pogody. Nastraja optymistycznie do życia. Poprawiają się także 
nastroje gospodarcze przedsiębiorców, liczących na letnią poprawę koniunktury. 

Warto zaplanować sobie – choćby krótki – urlop, aby „naładować wyczerpane baterie”. Im więcej damy 
sobie przyjemności i relaksu, tym więcej zapału i energii będziemy mieli potem do wywiązywania się ze 
swych obowiązków zawodowych i do dążenia do wyznaczonych celów. Nie wolno przy tym zapominać, 
że – jak mawiał Jan Paweł II – „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. Pracujmy więc, żeby 
używać życia, a nie dla samej tylko pracy. 

Aby zmotywować się do wysiłku, warto wyznaczać sobie jakieś „nagrody” (przyjemności) za każde dobrze 
wykonane zadanie, np. wycieczkę, wyjazd za miasto, piknik z rodziną, wyjście do teatru czy kina, spotkanie 
z przyjaciółmi, zakup pożądanej rzeczy itp. Szczególnie teraz, gdy nawet nie wypada „kisić się” w domu, 
taka motywacja może zdziałać cuda.

Twój Doradca Podatkowy
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powrót do spisu treści

16. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za kwiecień.

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

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

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

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

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

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

20. – Wpłata na PFRON za kwiecień.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

31. – Wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów 
podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy 
ZFŚS.

Pytanie: Od 2001 mieszkam, pracuję oraz płacę 
składki ubezpieczeniowe w Irlandii. Jestem  

w związku małżeńskim z obywatelem Irlandii.  
W Irlandii prowadzę dzialalność gospodarczą  

w ramach samozatrudnienia (self employment). 
W ramach tej działalności mam zamiar świadczyć 

usługi w Polsce. Ponieważ moja działalność  
w Polsce obejmowałaby tylko 7 dni w miesiącu, 

nadal mam zamiar mieszkać w Irlandii. Czy 
świadczenie usług na terenie Polski oznaczać  

będzie konieczność opodatkowania dochodów  
w Polsce?

Ograniczony obowiązek podatkowy

Odpowiedź: Jako osoba mieszkająca w Irlandii ma Pani 
w Polsce tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy: 
czyli ewentualnemu opodatkowaniu w Polsce podlegać 
mogą jedynie dochody uzyskane na terytorium Polski.

Wykonywanie działalności w Polsce w ramach irlandz-
kiego samozatrudnienia generalnie nie powinno rodzić 
obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych w Polsce 
– jest jednak kilka kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę, 
by rzeczywiście tak było.

Zgodnie z polsko-irlandzką umową o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, dochody irlandzkiego przedsiębiorstwa 
podlegają opodatkowaniu w Irlandii, chyba że przedsię-
biorstwo prowadzi w Polsce działalność poprzez położony 
tu zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność  
w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być 

ODPOWIEDZI opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze,  
w jakiej można je przypisać temu zakładowi. 

Powyższe oznacza, że dochody irlandzkiej firmy podle-
gają opodatkowaniu w Irlandii, chyba że firma ta posiada  
w Polsce „zakład” – w takim przypadku zyski, które 
można przypisać „zakładowi” będą podlegały opodatko-
waniu w Polsce.

„Zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie 
albo częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza 
przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” obejmuje w szcze-
gólności: miejsce zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, 
warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamie-
niołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów 
naturalnych.

Jednocześnie „zakładem” nie są: 
• placówki, które służą wyłącznie do składowania, 

wystawiania lub wydawania dóbr albo towarów nale-
żących do przedsiębiorstwa, 

• zapasy dóbr albo towarów należących do przed-
siębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu 
składowania, wystawiania lub wydawania, 

• zapasy dóbr albo towarów należących do przedsię-
biorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki 
lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo, 

• stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu 
dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji 
dla przedsiębiorstwa, 

• stałe placówki utrzymywane przez przedsiębiorstwo 
wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa 
jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygo-
towawczym lub pomocniczym,

W związku z powyższym należy rozstrzygnąć, czy Pani 
działalność w Polsce spowoduje powstanie zakładu. Fakt, 
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że w Polsce będzie Pani wykonywala działalność tylko 
przez 7 dni w miesiącu, może oznaczać, że zakład w Pol-
sce nie powstanie – wszystko jednak zależeć będzie od 
charakteru działalności – np. czy kontrahent, dający Pani 
zlecenie w Polsce, daje Pani do dyspozycji np. biuro czy 
inne pomieszczenie w Polsce, poprzez które będzie świad-
czyła Pani usługę. Jeżeli nie to zakład nie powstanie, nie 
powstaną też obowiązki podatkowe w Polsce. 

Mariusz Makowski

Pytanie: Zajmuję się świadczeniem usług  
w zakresie tworzenia stron internetowych. W celu 
optymalizacji obciażeń podatkowych zamierzam 

otworzyć działalność w amerykańskim stanie 
Delaware i w ten sposób świadczyć usługi. Czy 
taka forma działalności rzeczywiście spowoduje 

korzysci podatkowe?

Działalność w Delaware

Odpowiedź: Stan Delaware ze względu na korzystne 
przepisy podatkowe często wybierany jest na siedzibę 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, również 
polskich. Nie bez znaczenia jest również elastyczny sta-
tut dla spółek, doskonały system sądowniczy, korzystne 
prawo o spółkach, a także wysoka przychylność admini-
stracji stanowej.

W Delaware nie ma podatku od obrotu (VAT). Dla 
spółek, które są w Delaware zarejestrowane, ale prowa-
dzą działalność poza USA, nie istnieje w Delaware żaden 
obowiązek podatkowy. Spółki płacą minimalną opłatę 
licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze.

Zgodnie z polsko-amerykańską umową o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (art. 8) zyski amerykań-

skiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w 
USA, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność  
w Polsce poprzez położony tutaj zakład. Jeżeli przedsię-
biorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski, 
które można przypisać zakładowi, podlegają opodat-
kowaniu w Polsce. „Zakład” oznacza stałe miejsce,  
w którym całkowicie albo częściowo prowadzona jest 
działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Określenie 
„zakład” obejmuje w szczególności: filię, biuro, fabrykę, 
warsztat, kopalnię, kamieniołom albo każde inne miejsce 
wydobywania zasobów naturalnych.

W związku z powyższym należy rozstrzygnąć, czy fakt, 
że właściciel amerykańskiej spółki mieszka w Polsce  
i wykonuje pracę np. domu, będzie oznaczał, że w Polsce 
znajduje się zakład. Fakt mieszkania w Polsce właści-
ciela amerykańskiej spółki (lub jej pełnomocnika) może 
powodować powstanie „zakładu” w Polsce. „Zakładem” 
może być mieszkanie, jeżeli będzie prowadzona w nim 
częściowo czy też całkowicie działalność spółki, tam będą 
podejmowane decyzje i podpisywane umowy. „Zakła-
dem” może stać się sam właściciel, jeżeli będzie można 
uznać go za „zależnego przedstawiciela”. „Zależny 
przedstawiciel” to osoba, która działa w imieniu przed-
siębiorstwa i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do 
zawierania umów w danym państwie w imieniu przedsię-
biorstwa.

Jeżeli więc w Polsce nie powstanie zakład, to zyski firmy 
amerykańskiej nie będą podlegały opodatkowaniu  
w Polsce. Dla mieszkającego w Polsce właściciela dochody  
z amerykańskiej działalności, dzięki tak zwanej uldze abo-
licyjnej, będą zwolnione od podatku w Polsce (dochody 
te będą jednak miały wpływ na ustalenie stawki podatku, 
która zostanie zastosowana do pozostałych dochodów).

Mariusz Makowski

Komisja Europejska zaproponowała wspólny system 
obliczania podstawy opodatkowania osób prawnych 

prowadzących działalność gospodarczą w UE. 

Europejska podstawa 
opodatkowania osób prawnych

Celem tego wniosku jest istotne ograniczenie obciążeń 
administracyjnych, kosztów przestrzegania przepisów 
oraz wątpliwości prawnych, które przedsiębiorcy w UE 
obecnie napotykają stosowując się do 27 różnych kra-
jowych systemów ustalania wysokości dochodów do 
opodatkowaniu. Proponowana wspólna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 
pozwoli przedsiębiorcom korzystać z „jednookienko-
wego” systemu składania deklaracji podatkowych oraz 
konsolidować wszystkie swoje zyski i straty, jakie gene-
rują w całej UE.

PROJEKTY

http://polskawue.gov.pl/Europejska,podstawa,opodatkowania,osob,prawnych,ulatwienia,i,nizsze,koszty,dla,biznesu,7445.html
http://www.wszechnicapodatkowa.pl
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SERWIS VAT

ZMIANY PRAWNE

Od 1 lipca 2011 r. będzie stosowana większość 
przepisów nowego rozporządzenia wykonawczego 

Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej.

Oprócz powtórzenia dotychczasowych regulacji, wpro-
wadza ono wiele nowych rozwiązań, np. w zakresie okre-
ślania miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu, 
stawek i  zwolnień z opodatkowania, podstawy opodat-
kowania przy płatnościach dokonywanych kartą kredy-
tową czy debetową, sposobu udokumentowania statusu 
usługobiorcy w przypadku określania miejsca świadczenia 
usług itd. Postanowiono m.in., iż podanie usługodawcy 
przez usługobiorcę numeru identyfikacyjnego VAT wy-
starczy, aby stwierdzić, iż usługobiorca działa w charak-
terze podatnika, o ile usługodawca nie posiada odmien-
nych informacji. Pojedyncza usługa nabyta jednocześnie 
do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak  
i wykorzystywana do celów prywatnych, podlega opo-
datkowaniu wyłącznie w jednym miejscu.  

Wspólny system VAT

1 kwietnia br. dokonano zmian 
w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT.

STAWKA PODATKU 5%
Stawką podatku 5% objęty został owies (PKWiU 
01.11.33.0) – poz. 1 załącznika nr 10, co ujednolica opo-

Zmiany w zakresie 
obniżonych stawek 

INTERPRETACJE

Zagraniczny przewoźnik lotniczy nieposiadający 
siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności 
lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium 
kraju będzie uznany za przewoźnika lotniczego 
wykonującego głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym i będzie mógł nabywać towary ze 
stawką 0%, jeżeli przedłoży kontrahentowi stosowne 

dokumenty lub będzie wpisany na listę ogłaszaną 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przewoźnik lotniczy a VAT

– Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów. Informacja ta 
została podana w związku z pytaniami w sprawie zakresu 
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług odnośnie do zagranicznych 
przewoźników lotniczych wykonujących głównie prze-
wozy w transporcie międzynarodowym. 

datkowanie zbóż, gdyż pozostałe zboża, np. pszenica, 
żyto, jęczmień, podlegają opodatkowaniu wg stawki po-
datku 5%. Zmiana ta likwiduje też wątpliwości związane 
z rozliczeniem VAT na sprzedaż różnorodnych mieszanek 
zbożowych, z udziałem owsa.

W nowelizacji doprecyzowano także zakres stosowania 
obniżonej stawki w odniesieniu do napojów bezalkoholo-
wych (poz. 31 zał. nr 10 oraz poz. 52 zał. nr 3). Wskazano 
wyraźnie, iż obniżone stawki podatku nie mają zastoso-
wania do napojów gazowanych i niegazowanych, które 
zawierają tylko śladowe ilości soku. Napoje te do końca 
2010 r. również podlegały opodatkowaniu według stawki 
podstawowej.

STAWKA PODATKU 8%
Stawką podatku 8% zostało objęte pieczywo świeże 
(PKWiU 10.71.11.0), którego data minimalnej trwałości 
oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami przekracza 
14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie 
z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności 
do spożycia, termin ten również przekracza 14 dni (poz. 
31 zał. nr 3 do ustawy). Do 31 marca 2011 r. ww. pieczy-
wo podlegało opodatkowaniu według 23% stawki VAT.

Rozszerzono zakres stosowania stawki podatku 8% w od-
niesieniu do wyrobów ciastkarskich i ciastek, świeżych 
(PKWiU 10.71.12.0; poz. 32 zał. nr 3 do ustawy). Objęto 
więc obniżoną stawką podatku od towarów i usług tak-
że wyroby ciastkarskie i ciastka, których data minimalnej 
trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, 
wynosi od 15 dni do 45 dni, a w przypadku oznaczania 
tych towarów, zgodnie z odrębnymi przepisami, wyłącz-
nie terminem przydatności do spożycia, termin ten rów-
nież wynosi od 15 dni do 45 dni.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. nastąpiło zaś wyłączenie  
z opodatkowania według obniżonej stawki podatku 8%  
i objęcie stawką podstawową 23% następujących towa-

rów w poz. 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT:
• wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych 

(PKWiU 01.43),
• ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasy-

fikowanych (01.49.12),
• gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie 

(01.49.13.0),
• sierści zwierzęcej zgrzeblonej i czesanej (PKWiU 

01.49.3).
Więcej o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 kwiet-
nia 2011 r. przeczytasz w specjalnym informatorze MF. 

powrót do spisu treści

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:PL:PDF
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110640332
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=252608&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=234038&typ=news
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PORADY

Od 1 kwietnia 2011 r. zmienił się system naliczania 
i odliczania podatku od towarów i usług w obrocie 

surowcami wtórnymi – złomem oraz w handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 

cieplarnianych. 

Rozliczanie VAT w obrocie złomem  
i uprawnieniami do emisji 

MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
Zmiany te są odpowiedzią na stwierdzone w tym obszarze 
nadużycia podatkowe. Nowe rozwiązanie (zmiany w art. 
17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT) polega na przesunięciu, 
w przypadku gdy sprzedawca i nabywca są podatni-
kami, o których mowa w art. 15, obowiązku rozliczenia 
podatku od towarów i usług z tytułu dostawy złomu 
oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplar-
nianych, z dostawcy na nabywcę. 

Kasy fiskalne
Od 1 maja 2011 r. obowiązkiem ewidencjonowania 
obrotu przy stosowaniu kas rejestrujących są objęte 
nowe grupy podmiotów dokonujących sprzedaży 

na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Dotyczy to m.in. podatników świadczących usługi:
• prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków  

i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, 

• rzeczoznawstwa, rekrutacji pracowników i pozyski-
wania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie, 

Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych są 
podatnikami w sytuacjach, gdy odpłatnie dokonują do-
staw towarów lub odpłatnie świadczą usługi. 

Przepisy unijnych rozporządzeń są wiążące tak samo, 
jak  ustawy krajowe i  mają bezpośrednie zastosowanie  
w państwach Unii Europejskiej. 

Przejściowe zwolnienia dla usług konserwatorskich, 
restauratorskich, niektórych usług wykonywanych 

przez instytucje gospodarki budżetowej oraz 
dostaw niektórych wyrobów medycznych.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 
2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów usta-
wy o podatku od towarów i usług (§ 43-46) wprowadzo-
no na okres przejściowy (do końca 2011 r.) zwolnienie 
usług polegających na prowadzeniu prac konserwator-
skich i restauratorskich dotyczących:
1. zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpi-

sanych do inwentarza muzeum albo wchodzących  
w skład narodowego zasobu bibliotecznego,

2. materiałów archiwalnych wchodzących w skład naro-
dowego zasobu archiwalnego.

Możliwość zastosowania zwolnienia w zakresie prowa-
dzonych prac konserwatorskich i restauratorskich doty-
czących zabytków wpisanych do rejestru zabytków uza-
leżniono od spełnienia następujących warunków:
1. prace konserwatorskie i restauratorskie powinny być 

wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje 
dające uprawnienia do prowadzenia tych prac,

2. na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwole-
nie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przejściowe zwolnienia

powrót do spisu treści

W rozporządzeniu tym wprowadzono także do końca 
2011 r. zwolnienie dla usług świadczonych przez insty-
tucje gospodarki budżetowej – wyłącznie na rzecz jed-
nostki, która je utworzyła (zwolnienie nie obejmuje usług 
wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 
do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej). Warunkiem 
stosowania tego zwolnienia jest złożenie do dnia 15 maja 
2011 r. przez instytucję gospodarki budżetowej zawia-
domienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
o skorzystaniu z tego zwolnienia. Te instytucje, które nie 
złożą stosownego zawiadomienia będą rozliczać podatek 
od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Ponadto w rozporządzeniu tym obniżono do 8% stawkę 
podatku VAT (do końca 2011 r.) dla dostawy, wewnątrz-
wspólnotowego nabycia oraz importu wyrobów medycz-
nych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych, z wyłączeniem syste-
mów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów me-
dycznych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do 
ustawy o VAT.

Więcej o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 kwiet-
nia 2011 r. przeczytasz w specjalnym informatorze MF. 

komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowa-
ne – np. usługi w zakresie oceny zdolności kredyto-
wej, usługi świadczone przez agencje inkasa,

• sekretarskie i tłumaczenia,
• w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
• usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,
• niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i spor-

tem,
• pogrzebowe i pokrewne,
• świadczone w gospodarstwach domowych.
Ok.. 150 tys. podatników powinno uruchomić kasy fi-
skalne.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110640332
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380930
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110730392
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101070679
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=234038&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=249984&typ=news
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SERWIS VAT

Mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge), 
który obejmuje ww. kategorie towarów i usług jest ana-
logiczny do obecnie stosowanego rozwiązania przy 
imporcie usług (gdy usługodawcą jest podmiot zagraniczny).  
W tym systemie nabywcom i usługobiorcom przysługuje 
prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 
podatek należny (z tytułu dokonania na ich rzecz dostawy) 
na ogólnych zasadach. Na stosowanie mechanizmu pole-
gającego na przesunięciu obowiązku zapłaty podatku VAT 
na osobę, na rzecz której dokonywana jest dostawa złomu 
lub świadczona jest usługa przeniesienia uprawnień do 
emisji ww. gazów, zezwalają odpowiednio przepisy art. 
199 i 199a ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE.

Nabywca złomu lub ww. uprawnień jest odpowiedzialny 
za zapłatę podatku VAT, co w praktyce oznacza, że jed-
nocześnie zadeklaruje oraz odliczy ten podatek. Zarówno 
obowiązek podatkowy, jak i prawo do odliczenia podatku 
naliczonego powstają w tym samym okresie rozlicze-
niowym. Podstawą opodatkowania przy nabyciu ww. 
towarów i usług jest kwota, którą nabywca będzie obo-
wiązany zapłacić.

Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia złomu, 
mając na uwadze wykładnię historyczną oraz językową, 
należy przez to rozumieć złom metali, w tym złom stalowy 
(wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych. 
W pojęciu tym mieści się też złom metali szlachetnych. 
Pojęcie złomu nie obejmuje więc m.in. zużytych baterii, 
akumulatorów i pojazdów.

FAKTUROWANIE
Faktura stwierdzająca dokonanie dostawy złomu lub 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, objętych 
systemem odwrotnego obciążenia nie zawiera danych 
dotyczących:
• stawki podatku,
• kwoty podatku,
• kwoty należności wraz z podatkiem.

Zamiast tego powinna ona zawierać:
1. adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub
2. wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrek-

tywy, wskazującego, iż podatek rozlicza nabywca, 
bądź

3. oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Podatnik ma zatem prawo wyboru, którą z 3 dopuszczal-
nych formuł zamieści w fakturze.

W przypadku wystawienia faktury z wykazaną kwotą 
podatku, dokumentującej ww. czynności objęte systemem 
odwrotnego obciążenia, faktura ta nie stanowi podstawy 
do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy 
podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Oznacza to, iż 
błędne wykazanie podatku w fakturze nie będzie upraw-
niało nabywcy do odliczenia podatku naliczonego (art. 88 
ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT).

Nabywca w przypadku otrzymania faktury stwierdzają-
cej dostawę złomu lub uprawnień do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych wystawia fakturę wewnętrzną. 
Faktury te mogą nie zawierać numeru identyfikacji 
podatkowej kontrahenta i można je wystawić w jed-
nym egzemplarzu. Poza tym za dany okres rozliczeniowy 
podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą 
czynności dokonane w tym okresie.

DEKLARACJE
Dostawca, wypełniając deklarację VAT-7, wskazuje  
w części C w poz. 41 podstawę opodatkowania z tytułu 
dostawy złomu lub uprawnień do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych. Nie wykazuje natomiast w tym 
zakresie podatku należnego. Nie wypełnia zatem poz. 42 
ww. deklaracji – pozycję tę wypełnia wyłącznie nabywca. 
Nabywca obowiązany jest więc do wykazania w deklaracji 
zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego od 
tych transakcji.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE PRZY DOSTAWIE ZŁOMU
Konsekwencją zmiany dot. rozliczania złomu jest odej-
ście od określania w sposób szczególny obowiązku 
podatkowego dla dostaw złomu stalowego i żeliwnego, 
polegające na uchyleniu art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy  
o VAT, co powoduje, że ma tu zastosowanie zasada 
ogólna (obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje  
z chwilą wydania złomu). 

W przypadku dostaw złomu stalowego i żeliwnego, 
złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali 
szlachetnych, dokonanych przed 1 kwietnia 2011 r.,  
w stosunku do których nie powstał obowiązek podat-
kowy przed tą datą, przewidziano przepis przejściowy. 
Obowiązek podatkowy powstanie w takich przypadkach 
na „starych” zasadach, tj. zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 5 
ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2011 r. 
Obowiązek podatkowy w tych przypadkach powstanie 
zatem z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie 
później jednak niż:
• 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki, 

która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości 
– w przypadku dostawy złomu niewsadowego;

• 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu – w przypadku 
dostawy złomu wsadowego.

Fakturę w takich przypadkach także należy wystawić 
według dotychczasowych zasad, tzn. nie później niż  
z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie 
wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku 
podatkowego.

Więcej o najważniejszych zmianach w VAT od dnia  
1 kwietnia 2011 r. przeczytasz w specjalnym informatorze 
MF.

powrót do spisu treści

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/broszura_zmiany_od_1.04.2011_-_poprawka.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/broszura_zmiany_od_1.04.2011_-_poprawka.pdf
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

Można skarżyć już bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania przez organy 

administracji!

2 maja br. wchodzi w życie duża ustawa  
z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli. Wyjątkiem są 

niektóre przepisy, dotyczące np. przeprowadzania 
kontroli i obowiązków kontrolerów, które zaczną 

obowiązywać dopiero za rok. 

11 kwietnia br. weszła bowiem w życie ustawa  z dnia  
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi.

Natomiast od 12 lipca 2011 r., uwzględniając skargę na 
bezczynność organów, sąd będzie mógł orzec z urzędu 

Nie będzie kadencyjności wiceprezesów NIK. Organ 
ten zyska nowe uprawnienia. NIK będzie kontrolować 
również wykonywanie zadań audytu wewnętrznego  
w kontrolowanych jednostkach. Zmienią się zasady do-
kumentowania ustaleń kontrolnych i postępowania od-
woławczego.

Doprecyzowano też prawa i obowiązki osób biorących 
udział w czynnościach dowodowych. Na osobę wezwa-
ną w charakterze świadka, która pomimo prawidłowego 
wezwania nie stawiła się bez uzasadnionej przyczyny we 
wskazanym czasie i miejscu, kontroler będzie mógł nało-
żyć karę do wysokości minimalnej płacy. Od postanowie-
nia o nałożeniu tej sankcji ukarany będzie mógł złożyć 
zażalenie. Udaremnianie czy utrudnianie kontroli będzie 
występkiem, a nie – jak dotąd – wykroczeniem.

Przyspieszyć administrację…

Nowości 
w NIK

ZMIANY PRAWNE

PROJEKTY

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie 
zmiany przestarzałych przepisów dotyczących 

opodatkowania produktów energetycznych w Unii 
Europejskiej. 

Celem proponowanych przepisów jest zmiana sposo-
bu opodatkowania produktów energetycznych, tak 
aby wyeliminować dotychczasowe dysproporcje oraz 
uwzględnić zarówno emisje CO2, których źródłem są 
wspomniane produkty, jak również zawartość energii  
w tych produktach. Obowiązujące obecnie podat-
ki energetyczne zostaną podzielone na dwa składniki, 
które łącznie zadecydują o całkowitej wysokości stawki, 
którą opodatkowany będzie dany produkt. 

Zmieniona dyrektywa w sprawie opodatkowania energii 
pozwoli państwom członkowskim na jak najefektyw-
niejsze wykorzystanie opodatkowania, docelowo umoż-
liwiając utrzymanie „trwałego wzrostu gospodarczego”. 
Rozwiązania te wskazują, iż Komisja promuje efektyw-
ność energetyczną oraz produkty bardziej przyjazne 
środowisku.

Opodatkowanie energiiSkorzystaj z rady fachowców
Kiedy potrzebujemy specjalistycznej wiedzy, nikt 
nie ma wątpliwości, że najlepiej czerpać ją z za-

ufanego źródła. A jak jest z wiedzą o podatkach? 

Resort finansów przygotował informator, z którego do-
wiesz się, skąd czerpać wiedzę na temat podatków oraz 
jak prawidłowo złożyć wniosek o wydanie indywidual-
nej interpretacji prawa podatkowego. W innej broszurze 
Ministerstwo Finansów wskazuje, jak wypełnić wniosek  
o wydanie interpretacji indywidualnej. Oprócz tego w 
każdej sprawie podatkowej zawsze pomoże Ci Twój Do-
radca Podatkowy.

PORADY
albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzyw-
ny w wysokości do 10-krotności przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim. – Tak przewiduje z kolei ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102271482
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060018
http://polskawue.gov.pl/Komisja,promuje,efektywnosc,energetyczna,oraz,produkty,bardziej,przyjazne,srodowisku,7910.html
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/faq_ord-in_2010.pdf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/interpr_indywidual_2010.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110760409
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

Własny biznes w Danii
Jak wygląda procedura założenia jednoosobowej 

firmy w Danii?

Samozatrudnienie jest w Danii najbardziej popularną 
formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jest ona 
prowadzona przez osobę fizyczną na własny rachunek. 
Działalność prowadzona jest pod własnym nazwiskiem 
lub nazwą przyjętą dla firmy przez jej założyciela. Firma 
może zatrudniać pracowników.

Taki rodzaj działalności gospodarczej jest łatwy w pro-
wadzeniu i nie wymaga zgromadzenia kapitału za-
kładowego. Z drugiej strony, działalność w tej formie 
obarczona jest ryzykiem związanym z nieograniczoną 
odpowiedzialnością majątkiem osobistym za zobowią-
zania firmy. 

Duńska administracja ułatwia załatwienie wszystkich 
niezbędnych formalności związanych z rejestracją i pro-
wadzeniem firmy. Agencja Handlu i Przedsiębiorstw, 
po przyjęciu podania o rejestrację, sama przesyła do-
kumenty do Urzędu Celno-Podatkowego SKAT w celu 
nadania numeru identyfikacji podatkowej CVR. Dekla-
racje podatkowe VAT i w zakresie podatku dochodowe-
go składane są raz na kwartał, a dokumentację płacową 
pracowników małej firmy można prowadzić na stronie 
internetowej Urzędu w specjalnym systemie LetLøn, 
który po wpisaniu stawki godzinowej pracownika au-
tomatycznie oblicza wszelkie składniki podatkowe i od-
notowuje wyliczone dane do późniejszego rozliczenia 
rocznego. Omawiana usługa jest bezpłatna.

Działalność u sąsiada
Jak wygląda założenie jednoosobowej działalności 

gospodarczej na Słowacji?

Zagraniczna osoba fizyczna może prowadzić działalność 
gospodarczą na terytorium Słowacji, o ile spełnia ogólne 
oraz specyficzne warunki określone w przepisach. Ustawa 
określa również przypadki, kiedy na prowadzenie działal-
ności gospodarczej wymagana jest koncesja.

Ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
to: ukończenie co najmniej 18 lat, zdolność do podej-
mowania czynności prawnych oraz niekaralność za czyny 
umyślne.

W niektórych przypadkach (rodzajach działalności), wy-
magane jest udokumentowanie odpowiedniego przygo-
towania fachowego. 

Obywatel polski, który zamierza rozpocząć działalność na 
terenie Słowacji jako osoba fizyczna (również na zasa-
dach samozatrudnienia), powinien udać się do Urzędu ds. 
Działalności Gospodarczej (Živnostensky úrad) w miejscu, 
gdzie zamierza prowadzić tę działalność i zgłosić fakt wy-
konywania działalności gospodarczej lub złożyć wniosek 
o wydanie odpowiedniego zezwolenia (živnostenský list) 
lub koncesii, w przypadku kiedy są one wymagane.

Dochody wszystkich podmiotów (osób fizycznych, praw-
nych, rezydentów i osób nie będących rezydentami) opo-
datkowane są jedną 19% stawką podatku liniowego.

Mariusz Makowski

PORADY
Firmy działające na zasadzie samozatrudnienia nie mu-
szą prowadzić ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatko-
wych wyspecjalizowanych księgowych, choć robią to 
dość często w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek. 

Co kwartał odprowadza się zaliczki na podatek docho-
dowy. 

Rejestracji działalności gospodarczej w opisywanej for-
mie dokonuje się w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw 
(www.eogs.dk). Przy rejestracji firmy na zasadzie sa-
mozatrudnienia przez obcokrajowca, niezbędne jest, 
oprócz wypełnienia formularza, okazanie się numerem 
identyfikacji podatkowej CPR oraz dokumentem infor-
mującym o miejscu siedziby firmy.

Obywatel polski, chcący prowadzić działalność na za-
sadzie samozatrudnienia w Danii musi w pierwszej ko-
lejności starać się o certyfikat pobytowy obywatela UE/
EOG w duńskich Urzędach Regionalnych (www.stats-
forvaltning.dk). Po uzyskaniu certyfikatu pobytowego, 
obywatel polski powinien zwrócić się do właściwego 
miejscowo urzędu gminy o uzyskanie numeru identy-
fikacji podatkowej CPR. Wraz z uzyskaniem numeru 
CPR, dana osoba jest objęta duńskim ubezpieczeniem 
zdrowotnym oraz może podjąć działania zmierzające 
do zarejestrowania działalności gospodarczej, poprzez 
wypełnienie i przesłanie do Agencji Handlu i Przedsię-
biorstw formularza.

Firma musi być zarejestrowana w duńskiej Agencji Han-
dlu i Przedsiębiorstw najpóźniej na 8 dni przed rozpo-
częciem działalności podlegającej opodatkowaniu lub 
innym opłatom.

Mariusz Makowski 
Opracowano na podstawie informacji 

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Kopenhadze 

www.eogs.dk
www.statsforvaltning.dk
www.statsforvaltning.dk
http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf 
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powrót do spisu treści

UMOWY I PISMA

Wnioski dla leków
Minister Zdrowia określiła nowy wzór wniosku o 
przedłużenie okresu ważności pozwolenia na do-

puszczenie do obrotu produktu leczniczego

Został on dołączony do rozporządzenia z 23 marca  
2011 r., obowiązującego od 30 kwietnia br. Określa ono 
też wzór wniosku o skrócenie okresu ważności pozwole-
nia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Zabawki mają być bezpieczne
Zmienią się wymagania dotyczące projektowania  

i produkcji zabawek. 

Zostaną one dostosowane do dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/48/WE dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla zabawek określa:  
• zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

zabawek wprowadzanych do obrotu lub oddawa-
nych do użytku; 

• sposób oznakowania zabawek; 
• procedury oceny zgodności; 
• minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględniane 

przy notyfikowaniu jednostek. 
Wejdzie ono w życie 20 lipca 2011 r.

Dłużej można żądać wznowienia
Od 11 maja 2011 r. przedsiębiorcy będą mieli wię-
cej czasu na wznowienie postępowania po wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego.

Termin, w jakim można żądać wznowienia postępowania 
w sprawach gospodarczych po wyroku TK, wyniesie 5 lat 
(zamiast dotychczasowych 2 lat).  Tak przewiduje usta-
wa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego.

Ochrona danych osobowych
Od 7 marca br. obowiązują zmiany do ustawy 
o ochronie danych osobowych oraz niektórych 

innych ustaw.

Można w odwołać w każdym terminie zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych. Za udaremnianie lub utrud-

Ramy ładu korporacyjnego 
dla spółek

Jak wskazują doświadczenia wyniesione z kryzysu 
finansowego, ład korporacyjny, dotychczas opiera-
ny na samoregulacji, nie gwarantował optymalnej 
skuteczności. Sprawą wielkiej wagi jest poprawa 

zarządzania spółkami. 

Lepsze zarządzanie nie tylko pomoże zażegnać groźbę 
kolejnego kryzysu, ale powinno również zapewnić więk-
szą konkurencyjność. Komisja Europejska rozpoczęła spo-
łeczne konsultacje poświęcone sposobom ulepszenia ładu 
korporacyjnego spółek europejskich.

Zgłoś handel żywnością
Ministra Zdrowia określiła m.in. wzór elektro-

nicznego formularza powiadomienia Głównego 
Inspektora Sanitarnego przez podmiot działający 
na rynku spożywczym o pierwszym wprowadze-
niu lub o zamiarze wprowadzenia do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu jako 
środka spożywczego.

Rozporządzenie z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru for-
mularza powiadomienia o produktach wprowadzanych 
po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem 
oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właści-
wych do wydawania opinii weszło w życie 30 kwietnia br. 

ZMIANY PRAWNE nianie inspektorowi wykonania czynności kontrolnej gro-
zi do 2 lat więzienia. Zmieniły się ponadto kompetencje 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zaostrzenie kar za niszczenie 
środowiska

Nowe przepisy i ostre sankcje mają zapewnić 
efektywniejszą ochronę środowiska.

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych 
ustaw wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. 
Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony środowiska przez wprowadzenie do 
prawa karnego sankcji dla działań szkodliwych dla śro-
dowiska, które mogą powodować znaczne szkody stanu 
powietrza, gleby, wody, zwierząt i roślin.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800436
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110830454
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110870482
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110870482
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102291497
http://polskawue.gov.pl/Ramy,ladu,korporacyjnego,dla,spolek,co,wymaga,poprawy,7737.html
http://polskawue.gov.pl/Ramy,ladu,korporacyjnego,dla,spolek,co,wymaga,poprawy,7737.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800437
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3755.htm
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PROJEKTY

STAWKI I WSKAŹNIKI

Sytuacja na rynku pracy 
w marcu 

W marcu 2011 r. szacunkowa stopa bezrobocia 
rejestrowanego, na podstawie meldunków  

nadesłanych przez urzędy pracy, wyniosła 13%  
i w porównaniu do lutego spadła o 0,1 punktu 

procentowego.. 

Zarejestrowanych bezrobotnych było 2.135.300. Praco-
dawcy zgłosili do urzędów pracy 82,5 tys. wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

ZMIANY PRAWNE

Nowelizacja przepisów 
o pomocy społecznej

Zmiany w przepisach mają na celu zmobilizowanie 
pozostających bez pracy osób do podjęcia wysiłku 

zmie rzającego do wyjścia z bezrobocia, przy 
wykorzystaniu pomocy oferowanej im przez 

ośrodki pomocy społecznej. 

Większość przepisów ustawy  z dnia 18 marca 2011 r. 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych wchodzi w życie 3 maja br. 

Nowelizacja umożliwia m.in. pobieranie zasiłków z po-
mocy społecz nej przez okres do 2 miesięcy po pod jęciu 
zatrudnienia – nie częściej niż raz na 2 lata. Uznano bo-
wiem, za demotywacyjne natychmiastowe pozba wianie 
tych osób wszelkiego wsparcia. Sprecyzowano przyczy-
ny uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia z pomo-
cy społecznej w przypadku, gdy otrzymujący je m.in. 
nie współpracuje z pracowni kiem socjalnym, w sposób 
nieuzasad niony odmawia podjęcia zatrudnienia (np. sta-
żu) lub leczenia odwykowego. 

Zmiany dotyczą też np. podstaw do odmowy przyznania 
świadczenia z pomocy społecznej.

Nowelizacja modyfikuje także zasady odpłatności za po-
byt w domu pomocy społecznej. Dotąd małżonek, zstęp-
ni przed wstępnymi wnoszą opłatę, jeśli dochód osoby 
samotnej lub w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium 
dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodaru-

jącej lub na osobę w rodzinie, lecz kwota dochodu po-
zostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 
250% tego kryterium. Po zmianach dochód będzie musiał 
być wyższy niż 300%, zaś kwota po wniesieniu opłaty nie 
niższa niż 300% właściwego kryterium dochodowego.

AKTUALNOŚCI

Praca w Niemczech 
i Austrii bez pozwoleń

Z dniem 1 maja 2011 r. Niemcy i Austria 
całkowicie otworzyły swoje rynki pracy dla 
Polaków i obywateli 7 innych krajów, które  

w 2004 r. przystąpiły do UE.

Oznacza to, że od pracowników z tych krajów nie będą 
wymagane pozwolenia na pracę. Niemcy i Austria są 
ostatnimi krajami, które zniosły ochronę rynku pracy 
przed pracownikami z ośmiu krajów (Słowacji, Słowenii, 
Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski).

Sankcje za zatrudnianie 
nielegalnych imigrantów
Rada Ministrów przyjęła założenia do 

projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów 
zatrudniających obywateli państw trzecich 

przebywających wbrew przepisom oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. 

Jest to propozycja wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej 
minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stoso-
wanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich. Celem tej dy-
rektywy jest ograniczenie skali nielegalnej imigracji do UE 
przez zmniejszenie atrakcyjności zatrudnienia nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich.

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1905
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110810440
http://polskawue.gov.pl/Praca,w,Niemczech,i,Austrii,bez,pozwolen,8191.html
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1910
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1910
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powrót do spisu treści

ODPOWIEDZI

Delegowanie pracowników 
firmy

Pytanie: W związku z uzyskaniem zlecenia od 
hiszpańskiej firmy zamierzam delegować swoich 

pracowników do tego kraju na okres 13 miesięcy. 
Słyszałem, że od 1 maja 2010 r. zmieniły się 

zasady ubezpieczeń pracowników delegowanych. 
W którym kraju będą podlegali ubezpieczeniom 

moi pracownicy?

Odpowiedź: Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczenio-
wych. Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72 zastą-
piono nowymi aktami prawnymi: 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. do-
tyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego.

Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach 
Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują dotychczaso-
we regulacje).
 
Nowe Rozporządzenia najwięcej zmian wprowadzają do 
zasad ubezpieczeń pracowników delegowanych.

Zgodnie z art. 14 ust 1a i b obowiązującego do 30 kwiet-
nia 2010 r. Rozporządzenia nr 1408/71, pracownik wyko-

nujący pracę na terytorium państwa członkowskiego na 
rachunek przedsiębiorstwa, w którym jest zwykle zatrud-
niony i przez które został delegowany na terytorium in-
nego państwa członkowskiego w celu wykonywania tam 
pracy, podlegał nadal ustawodawstwu pierwszego pań-
stwa członkowskiego pod warunkiem, że przewidywany 
okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy i że 
nie został on delegowany w miejsce innej osoby, której 
okres delegowania upłynął. 

Jeżeli praca przedłuża się poza zakładany okres 12 mie-
sięcy z powodu nie dających się przewidzieć okoliczno-
ści, ustawodawstwo pierwszego państwa członkowskiego 
stosuje się nadal, aż do zakończenia pracy, pod warun-
kiem że wyrażą na to zgodę właściwe władze państwa 
członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest 
delegowany. O zgodę należy wystąpić przed upływem 
początkowego okresu 12 miesięcy. Jednakże zgody tej nie 
można udzielić na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozporządzenie 883/2004 wydłuża okres wykonywania 
pracy w drugim państwie do 24 miesięcy, jednocześnie 
likwidując możliwość przedłużania tego okresu za zgodą 
instytucji w państwie, w którym praca jest wykonywana. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004:

„Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik na-
jemny w Państwie Członkowskim w imieniu pracodawcy, 
który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która 
jest delegowana przez tego pracodawcę do innego Pań-
stwa Członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu 
tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierw-
szego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że prze-
widywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy  
i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.”

Powyższe oznacza, że pracownicy delegowani do Hiszpa-
nii na okres 13 miesięcy mogą podlegać ubezpieczeniom 
w Polsce, pod warunkiem, że nie są wysłani, by zastąpić 

inną osobę. Pracodawca takich osób musi ponadto w Pol-
sce prowadzić znaczną działalność. Potwierdzenia, że są 
spełniono powyższe warunki dokonuje oddział ZUS, który 
wydaje pracownikom formularze A1, potwierdzające, że 
podlegają oni ubezpieczeniom w Polsce.

Mariusz Makowski

AKTUALNOŚCI

O co chodzi z OFE?
Ministerstwo Finansów przygotowało 

kilkuminutowy spot, w którym wyjaśnia zawiłości 
związane ze zmianami w składkach emerytalnych 

przekazywanych do otwartych funduszy 
emerytalnych (OFE). 

Film jest dostępny na kanale resortu finansów na portalu 
YouTube.

Dotąd z każdej złotówki wpłacanej do ZUS przekazywane 
było 37 groszy do OFE. Cześć z tych pieniędzy inwesto-
wana jest w akcje, cześć pobierana w formie prowizji, 
a 22 grosze przekazywane są na zakup obligacji, a więc 
trafiają do budżetu państwa i wydawane są m.in. na bie-
żące emerytury.

1 maja br. weszła bowiem w życie ustawa o zmianach  
w systemie emerytalnym, zmniejszająca składki do OFE.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=247241&typ=news
http://www.youtube.com/MinisterstwoFinansow#p/a/u/0/b9GhlNvXzIk
http://www.youtube.com/MinisterstwoFinansow#p/a/u/0/b9GhlNvXzIk
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110750398
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ZMIANY PRAWNE

Nowe Prawo prywatne 
międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe to zestaw 
przepisów wskazujących, jaki system normatywny 
– krajowy, czy obcy – zastosować przy rozstrzyga-
niu danej sprawy, głównie o charakterze cywilnym 

bądź rodzinnym czy opiekuńczym. 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mię-
dzynarodowe zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę  
z 12 listopada 1965 r. Unowocześnia ona dotychczasowe 
rozwiązania właściwe dla stosunków osobistych i mająt-
kowych w zakresie prawa prywatnego międzynarodo-
wego, w tym handlowego i rodzinnego oraz usuwa luki  
z przepisów krajowych

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać 16 maja 
br., harmonizują z prawem wspólnotowym (w związ-
ku z przyjęciem przez Unię Europejską rozporządzenia 
określającego prawo właściwe dla zobowiązań poza-
umownych -Rzym II, ustawa odsyła do przepisów tego 
rozporządzenia). Unormowano też takie kwestie jak: zo-

Internet do inwentaryzacji…
Będzie sprawdzony stan infrastruktury szerokopa-
smowej na terytorium kraju oraz wskazane zosta-
ną obszary o niedostatecznym stopniu pokrycia 

infrastrukturą szerokopasmową, gdzie konieczne 
jest podjęcie konkretnych interwencji publicznych 

w sektorze telekomunikacyjnym.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie inwentaryzacji pokry-
cia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicz-
nymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub 
umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostę-
pu do Internetu przewiduje, że inwentaryzacji podlegać 
będą: 
• infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca lub 

umożliwiająca zapewnienie szerokopasmowego do-
stępu do Internetu; 

• publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające 
(umożliwiające) zapewnienie szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, w tym: węzły publicznej sieci 

Konwencja w sprawie 
alimentów

.Podpisanie przez UE międzynarodowej konwencji 
haskiej w sprawie alimentów, która ustanawia 

ogólnoświatowy system dochodzenia świadczeń 
na rzecz dzieci oraz innych form alimentów 

rodzinnych, zagwarantuje dzieciom taką samą 
ochronę w razie przeniesienia się jednego z 
rodziców do państwa poza Unią Europejską. 

Interes dziecka musi być traktowany nadrzędnie i rodzi-
ce nie powinni mieć możliwości uchylenia się od swoich 
obowiązków poprzez opuszczenie UE.

AKTUALNOŚCI

W trosce o seniorów
 Starzenie się społeczeństw jest procesem 

powszechnym i na razie – biorąc pod uwagę 
tendencje demograficzne – nieodwracalnym. 
Główny ciężar odpowiedzialności za seniorów 
spoczywa na opiekunach nieformalnych tzn.  

na rodzinie. 

Konieczne jest zatem zbudowanie zintegrowanego sys-
temu wsparcia osób starszych i ich opiekunów, opartego 
na podziale zadań pomiędzy rodzinę, instytucje publiczne 
i pozarządowe.

Stworzy ona ramy prawne, które będą wspólne dla 
państw UE oraz ratyfikujących je państw trzecich, i uła-
twią międzynarodowe dochodzenie roszczeń z tytułu ali-
mentów rodzinnych. Konwencja służy przede wszystkim 
ochronie dzieci, ponieważ znaczna większość roszczeń 
alimentacyjnych dotyczy właśnie dzieci. Tworzy światowy 
system współpracy władz krajowych, przewiduje bezpłat-
ną pomoc prawną w sprawach dotyczących świadczeń na 
rzecz dzieci oraz usprawnia procedury uznawania i egze-
kwowania orzeczeń sądowych w sprawie alimentów.

Nowy system przyspieszy także procedury odnajdowania 
ukrywających się dłużników, które są obecnie długie i zło-
żone.

bowiązania pozaumowne powstające w razie naruszenia 
dóbr osobistych, odpowiedzialność deliktowa za działanie 
lub zaniechanie władz publicznych, które zostały wyłą-
czone z zakresu zastosowania rozporządzenia.

W nowych unormowaniach posłużono się dwoma pod-
stawowymi kryteriami łą czącymi dany podmiot z okre-
ślonym systemem normatywnym: obywatel stwem  
i miejscem zamieszkania (tzw. domicylem). Pierwszy  
z nich dotyczy jedynie osób fizycznych, a więc general-
nie ich prawem ojczystym są prze pisy kraju, którego są 
obywatelami. Łącznik ten ma podstawowe znaczenie dla 
stosunków z zakresu prawa osobo wego, stosunków ro-
dzinnych i spraw spadkowych. W tych zatem dziedzinach 
wobec obywateli polskich będą, co do zasady, stosowane 
regulacje obowiązu jące w RP.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800432
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793815-p_3.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110460238
http://polskawue.gov.pl/Dzieci,w,UE,skorzystaja,na,szybszej,wyplacie,alimentow,pochodzacych,z,zagranicy,7822.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1772
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SERWIS DOMOWY

Choroby zwierząt
Rząd chce zwalczać groźne dla ludzi choroby 
zwierząt: wściekliznę, tzw. chorobę szalonych  

krów i ptasią grypę.

Na terytorium Polski wprowadzono programy:  
1. zwalczania:  

a) wścieklizny (Rabies), 
b) gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform 
encephalopathy – BSE; popularnie nazywaną „choro-
bą szalonych krów”);

2. mający na celu wykrycie występowania zakażeń wi-
rusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) 
oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia 
tej choroby. 

Określone one zostały w załącznikach do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r.

UMOWY I PISMA

Formularze do KW 
Od 7 maja br. obowiązywać będą nowe wzory: 
wniosku o założenie księgi wieczystej, wniosku  

o wpis w takiej księdze oraz żądania wpisu  
w księdze wieczystej. 

Określa je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 
kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

Formularze dla dłużników 
alimentacyjnych

Od 21 kwietnia br. obowiązują nowe wzory 
kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego 
oraz oświadczenia majątkowego dłużnika 

alimentacyjnego. 

Załączono je do rozporządzenia MPiPS z 23 marca 2011 r. 
Dotychczasowe formularze mogą być używane do czasu 
wyczerpania ich zapasów. 

telekomunikacyjnej, systemy transmisyjne publicznej 
sieci telekomunikacyjnej, punkty styku publicznych 
sieci telekomunikacyjnych; 

• budynki umożliwiające kolokację.

ORZECZENIA

Zmiany w Prawie budowlanym 
niekonstytucyjne

Zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na 
budowę jest niezgodne z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał 
wniosek Prezydenta RP dotyczący prawa budowlanego. 
Podstawową zmianą w procesie inwestycyjno-budow-
lanym, wprowadzoną przez nowelizację kwietniową  
i zaskarżoną przez Prezydenta jest wyeliminowanie 
co do zasady z tego procesu instytucji pozwolenia na 
budowę i zastąpienie jej uproszczonym trybem pole-
gającym na zgłoszeniu zamierzonej budowy organo-

określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych 
formularzy wniosków stosowanych w sądach rejono-
wych prowadzących księgi wieczyste w systemie infor-
matycznym.

wi administracji. Trybunał uznał, iż publiczno-prawnej 
ochrony praw właścicieli sąsiednich nieruchomości, stoso-
wanej na etapie przed rozpoczęciem budowy, nie zastą-
pią instrumenty cywilnoprawne, przewidziane w kodeksie 
cywilnym dla ochrony własności.

Za niekonstytucyjne uznane zostały również zmia-
ny polegające na zwolnieniu wielu rodzajów budów 
nawet z obowiązku zgłoszenia oraz rezygnacji z in-
stytucji pozwolenia na użytkowanie. Oznaczałyby one 
bowiem wyłączenie jakiejkolwiek kontroli państwa. 

Zdaniem TK, ww. zmiany w procesie inwestycyjnym 
stanowią zagrożenie zarówno dla interesu publicznego, 
wyrażającego się w istnieniu właściwego ładu przestrzen-
nego, ochronie środowiska i harmonijnym współżyciu 
obywateli, jak i prywatnego interesu sąsiadów inwestora. 
Ocenia je także jako wyzbycie się przez organy państwa 
prawnych instrumentów oddziaływania na procesy in-
westycji i odpowiedzialności za kształtowanie ładu prze-
strzennego i krajobrazu.

Za niezgodne Konstytucją uznał też Trybunał zalegali-
zowanie z mocy prawa (bez przeprowadzenia postępo-
wania w tej sprawie) wszystkich samowoli budowla-
nych, wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r., 
o ile tylko nie było w związku z nimi prowadzone po-
stępowanie administracyjne. Ten tryb legalizacji unie-
możliwia uwzględnienie indywidualnych okoliczności do-
tyczących samowoli budowlanej i uwzględnienie interesu 
publicznego i interesu osób trzecich. Narusza też zaufanie 
praworządnych obywateli do państwa, które zdecydowa-
ło się w ten sposób premiować zachowania niezgodne  
z prawem.

Wyrok TK z 20.04.2011 r., sygn. Kp 7/09

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110820452
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110850462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110730395
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2011/kp_07_09.htm
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PROJEKTY

Ułatwienia dla przewoźników?
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  

o transporcie drogowym oraz o zmianie innych 
ustaw ma usunąć bariery utrudniające polskim 

przewoźnikom prowadzenie działalności 
przewozowej.

Ma on na celu:
• znaczne ograniczenie lub utrudnienie nieuczciwej 

konkurencji zarówno ze strony nierzetelnych krajo-
wych przewoźników, jak i ze strony nieuczciwych za-
granicznych podmiotów,

• zwiększenie funkcji prewencyjnej i restytucyjnej 
nakładanych na przewoźników sankcji przy jedno-
czesnym zmniejszeniu ich represyjności, co pozwoli 
na zmniejszenie obciążeń związanych z istniejącym 
obecnie systemem kar administracyjnych i zmniej-
szenie ogólnej liczby naruszeń obowiązków lub wa-
runków wykonywania przewozów drogowych,

• dostosowanie infrastruktury drogowej do wymagań 
nowoczesnego transportu drogowego, 

• zmianę lub usunięcie biurokratycznych barier utrud-
niających prowadzenie działalności przewozowej lub 
generujących dodatkowe koszty działania przedsię-
biorstwa,

• wyeliminowanie lub ograniczenie patologicznych 
zachowań firm z branży około transportowej zmu-
szających przewoźników do naruszania obowiązków 
lub warunków wykonywania przewozów drogowych 
lub naruszania przepisów związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego,

• lepsze i efektywniejsze wykorzystanie Inspekcji 
Transportu Drogowego.

ZMIANY PRAWNE

Przejazdy pojazdów 
nienormatywnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 

innych ustaw.

Obecnie przepisy dotyczące przejazdów pojazdów nie-
normatywnych i wydawanie pozwoleń na ich przejazdy 
po drogach umiejscowione są w kilku aktach prawnych. 
Z dotychczasowej praktyki wynika, że w kwestii wyda-
wania pozwoleń występuje wiele niejasności zgłaszanych 
zarówno przez organy wydające pozwolenia, jak i przez 
podmioty ubiegające się o ich wydanie. Zaproponowane 
przepisy wprowadzają zmiany w podziale kompetencji 
organów wydających pozwolenia na przejazd pojazdów 
nienormatywnych. Chodzi o starostów, generalnego dy-
rektora dróg krajowych i autostrad, naczelnika urzędu 
celnego, zarządcę drogi oraz prezydenta miasta na pra-
wach powiatu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, pojazdem nienorma-
tywnym będzie pojazd (lub zespół pojazdów), którego 
naciski na osi wraz z ładunkiem lub bez niego są więk-
sze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi  
w przepisach o drogach publicznych. Za taki pojazd 
uważany będzie też ten, którego wymiary lub rzeczywi-
sta masa wraz z ładunkiem przekracza normy określone  
w ww. ustawie.

Po drogach publicznych dopuszczalne będzie przemiesz-
czanie się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedyn-
czej osi napędowej do 11,5 t. Minister Infrastruktury  
w rozporządzeniu wykaz dróg krajowych i wojewódzkich, 
po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku do 
10 ton oraz drogi krajowe, po których dozwolony będzie 
ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi do 8 ton.

Proponuje się wprowadzenie 7 kategorii zezwoleń na 
przejazd pojazdów nienormatywnych, ze wskazaniem or-
ganów upoważnionych do ich wydawania. Za udzielanie 
zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego będą 
pobierane opłaty. Projekt różnicuje okresy obowiązywa-
nia zezwoleń.

Więcej uprawnień 
dla rowerzystów

Celem ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o 

kierujących pojazdami jest poprawa bezpieczeństwa 
rowerzystów oraz stworzenie dla nich bardziej przyja-
znych warunków uczest nictwa w ruchu drogowym. 

Nowelizacja ta dostosowuje przepisy krajowego prawa do 
wymogów Kon wencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. 

Kierowca, który skręca w drogę poprzeczną, będzie musiał 
ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost 
po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów 
lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Jadący na 
dwóch kółkach będą mogli poruszać się na skrzyżowaniu 
środkowym pasem oraz wyprzedzać samochody z prawej 
strony.

Rowerzysta będzie mógł wjechać na chodnik także wtedy, 
gdy na drodze będą złe warunki pogo dowe, zagrażające 
bezpieczeństwu, np. ulewa, mgła czy śnieżyca.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4061.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6395/
http://orka.sejm.gov.pl/projustall6.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2771.htm
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Opłata elektroniczna
Listę dróg, na których od 1 lipca br. będzie 

pobierana opłata elektroniczna, oraz maksymalną 
wysokość tej opłaty określa rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 22 marca 2011 r.

Osobno rząd unormował metodę obliczania maksymal-
nej stawki opłaty elektronicznej za przejazd jednego kilo-
metra drogą krajową.

Ustawa o kierujących pojazdami
Poprawa bezpieczeństwa ruchu dro gowego dzięki 

podniesieniu kwalifikacji kierujących pojazdami  
i zminimalizowa niu nieprawidłowości w szkoleniu 

kie rowców – to główne założenia ustawy o 
kieru jących pojazdami. Ponadto nowe regula-
cje dostosowują polskie prawo do standardów 

obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty karne, nie utracą 
prawa jazdy, a jedynie zostaną skierowani na kurs reedu-
kacyjny. Kurs będą też musieli przejść kierowcy, którzy  
w ciągu 2 lat od zdobycia uprawnień do kierowania po-
jazdami (czyli w trakcie tzw. okresu próbnego) popełnią 
2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 
Kierujący pojazdami po alkoholu bądź po użyciu podob-
nie działającego środka będą dodatkowo skierowani na 
kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoho-
lowej. Jeśli w ciągu 5 lat wydania skierowania na wspo-
mniany kurs, kierowca ponownie przekroczy maksymal-
ną liczbę punktów – straci prawo jazdy. 

Przez 2 lata od uzyskania prawa jazdy kategorii B będzie 
obowiązywał okres próbny. W tym czasie kierowca bę-
dzie musiał odbyć – między 4 a 8 miesiącem od otrzy-
mania prawa jazdy – kurs dokształcający w zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie  
w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. 

W ciągu pierwszych 8 miesięcy od otrzymania prawa 
jazdy, świeżo upieczony kierowca będzie musiał jeździć  
z naklejką z zielonym liściem. W tym czasie nie będzie 

powrót do spisu treści

Ograniczenie 
odpowiedzialności 

przewoźnika
Odszkodowanie za zgubienie towaru maksymalnie 
może wynieść 8,33 jednostki rozrachunkowej za  

1 kg brakującej masy brutto. 

– Tak stanowi Protokół do Konwencji o umowie między-
narodowego przewozu drogowego towarów (CMR), 
sporządzonego w Genewie dnia 5 lipca 1978 r., który  
w stosunku do Polski wszedł w życie 21 lutego 2011 r. 
Protokół zmienia jednostkę rozliczeniową ograniczenia 
odpowiedzialności przewoźnika z franka złotego (Germi-
nal) na SDR. Jednostka rozrachunkowa to specjalne pra-
wo ciągnienia stworzone przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy.

Samochód w ustawach 
podatkowych

 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw  

zmienia m.in. definicje samochodu  
osobowego zapisane w ustawach o podatkach 

dochodowych, dostosowując je do obowiązującej 
w ustawach o podatku od towarów i usług  

oraz o transporcie drogowym, z uwzględnieniem 
przepisów przejściowych przewidzianych  

w ustawie o VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami, za samochód osobowy 
nie będzie uznawany pojazd będący pojazdem specjal-
nym, jeśli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z 
odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świa-
dectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami 
prawa o ruchu drogowym, lub  z innych dokumentów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wy-
nika, że jest to pojazd specjalny. Ustawa wskazuje także 
inne pojazdy samochodowe, które nie będą uznawane 
za samochody osobowe w rozumieniu ustaw o podat-
kach dochodowych.

mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze za-
budowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym  
i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwu-
jezdniowej. 

Kursy reedukacyjne i doszkalające będą prowadzone 
przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. 

Do 2033 r. nastąpi wymiana krajowych praw jazdy na 
dokumenty zgodne z nowym wzorem unijnym. Wprowa-
dzony zostanie okres ważności tych dokumentów: 
• 15 lat dla praw jazdy kat. AM, A1, A2, A,B1, B, B+E; 
• zasadniczo 5 lat dla pozostałych kategorii. 
Będą też nowe kategorie prawa jazdy: 
• AM – na motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe 

(np. quady) – zdobyć je będą mogli już 14-stolatko-
wie; 

• A2 – na motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW.

Nowe przepisy mają być stosowane od 1 stycznia 2013 r. 
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obo-
wiązywać ma zaś przejściowa definicja samochodu osobo-
wego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800433
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110770417
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110720382
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110720383
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2566.htm
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FINANSE
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AKTUALNOŚCI

Aktualizacja planów
Rada Ministrów zaktualizowała Wieloletni Plan 

Finansowy Państwa na lata 2011 – 2014. 

Został on załączony do uchwały nr 36 z dnia 5 kwietnia 
2011 r. Przyjęte w tym roku rozwiązania mają, zdaniem 
rządu, pomóc wzmocnić stronę dochodową budżetu pań-
stwa.

5 kwietnia br. Rząd przyjął natomiast założenia do pro-
jektu budżetu państwa na rok 2012. PKB w ujęciu real-
nym: wzrost o 4,0%., PKB w cenach bieżących: 1.619,1 
mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem: 2,8%, przeciętne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej: 3.624 zł; realny wzrost prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,9% 
– tak mają wyglądać w 2012 r. podstawowe wskaźniki 
makroekonomiczne. 

Tymczasem w okresie styczeń – marzec 2011 r. dochody 
budżetu państwa oszacowano na kwotę 62.715,5 mln zł, 
zaś wydatki na kwotę 80.036,9 mln zł, a deficyt budżetu 
państwa – na 17.321,4 mln zł.

Pomoc finansowa 
dla powodzian

 Parlament Europejski zatwierdził 182,4 mln 
euro na rekompensatę skutków zeszłorocznych 

powodzi dla sześciu krajów Europy 
Środkowowschodniej. 

Polska skorzysta z tego mechanizmu po raz pierwszy, 
otrzymując 105,5 mln euro. Łączny koszt szkód spowo-
dowanych powodziami szacuje się na 5,5 mld euro.

Program konwergencji
26 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła 
„Program konwergencji. Aktualizacja 2011.”

Coroczna aktualizacja Programu konwergencji przed-
stawia średniookresowe prognozy sytuacji gospodarczej 
Polski i jej finansów publicznych.

STAWKI I WSKAŹNIKI

Jaka inflacja?
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w I kwartale 2011 r. w stosunku do IV 
kwartału 2010 r. wyniósł 102,1. Oznacza to, że 

ceny w tym okresie wzrosły o 2,1%. 

Natomiast wskaźnik cen towarów nieżywnościowych 
trwałego użytku w  I kwartale 2011 r. w stosunku do 
IV kwartału 2010 r. wyniósł 100,3, co oznacza, że ceny 
wzrosły o 0,3%. 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogó-
łem marcu 2011 r. w stosunku do marca 2005 r. wyniósł 
119,4, co oznacza wzrost cen w tym okresie o 19,4%.

Ile Unia przeznaczyła 
na oficjalną pomoc rozwojową 

w 2010 r.?
Ze wstępnych danych za 2010 r. dotyczących 
wydatków UE i 27 państw członkowskich na 

oficjalną pomoc rozwojową wynika, iż  
w porównaniu z 2009 r. pomoc wzrosła o ok. 4,5 

mld euro, osiągając wartość 53,8 mld euro. 

To potwierdza, że UE jest największym i najbardziej 
szczodrym darczyńcą, od którego pochodzi ponad poło-
wa oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie.

Stopy NBP znów w górę
Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć 

stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. 

Od 6 kwietnia 2011 r. wynoszą one:
• stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej; 
• stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej; 
• stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej; 
• stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej; 

W związku z powyższym stawka odsetek od zaległości 
podatkowych wynosi od 6 kwietnia br. 13,00% (od 20 
stycznia 2011 r. było to 12,50 %).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110290324
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/zalozenia_do_budzetu_na_2012_r,6340/
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