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•	 WIĘCEJ	PODATNIKÓW	
ZAMONTUJE	KASY	REJESTRUJĄCE		

Ministerstwo Finansów 
przygotowało projekt nowych 
przepisów dotyczących zwolnień 
z obowiązku stosowania ewidencji 
przy użyciu kas fiskalnych. Nadal 
nie zostało ono podpisane, ale 
zapewne wejdzie w życie, 
planowo, z początkiem 2013 roku 
i ma obowiązywać do końca 
2014 r. Do tego czasu będą 
obowiązywały zwolnienia 
z obowiązku stosowania kas 
rejestrujących wymienione 
w rozporządzeniu.

•	 CO	NOWEGO	W	VAT?	

•	 PRZEDŁUŻENIE	OGRANICZEŃ	
W	ODLICZANIU	VAT	

•	 KARTA	PODATKOWA

•	 BĘDĄ	ZMIANY	W	PRAWIE	
TELEKOMUNIKACYJNYM	

•	 REDUKCJA	OBCIĄŻEŃ	
ADMINISTRACYJNYCH

Poprawa płynności finansowej 
przedsiębiorstw, ograniczenie 
zatorów płatniczych, zwiększenie 
dyscypliny płatniczej między 
kontrahentami oraz likwidacja 
barier administracyjnych to 
najważniejsze ułatwienia 
w prowadzeniu mikro, małych 
i średnich firm w Polsce 
zaproponowane przez Ministerstwo 
Gospodarki, nad którymi prace 
kończy Parlament. 

•	 NOWE	PRZEPISY	DOTYCZĄCE	
HOMOLOGACJI	MOTOCYKLI	
I	QUADÓW

•	 ZAŁOŻENIA	NOWELIZACJI	PRAWA	
ANTYMONOPOLOWEGO	

•	 RMUA	CO	MIESIĄC	TYLKO	NA	
ŻĄDANIE	

•	 ZWERYFIKUJ	I	ZAKTUALIZUJ	
SWOJE	DANE	U	PŁATNIKA	
SKŁADEK	

•	 ZMIANY	W	ŚWIADCZENIACH	
RODZINNYCH

•	 REJESTRACJA	W	URZĘDACH	
PRACY	PRZEZ	INTERNET

•	 URLOPY	MACIERZYŃSKIE	
I	RODZICIELSKIE	

Jakie zmiany w urlopach 
macierzyńskich przewiduje nowa 
ustawa? Co to jest urlop 
rodzicielski? Co się dokładnie 
zmieni?

•	 LIMITY	PRZYCHODÓW	
DORABIAJĄCYCH

•	 SPRAWDŹ,	ZANIM	PODPISZESZ	

•	 TAŃSZY	GAZ	

•	 UŁATWIENIA	MELDUNKOWE

Zgodnie ze zmianami, nad którymi 
prace kończy Parlament, dopiero 
od 1 stycznia 2016 r. zniknie 
obowiązek meldunkowy. 
Wcześniej, od stycznia 2013 r. 
zniesione zostaną niektóre zapisy 
związane z obowiązkiem 
meldunkowym. Polacy, obywatele 
państw Unii Europejskiej i państw 
EFTA – stron EOG oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej nie będą 
musieli meldować się na pobyt 
czasowy nie przekraczający 
3 miesięcy.  

•	 KOLEJNA	REWOLUCJA	
W	POSTĘPOWANIU	CYWILNYM?



s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
grudzień
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Drogi	Kliencie,

Błogosławionych	Świąt	
Bożego	Narodzenia 

spędzonych	w	gronie	najbliższych, 
mocy	prezentów	pod	choinką, 
radośnie	rozbrzmiewających	przy	
Wigilijnym	stole	kolęd oraz	samych	
sukcesów	w	Nowym	2013	Roku	

życzy	Twój	Doradca	Podatkowy

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

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

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

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

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

10.	–	Złożenie	zgłoszenia	INTRASTAT	za	listopad.

17.	–	Wpłata	podatku	od	nieruchomości	i	podatku	
leśnego	za	grudzień	–	osoby	prawne,	jednostki	orga-
nizacyjne	 oraz	 spółki	 nieposiadające	 osobowości	
prawnej.

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

17.	–	Złożenie	informacji	podsumowującej	(w	wersji	
drukowanej)	za	listopad.

20.	–	Wpłata	zaliczki	na	podatek	dochodowy	od	osób	
prawnych	i	od	podatkowej	grupy	kapitałowej.
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PODATKIT E R M I N Y
grudzień

                              PROJEKTY    

Więcej podatników zamontuje 
kasy rejestrujące 

Ministerstwo	Finansów	przygotowało	projekt	
nowych	przepisów	dotyczących	zwolnień	z	obo-
wiązku	stosowania	ewidencji	przy	użyciu	kas	
fiskalnych.	Nadal	nie	zostało	ono	podpisane,	ale	
zapewne	wejdzie	w	życie,	planowo,	z	początkiem	
2013	roku	i	ma	obowiązywać	do	końca	2014	r.	
Do	tego	czasu	będą	obowiązywały	zwolnienia	
z	obowiązku	stosowania	kas	rejestrujących	

wymienione	w	rozporządzeniu.

Przewidziano	w	 nim	 jednak	m.in.	 zrównanie	 limitu	
obrotów	pozwalającego	na	korzystanie	ze	zwolnienia	
z	obowiązku	ewidencjonowania	z	zastosowaniem	kas	
fiskalnych	 zarówno	dla	podmiotów	kontynuujących,	
jak	i	rozpoczynających	działalność.	Zwolnienie	obejmie	
tylko	podatników,	których	obroty	–	ze	sprzedaży	na	rzecz	
osób	fizycznych	nieprowadzących	działalności	gospodar-
czej	i	rolników	ryczałtowych	–	nie	przekraczają	20	tys.	zł	
w	skali	roku.	
Obowiązkowo	ewidencję	mają	prowadzić	szkoły	nauki	

jazdy.	
W	zakresie	zwolnień	przedmiotowo-podmiotowych	

projekt	przewiduje	utrzymanie	systemu	zwolnień	doty-
czących	podatników,	u	których	udział	wartości	dostaw	
towarów	i	świadczonych	usług	wymienionych	w	części	
I	załącznika	w	obrotach	z	działalności	określonej	w	art.	
111	ust.	1	ustawy	o	VAT	jest	większy	niż	80%.

Zmiany w liczeniu długu 
publicznego?

Rząd	przyjął	projekt	ustawy	o	zmianie	ustawy	
o	finansach	publicznych	oraz	ustawy	o	podatku	
od	towarów	i	usług,	przedłożony	przez	ministra	

finansów.

Zmiany	 w	 projekcie	 nowelizacji	 ustawy	 o	 finan-
sach	publicznych	dotyczą	niestosowania	w	finansach	
publicznych	(w	wyjątkowych	sytuacjach)	ograniczeń	
wynikających	z	przekroczenia	przez	relację	państwowego	
długu	publicznego	(PDP)	do	PKB	progu	50	proc.	oraz	
progu	ostrożnościowego	55 proc., czyli tzw. procedur 
ostrożnościowo-sanacyjnych. Chodzi o ograniczenie 
wpływu wahań kursów walut obcych oraz prefinan-
sowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 
w następnym roku budżetowym na ww. procedury.	

Projekt	nowelizacji	ustawy	przewiduje:
• państwowy dług publiczny będzie przeliczany na 

złote także z zastosowaniem średniej arytmetycz-
nej ze średnich kursów walut	obcych	ogłaszanych	
przez	Narodowy	Bank	Polski	z	dni	roboczych	(od	
poniedziałku	do	piątku)	z	roku	budżetowego,	za	
który	ogłaszana	jest	relacja;

•	 wyliczona	w	ten	sposób	kwota	będzie pomniej-
szona o kwotę wszystkich wolnych środków 
finansowych,	 będących	w	 dyspozycji	 ministra	
finansów	na	koniec	roku	budżetowego,	służących	
finansowaniu	potrzeb	pożyczkowych	budżetu	pań-
stwa	w	kolejnym	roku	budżetowym;

•	 w	przypadku,	gdy	powyższe	przeliczenie	wykaże,	
że	wartość	 tak	obliczonej	 relacji	 do	PKB	będzie	

powrót do spisu treści

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	
dochodowy	lub	zryczałtowanego	podatku	dochodo-
wego	za	listopad.

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

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

20.	–	Wpłata	na	PFRON	za	listopad.

27.	–	Deklaracja	i	rozliczenie	VAT	oraz	akcyzy.

27.	–	Złożenie	informacji	podsumowującej	(składanej	
elektronicznie).

28.	–	Wpłata	podatku	dochodowego	w formie	karty	
podatkowej	za	grudzień.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/54964
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/54964
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach-publicznych-oraz-ustawy-o.html
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mniejsza	niż	50	lub	55	proc.,	wówczas	ogranicze-
nia	w	procedurze	ostrożnościowej,	przewidziane	
w	ustawie	o	finansach	publicznych	oraz	warunkowe	
podniesienie	stawek	podatku	VAT,	nie	będą	wpro-
wadzane	w	życie.

Wprowadzenie	 tych	 zmian	 oznacza,	 że	 minister	
finansów	 będzie	 zobowiązany	 także	 do	 ogłaszania	
(w	Dzienniku	Urzędowym	RP	„Monitor	 Polski”)	 na	
koniec	 roku	budżetowego	m.in.:	kwoty	wynikającej	
z	przeliczenia	PDP	na	złote	z	zastosowaniem	średniej	
arytmetycznej	ze	średnich	kursów	walut	obcych	ogłasza-
nych	przez	NBP;	kwoty	wolnych	środków	finansowych	
na	koniec	roku	budżetowego	służących	finansowaniu	
potrzeb	pożyczkowych	budżetu	państwa	w	roku	kolej-
nym	roku	oraz	głównej	kwoty	służącej	do	obliczenia	
nowej	relacji.	Takie	zmiany	będą	służyć	jawności	i	przej-
rzystości	finansów	publicznych.

Przekroczenie	przez	relację	PDP	do	PKB	progu	50	lub	
55	proc.	wymaga	wdrożenia	procedur	ostrożnościowych,	
wpływających	bezpośrednio	lub	pośrednio	na	wszystkie	
jednostki	 sektora	 finansów	publicznych.	Dodatkowe	
obciążenia	–	w	postaci	wzrostu	stawki	podatku	VAT	
–	przewiduje	ustawa	o	podatku	od	 towarów	 i	usług	
(chodzi	o	przekroczenie	progu	55	proc.	w	relacji	kwoty	
PDP	do	PKB	za	lata	2012	lub	2013).

Co nowego w VAT?

Sejm	uchwalił	właśnie	nowelizację	ustawy	
o	podatku	od	towarów	i	usług.	Trafiła	ona	teraz	

do	Senatu.

Ustawa	wprowadza	przepisy	o	charakterze	dostosowaw-
czym	do	prawa	UE.	Uchwalone	zmiany	wynikają	 też	
z	potrzeby	„racjonalnego	stosowania	obniżonych	stawek	
VAT”.	Nowe	przepisy	upraszczają	rozliczenia	podatku	
VAT,	wprowadzają	stabilność	prawną	oraz	zmniejszają	
obciążenia	biurokratyczne	dla	przedsiębiorców.	W	rozwią-
zaniach	szczegółowych	nowelizacja	zmienia	na	23	proc.	
stawkę	VAT	na	wyroby	sztuki	ludowej,	rękodzieła	oraz	
rzemiosła	ludowego	i	artystycznego.	
Doprecyzowany	został	przepis,	że	stawka	obniżona	na	

usługi	gastronomiczne	nie	obejmuje	kawy	zabielanej	oraz	
regulacje	dotyczące	zwolnienia	od	podatku	VAT	w	sekto-
rze	budowlanym.	

                        AKTUALNOŚCI                    
 

Przedłużenie ograniczeń 
w odliczaniu VAT

Polska	prosi	Unię	Europejską	o	możliwość		
przedłużenia	ograniczeń	w	odliczaniu	podatku	

naliczonego	od	samochodów.

Rząd	przygotował	wniosek	o	derogację	dla	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	na	podstawie	art.	395	dyrektywy	Rady	
2006/112/WE	w	sprawie	wspólnego	systemu	podatku	
od	wartości	dodanej.	Wniosek	o	derogację	dotyczy	
ograniczenia	prawa do odliczenia do 50 proc. kwoty 
podatku naliczonego	–	nie	więcej	jednak	niż	8	tys.	zł:
• przy zakupie	(również	wewnątrzwspólnotowym),	

wytworzeniu	oraz	 imporcie	niektórych	pojazdów	
samochodowych,

• przy nabyciu usług wynikających z umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu	(lub	umów	podobnych)	
dotyczących	pojazdów	samochodowych	objętych	
derogacją.
W	celu	obliczenia	kwoty	podatku	podlegającej	odlicze-

niu	przyjęto	cenę	samochodu	w	wysokości	ok.	86	tys.	zł.	
Uniemożliwi	to	pełne	odliczanie	podatku	VAT	od	samocho-
dów	luksusowych.
Derogacją	 zostaną	 objęte	 pojazdy samocho-

dowe, w tym motocykle, oraz samochody osobowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.	Dero-
gacja	nie	obejmie	tych	pojazdów,	które	są	przeznaczone	
wyłącznie	do	działalności	gospodarczej	–	np.	pojazdów	
przeznaczonych	tylko	do	przewozu	ładunków,	pojazdów	
specjalnego	przeznaczenia	(ładowarek,	koparek)	oraz	
pojazdów	przeznaczonych	do	przewozu	co	najmniej	
10	osób	łącznie	z	kierowcą.
Ponadto	derogacja	–	również	do wysokości 50 proc. 

kwoty podatku naliczonego	–	ma	dotyczyć:
•	 częściowego	ograniczenia prawa do odliczenia 

podatku VAT od zakupu paliwa	wykorzystywanego	
do	napędu	pojazdów	samochodowych	objętych	
tym	zwolnieniem	(w	obecnym	stanie	prawnym	taka	
możliwość	nie	funkcjonuje),

•	 innych	wydatków eksploatacyjnych	 (naprawa,	
konserwacja	tych	pojazdów),

•	 wydatków	 na dostawy lub usługi	 wykonane	
w	związku	z	pojazdami	i	ich	wykorzystaniem	(prze-
róbki,	montaż).
Podatnicy	 podatku	VAT,	wykorzystujący	 pojazdy	

samochodowe	objęte	derogacją	do	użytku	prywatnego	
lub	innych	celów	niezwiązanych	z	działalnością	przed-
siębiorstwa,	nie	będą	mieli	obowiązku	szczegółowego	
rozliczania	podatku	VAT.
Polska	wnioskuje,	by	stosowanie	derogacji	dotyczyło	

okresu	od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

powrót do spisu treści

http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-zwiazanych-z-realizacja-ustawy-1.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D38327F66F33C452C1257A9A00246193
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-0.html
http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,Rada-Ministrow-zaakceptowala-wniosek-o-derogacje-dot-VAT-od-samochodow,wid,15130919,wiadomosc.html?ticaid=1fa43
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                      INTERPRETACJE    

Odszkodowanie wypłacone na 
podstawie ugody sądowej

Organ podatkowy wyjaśnił przepisy prawa podatko-
wego w zakresie skutków podatkowych w podatku 
dochodowym od osób fizycznych otrzymanego na 
podstawie ugody sądowej odszkodowania z tytułu 

niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.  

Spółka	 rozwiązała	 bezprawnie	 z	 wnioskodawczynią	
umowę	o	pracę,	w	„okresie	ochronnym”.	Wnioskodaw-
czyni	pozwała	spółkę	do	sądu	o	przywrócenie	do	pracy.	
Jednak	przed	dniem	rozprawy	doszło	do	porozumienia	
z	 pracodawcą	 i	 przed	 sądem	zawarta	 została	 ugoda.	
Wynika	z	niej,	że	wnioskodawczyni	zrzeka	się	roszczenia	
i	wycofuje	powództwo,	a	spółka	zobowiązuje	się	do	zapłaty	
na	jej	rzecz	kwoty	15.000	zł.	Spółka	wypłaciła	wniosko-
dawczyni	kwotę	odszkodowania	w	wysokości	12.150	zł,	
pomniejszoną	o	podatek	dochodowy	w	kwocie	2.850	zł.	
Organ	podatkowy	wskazał	w	interpretacji,	że	otrzy-

mane	przez	wnioskodawczynię	odszkodowanie	z	tytułu	
niezgodnego	 z	 prawem	 rozwiązania	 umowy	o	 pracę	
korzysta	ze	zwolnienia	od	podatku	dochodowego	na	pod-
stawie	art.	21	ust.	1	pkt	3	ustawy	o	podatku	dochodowym	
od	osób	fizycznych,	bowiem	jego	wysokość	oraz	zasady	
ustalania	wynikają	wprost	z	przepisów	odrębnych	ustaw,	
tj.	z	Kodeksu	pracy.	

Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	IS	w	Łodzi	z	19.11.2012	r.,	
nr	IPTPB2/415-636/12-4/JR

                                PORADY    

Karta podatkowa

Zbliża się początek kolejnego roku, wiele osób pla-
nuje zapewne rozpoczęcie lub rozszerzenie jakiegoś 

własnego biznesu. Warto więc pomyśleć o możliwych 
formach opodatkowania. Karta podatkowa to sposób 
opodatkowania przewidziany głównie dla osób pro-
wadzących indywidualną działalność gospodarczą.  

Jeśli	chodzi	o	spółki,	to	tylko	podatnicy	prowadzący	dzia-
łalność:

1. usługową lub wytwórczo-usługową,	określoną	
w	części	I	tabeli	stanowiącej	załącznik	nr	3	do	
ustawy	o	 ryczałcie,	w	zakresie	wymienionym	
w załączniku	nr	4	do	ustawy	–	przy	zatrudnieniu	
nie	przekraczającym	stanu	określonego	w	tabeli, 

2. usługową w zakresie handlu detalicznego żyw-
nością, napojami,	wyrobami	tytoniowymi	oraz	
kwiatami,	z	wyjątkiem	napojów	o	zawartości	alko-
holu	powyżej	1,5%	–	w	warunkach	określonych	
w	części	II	tabeli	,	 

3. usługową w zakresie handlu detalicznego 
artykułami nieżywnościowymi	 –	w	warun-
kach	określonych	w	części	III	tabeli,	z	wyjątkiem	
handlu	paliwami	silnikowymi,	środkami	trans-
portu	samochodowego,	częściami	i	akcesoriami	
do	pojazdów	mechanicznych,	ciągnikami	rolni-
czymi	i	motocyklami	oraz z	wyjątkiem	handlu	
artykułami	nieżywnościowymi	objętego	konce-
sjonowaniem, 

4. gastronomiczną	–	jeżeli	nie	jest	prowadzona	
sprzedaż	napojów	o	zawartości	alkoholu	powy-
żej	1,5%	–	w	warunkach	określonych	w	części	
IV	tabeli,	 

5.	 w	zakresie	usług	transportowych	wykonywanych	
przy	użyciu	 jednego	pojazdu	–	w	warunkach	
określonych	w	części	V	tabeli, 

6. w zakresie usług rozrywkowych	–	w	warun-
kach	określonych	w	części	VI	tabeli,	 

–	mogą	być	opodatkowani	w	formie	karty	podatkowej,	
gdy	działalność	 ta	 jest	prowadzona	w	formie	spółki 
cywilnej,	pod	warunkiem	że	łączna	liczba	wspólników	
oraz	zatrudnionych	pracowników	nie	przekracza	stanu	
zatrudnienia	określonego	w	tabeli.	 

Z	tej	formy	opodatkowania	mogą	skorzystać	wyłącz-
nie	podatnicy,	których	działalność	nie	jest	prowadzona	
poza	 granicami	 Polski.	 Jest	 ona	wygodna	 dla	 tych,	
którzy	działalność	gospodarczą	traktują	jako	uboczną	
i	uzyskują	z	niej	niewielkie	przychody.	Karta	podatkowa	
jest,	podobnie	jak	ryczałt	od	przychodów	ewidencjono-
wanych,	alternatywną	formą	opodatkowania.	Katalog	
rodzajów	działalności	podlegających	opodatkowaniu	
w	formie	karty	podatkowej	jest	dość	szeroki.	

Opodatkowanie	 w	 formie	 karty	 podatkowej	 sto-
sowane	 jest	 wyłącznie	 na	 wniosek	 podatnika.	
Wniosek	powinien	zawierać	zgłoszenie	prowadzenia	dzia-
łalności,	w	zakresie	której	możliwe	jest	opodatkowanie	
w	formie	karty	podatkowej.	Wniosek	o	zastosowanie	
opodatkowania	w	formie	karty	podatkowej	(na	formu-
larzu	PIT-16)	na	dany	rok	podatkowy,	podatnik	składa	
właściwemu	naczelnikowi	urzędu	skarbowego,	nie	póź-
niej	niż	do	dnia	20	stycznia	roku	podatkowego.	Jeżeli	
podatnik	rozpoczyna	działalność,	wniosek	o	zastosowa-
nie	opodatkowania	w	formie	karty	podatkowej	składa	
właściwemu	naczelnikowi	urzędu	skarbowego	przed	roz-

powrót do spisu treści

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=328885&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=328885&i_smpp_s_strona=1
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poczęciem	działalności	lub	może	dołączyć	do	wniosku	
o	wpis	do	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	
Gospodarczej	(formularz	CEIDG-1)	składanego	na	pod-
stawie	przepisów	o	swobodzie	działalności	gospodarczej.	
Jeśli	do	dnia	20	stycznia	roku	podatkowego	podatnik	nie	
zgłosił	likwidacji	działalności	gospodarczej	lub nie	doko-
nał	wyboru	innej	formy	opodatkowania,	to	uważa	się,	że	
prowadzi	nadal	działalność	opodatkowaną	w	tej	formie.	
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek 
o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej składa jeden ze wspólników. 

Naczelnik	urzędu	skarbowego,	uwzględniając	wniosek	
o	zastosowanie	karty	podatkowej,	wydaje	decyzję	usta-
lającą	wysokość	podatku	dochodowego	w	formie	karty	
podatkowej	–	na	każdy	rok	podatkowy	z	osobna.	Jeśli	
działalność	jest	prowadzona	w	formie	spółki	cywilnej,	
w	 decyzji	 tej	wymienia	 się	wszystkich	 jej	wspólni-
ków.  Jeżeli	natomiast	naczelnik	urzędu	 skarbowego	
stwierdzi	 brak	warunków	do	 zastosowania	 opodat-
kowania	w	formie	karty	podatkowej,	wydaje	decyzję	
odmowną.	

Stawki	 karty	 podatkowej	 określone	 są	 kwotowo	
i	 podlegają	 corocznie	 podwyższeniu.	 Ich	wysokość	
zależy	m.in.	od:

	▪ rodzaju	i	zakresu	prowadzonej	działalności,	
	▪ liczby	zatrudnionych	pracowników,
	▪ liczby	mieszkańców	miejscowości,	w	której	
prowadzona	jest	działalność	gospodarcza.	

Rozliczanie	na	podstawie	karty	podatkowej	 jest	naj-
prostszą	 formą	 opodatkowania	 i	 nie	 powoduje	
u	podatnika	żadnych	obowiązków	sprawozdawczych.	
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną 
w formie karty podatkowej są zwolnieni od obo-

wiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań 
podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek 
dochodowy.	Podatnicy	ci	są	jednak	obowiązani	wyda-
wać	na	żądanie	klienta	 rachunki	 i	 faktury,	o	których	
mowa	w	odrębnych	przepisach,	stwierdzające	sprzedaż	
wyrobu,	towaru	lub	wykonanie	usługi,	oraz	przecho-
wywać	w	kolejności	numerów	kopie	tych	rachunków	
i	faktur	w	okresie	5	lat	podatkowych,	licząc	od	końca	
roku,	w	którym	wystawiono	rachunek	lub	fakturę.

Mają	oni	jedynie	obowiązek	wpłacania	co	miesiąc	na	
rachunek	urzędu	 skarbowego	–	 do	dnia	 7	 każdego	
miesiąca	za	miesiąc	poprzedni	(a	za	grudzień	w	termi-
nie	do	dnia	28	grudnia),	kwoty	wymienionej	w	decyzji	
naczelnika	urzędu	skarbowego,	pomniejszonej	o	zapła-
coną	składkę	na	powszechne	ubezpieczenie	zdrowotne	
(pomniejszenie	nie	może	przekroczyć	7,75%	podstawy	
wymiaru	tej	składki).	

Po	zakończeniu	roku	kalendarzowego	podatnicy	powinni	
złożyć	deklarację	w	urzędzie	skarbowym	(w	terminie	do	
dnia	31	stycznia)	o	wysokości	składki	na	powszechne	
ubezpieczenie	 zdrowotne,	 zapłaconej	 i	 odliczonej	
od	 karty	 podatkowej	w	poszczególnych	miesiącach	
(PIT-16A).

Wybierając	jako	formę	opodatkowania	kartę	podatkową	
nie	można	korzystać	z	ulg	i	odliczeń	podatkowych	ani	
z	preferencyjnego	rozliczania	się	wspólnie	z	małżonkiem	
czy	w	sposób	przewidziany	dla	osób	samotnie	wycho-
wujących	dzieci.	

Rozliczających	się	na	podstawie	karty	podatkowej	mogą	
obejmować	 jednak	obowiązki	podatników	VAT	oraz	
obowiązek	prowadzenia	ewidencji	obrotu	za	pomocą	
kasy	fiskalnej	według	zasad	ogólnych.

                          ORZECZENIE    

Odliczenie VAT od wydatków 
poniesionych przed rejestracją 

spółki

Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnił, że w sytuacji, 
gdy wspólnicy spółki przed jej rejestracją oraz iden-
tyfikacją do celów VAT dokonali inwestycji niezbęd-
nych do przyszłego wykorzystywania nieruchomości 
przez ich spółkę, tych wspólników można uważać za 

podatników dla potrzeb tego podatku, a więc 
w zasadzie mogą oni dochodzić prawa do 

odliczenia podatku naliczonego.   

Artykuł	 168	 i	 art.	 178	 lit.	 a)	Dyrektywy	2006/112	
należy	interpretować	w	ten	sposób,	że	sprzeciwiają	się	
one	przepisom	krajowym,	na	których	podstawie	ponie-
siony	podatek	naliczony	nie	może	być	odliczony	przez	
spółkę,	jeżeli	faktura,	wystawiona	przed	rejestracją	oraz	
identyfikacją	 rzeczonej	 spółki	do	celów	VAT,	została	
wystawiona	na	przyszłych	wspólników	tej	spółki.	

Wyrok	ETS	z	1.03.2012	r.	w	sprawie	C-280/10	–	Polski	Trawertyn

powrót do spisu treści

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-280/10&td=ALL
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                    ZMIANY PRAWNE 

Będą zmiany w prawie 
telekomunikacyjnym

	Nowelizacja	Prawa	telekomunikacyjnego	ma	
zapewnić	lepszą	ochronę	konsumentom.	Pozwoli	
ona	na	zawieranie	umowy	w	formie	elektronicz-
nej,	wprowadzi	udogodnienia	dla	korzystających	
z	mobilnego	Internetu	(dostawca	usług	będzie	
musiał	informować	o	przekroczeniu	limitu	trans-
misji	danych)	oraz	skróci	do	jednego	dnia	czas	na	

przeniesienie	numeru,	także	w	sieciach	
stacjonarnych.

	

Ustawa	m.in.:	 implementuje	 przepisy	 unijne	 oraz	
uwzględnia	postanowienia	wyroku	TS	UE	w	sprawie	
zakazu	uzależniania	zawarcia	umowy	dotyczącej	korzy-
stania	z	jednej	usługi	(np.	telefonu)	od	zamówienia	innych	
usług	(np.	telewizji	kablowej	czy	Internetu).	Przewi-
duje	rozwiązania	zwiększające	uprawnienia	abonentów	
i	użytkowników,	optymalizuje	obowiązki	przedsiębior-
ców	 telekomunikacyjnych	oraz	usprawnia	 regulacje	
rynku	 telekomunikacyjnego.	 Zgodnie  	 z	 uchwaloną	
ustawą,	umowy, regulaminy i cenniki będą musiały 
mieć jasną, zrozumiałą i dostępną formę. Klient 
powinien mieć pełne rozeznanie w zakresie usług, 
które oferuje mu przedsiębiorca telekomunikacyjny. 
Ustawa wprowadza też możliwość zawarcia umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie 
elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego 
na stronie internetowej dostawcy.	Dzięki	tym	zmia-
nom	będzie	możliwe	nie	 tylko	zawarcie	umowy	bez	

wychodzenia	z	domu,	ale	także	dokładne	zapoznanie	
się	z	proponowanymi	warunkami	i	podjęcie	świadomej	
decyzji.	
Ponadto	nowe	przepisy	mają	chronić	abonentów	przed	

obniżaniem	poziomu	świadczonych	usług	przez	dostaw-
ców	Internetu.	Nowelizacja	nakłada	także	na	wszystkich	
dostawców	publicznie	dostępnych	usług	telefonicznych	
obowiązek zapewnienia udogodnień dla osób niepeł-
nosprawnych.	Ustawa	przewiduje	ponadto,	że	tzw.	czas	
retencji	danych	przez	operatorów	ruchomej	publicznej	
sieci	 telekomunikacyjnej	będzie	wynosił	12	miesięcy	
(obecnie	okres	retencji	danych	wynosi	24	miesiące).	Ma	
ona	zwiększyć	ochronę	prywatności	i	ochronę	danych	
osobowych	abonentów	 (wprowadza	nowe	przepisy	
o	cookies	i	rozwiązania	dotyczące	obowiązku	notyfikacji	
przypadków	naruszenia	danych	osobowych).
Ustawa	 nowelizująca	 Prawo	 telekomunikacyjne	

zakłada	 ponadto	wydłużenie	 z	 5	 do	 10	 lat	 okresu,	
w	którym	możliwe	będzie	wznowienie	postępowania	
w	sprawie	rezerwacji	częstotliwości	oraz	uchylenia	decyzji	
w	tej	sprawie,	podniesienie	ze	100	zł	do	1000	zł	maksy-
malnej	grzywny	za	używanie	bez	zezwolenia	urządzenia	
radiowego	nadawczego	lub	nadawczo-odbiorczego	oraz	
umożliwienie	zróżnicowania	opłat	za	dysponowanie	czę-
stotliwościami	w	zależności	od	rodzaju	gminy.	Zakłada	
się	też	poprawę	efektywności	gospodarowanie	widmem	
radiowym.
Innych	zagadnień	dotyczy	natomiast	 inna	ustawa	

–	tj.	nowelizacja	ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw.	Została	ona	przyjęta	w	związku 	z	problemami	ze	
stosowaniem	niektórych	przepisów	ustawy	dotyczących	
np.	decyzji	o	lokalizacji	regionalnej	sieci	szerokopasmowej,	
możliwości	wykorzystywania	istniejącej	infrastruktury	
telekomunikacyjnej	oraz	zasad	związanych	z	realiza-
cją	obowiązku	 lokalizacji	kanałów	technologicznych	
w	przypadku	przebudowy	drogi	przez	zarządcę.	Ustawa	
ma	 usunąć	 wątpliwości	 związane	 ze	 stosowaniem	
ustawy,	a	także	umożliwić	rozwój	konkurencji	na	rynku	

telekomunikacyjnym	oraz	sprawne	prowadzenie	inwe-
stycji	telekomunikacyjnych	i	drogowych.	Zmiany	ułatwią	
realizację	inwestycji	związanych	z	budową	infrastruktury	
telekomunikacyjnej.	Znowelizowane	przepisy	upraszczają	
procedurę	wydawania	decyzji	o	lokalizacji	regionalnej	
sieci	szerokopasmowej.	Wprowadzają	także	inne	zasady	
wykonywania	przez	zarządców	dróg	obowiązku	lokali-
zacji	kanałów	technologicznych	(miejsc	na	światłowody)	
w	razie	przebudowy	lub	remontu	drogi.	Zmieniają	defi-
nicję	regionalnej	sieci	szerokopasmowej.	

Łatwiej pracować jako audytor 
efektywności energetycznej

Parlament	uchwalił	nowelizację	ustawy	o	efek-
tywności	energetycznej.	Przewiduje	ona	uchylenie	
przepisów,	które	utrudniają	uzyskanie	uprawnień	
do	wykonywania	zawodu	audytora	efektywności	

energetycznej.	

W	myśl	ustawy	audyt	będzie	mogła	wykonać	osoba,	
która	nie	musiałaby	już	potwierdzać	kwalifikacji	usta-
wowych	na	drodze	administracyjnej,	tj.	przed	komisją	
kwalifikacyjną	powołaną	przez	prezesa	Urzędu	Regulacji	
Energetyki.	
Ponadto	audytorzy	efektywności	energetycznej	nie	

muszą	posiadać	wyższego	wykształcenia	technicznego,	
jeśli	mają	wieloletnie	doświadczenie	w	wykonywaniu	
opracowań	 technicznych	dotyczących	efektywności	
energetycznej.	
Nowe	regulacje	mają	zwiększyć	dostęp	do	zawodu	

audytora	efektywności	energetycznej,	a	 tym	samym	
doprowadzić	do	wzrostu	konkurencji	i	obniżki	cen	na	
tym	rynku.

powrót do spisu treści

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BBDC3DA513A3E9AAC1257A47004F9567
http://mac.gov.pl/dzialania/prawo-telekomunikacyjne-senat-przeslal-poprawki-sejmowi/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3D4FC3C208DC4257C1257A3300414054
http://mac.gov.pl/dzialania/prezydent-podpisal-ustawe-ulatwiajaca-inwestycje-telekomunikacyjne/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2012/201211/sieci_telekomunikacyjne.rtf
http://mac.gov.pl/dzialania/senat-zaakceptowal-ustawe-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-uslug-i-sieci-telekomunikacyjnych/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1EE6370C894C1A8DC1257A3F004C9EDE
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Jednak	zgodnie	z	nowymi	przepisami,	audyt	dla	niektó-
rych	przedsięwzięć	(np.	urządzeń	elektroenergetycznych	
w	elektrowniach)	będzie	mógł	być	sporządzany	jedynie	
przez	osoby	posiadające	kwalifikacje	do	eksploatacji	
sieci,	urządzeń	lub	instalacji,	potwierdzone	świadectwem	
wydanym	przez	komisje	kwalifikacyjne,	działające	na	
podstawie	Prawa	energetycznego.
Ustawa	znosi	także	obowiązek	ubezpieczania	się	przez	

audytorów	od	odpowiedzialności	 cywilnej	 za	 szkody	
wyrządzone	w	związku	z	wykonaniem	audytu.

Redukcja obciążeń 
administracyjnych

Poprawa	płynności	finansowej	przedsiębiorstw,	
ograniczenie	zatorów	płatniczych,	zwiększenie	
dyscypliny	płatniczej	między	kontrahentami	oraz	
likwidacja	barier	administracyjnych	–	to	najważ-
niejsze	ułatwienia	w	prowadzeniu	mikro,	małych	
i	średnich	firm	w	Polsce	zaproponowane	przez	Mi-
nisterstwo	Gospodarki,	nad	którymi	prace	kończy	

Parlament.  

Nowe	przepisy	znoszą	m.in.	obowiązek	zapłaty	podatku	
VAT	przez	małego	podatnika	w ciągu	90	dni	(w	rozli-
czeniach	kasowych),	gdy	kontrahent	będący	czynnym	
podatnikiem	VAT	nie	zapłaci	mu	za	dostarczony	towar	
lub	wykonaną	usługę.	Łatwiejsze	będzie	też	korzystanie	
z	ulgi	na	„złe”	długi	w	obszarze	VAT.	Podatnik,	który	roz-
liczył	podatek	VAT	od	należności,	której	faktycznie	nie	
otrzymał	(tzw.	złe	długi),	będzie	mógł	dokonać	korekty	
podatku	należnego	po	upływie	150	dni	od	terminu	płat-
ności.	Obecnie	jest	to	180	dni.

Ustawa	ma	rozwiązać	również	powszechny	problem	
zatorów	płatniczych.	Ograniczy	zaliczanie	do	kosztów	
podatkowych	wydatków,	których	dłużnik	faktycznie	nie	
poniósł.	W	przypadku	nieuregulowania	kwoty	z	faktury	
podatnik-dłużnik	będzie	musiał	dokonać	korekty	kosz-
tów	uzyskania	przychodu	w	ciągu	30	dni	od	upływu	
terminu	płatności	ustalonego	przez	strony.	Natomiast,	
w	sytuacji,	gdy	czas	płatności	ustalony	przez	strony	
będzie	dłuższy	niż	60	dni,	termin	korekty	kosztów	przy-
padnie	na	90	dzień	od	dnia	zaliczenia	kwoty	do	kosztów	
uzyskania	przychodów.	Zapis	ten	eliminuje	dominującą	
pozycję	podatników	wobec	dostawcy	towarów	czy	usług	
poprzez	wyznaczanie	długich	terminów	płatności.	
Nowe	przepisy	znoszą	możliwość	dokonywania	przez	

organy	podatkowe	tzw.	„wymiaru	uzupełniającego”	przy	
zwrocie	sprawy	organowi	pierwszej	 instancji.	  Organ	
podatkowy	nie	będzie	mógł	zatem	wydać	decyzji	pogar-
szającej	sytuację	odwołującego	się	podatnika.
Ustawa	przewiduje	też	możliwość	żądania	odsetek	

podatkowych	od	zwrotu	akcyzy	przez	organ	celny	po	
terminie.	Obecne	przepisy	uniemożliwiają	podatnikom	
ubieganie	się	o należne	im	odsetki.
Zmiany	dotyczą	m.in.	publikowania	przez	ZUS,	NFZ	

i	KRUS	wydanych	interpretacji	oraz	wskazania	zakresu	
przedmiotowego	interpretacji	indywidualnych.	Obecnie	
obowiązujące	przepisy	nie	precyzują,	jaki	organ	i	w	jakim	
zakresie	ma	dokonywać	interpretacji	indywidualnej	prawa	
w	dziedzinie	ubezpieczeń	zdrowotnych	 i	społecznych	
w	 zakresie	 ustalania	 i	 pobierania	 składek.	 Zmiany	
w	pomogą	wyjaśnić	wątpliwości	przedsiębiorców	oraz	
ułatwią	im	wykonywanie	ciążących	na	nich	obowiązków.
Podtrzymaniu	inwestycji	służyć	ma	wyjaśnienie	wąt-

pliwości	interpretacyjnych	odnoszących	się	do	ryzyk	przy	
stosowaniu	formuły	partnerstwa	publiczno-prywatnego.	
W trakcie	prac	w	Sejmie	podkreślano,	że	takie	rozwią-
zanie	zwiększy	potencjał	inwestycji	infrastrukturalnych,	
zwłaszcza	na	poziomie	samorządowym.	

Nowe preferencje taryfowe 
w ramach systemu GSP

Nowe	preferencje	taryfowe	w	ramach	systemu	
GSP	mają	obowiązywać	od	1	stycznia	2014	r.

W	Dz.Urz.	UE	 seria	 L	Nr	303	 z	31.10.2012	 r.	 opu-
blikowane	 zostało	 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 
25 października 2012 r. wprowadzające ogólny 
system preferencji taryfowych i uchylające rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 732/2008. Wprowadza ono 
nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub 
zredukowanych stawek celnych   GSP oraz nowe 
kryteria korzystania z preferencji dla państw bene-
ficjentów.	To rozporządzenie	stosuje	się	 już	od	dnia	
20	 listopada	2012	 r.	 Jednakże	preferencje	 taryfowe	
w	ramach	rozwiązań	preferencyjnych,	o	których	mowa	
w	art.	1	ust.	2,	mają	zastosowanie	od	dnia	1	stycznia	
2014	r. 	Oznacza	to	w	praktyce,	że	obecny	system	GSP	
obowiązuje	do	dnia	1	stycznia 	2014	r.	Tak	długi	okres	
przejściowy	ma	na	celu	umożliwienie	przedsiębiorcom	
zapoznanie	się	z	warunkami	nowego	reżimu. 
Nowy	system	ograniczy	liczbę	państw	beneficjen-

tów	do	89.	Zmniejszenie	ilości	państw	korzystających	
z	preferencji	taryfowych	ma	na	celu	skuteczniejsze	ukie-
runkowanie	pomocy	dla	krajów 	rozwijających	się,	które	
przyjęły	na	siebie	obowiązki	wiążące	się	ze	skutecznym	
wykonywaniem	podstawowych	konwencji	w	dziedzinie	
praw	człowieka,	praw	pracowniczych,	ochrony	środowi-
ska	i	dobrych	rządów.	Nowe	preferencje 	będą	wspierać	
dalszy	rozwój	gospodarczy	tych	państw,	a	tym	samym	
wychodzić	naprzeciw	potrzebie	zrównoważonego	roz-
woju.

powrót do spisu treści

http://www.mg.gov.pl/node/17181
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7C5F483BEE481682C1257AA7002F6171
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-redukcji-niektorych-obciazen-administracyjnych-w.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-redukcji-niektorych-obciazen.html
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Nowe przepisy dotyczące 
homologacji motocykli i quadów

Parlament	Europejski	przyjął	nowe	przepisy,	które	
sprawią,	że	motocykle	będą	bezpieczniejsze	
i	bardziej	ekologiczne.	Od	2016	roku	dotyczyć	

one	będą	wszystkich	pojazdów	dwu	
i	trzykołowych,	a	także	czterokołowców,	
od	motorowerów	do	ciężkich	motocykli.			

Przyczyną,	 dla	 której	 posłowi	przyjęli	 rygorystyczne	
wymogi	bezpieczeństwa	i	emisji	dla	tych	pojazdów,	był	
fakt,	że	to	one	są	przyczyną	16%	śmiertelnych	wypad-
ków	drogowych	w	Europie,	chociaż	stanowią	obecnie	
tylko	2%	uczestników	ruchu	drogowego.	Oczywiście	
odpowiedzialność	za	bezpieczne	kierowanie	pojazdem	
motocyklowym	spoczywa	w	przeważającej	mierze	na	kie-
rowcy,	jednak	zawsze	można	sprawić,	by	motocykle	były	
bezpieczniejsze	i	czystsze.

BEZPIECZNIEJSZE...
Według	nowych	przepisów,	większe	motocykle	(tzn.	te	
z	silnikiem	powyżej	125	cm3)	muszą	być	wyposażone	
w	układy	przeciwblokujące	(ABS),	a	te	mniejsze	(z	sil-
nikiem	poniżej	125	cm3)	powinny	posiadać	ABS	 lub	
kombinowane	układy	hamulcowe	(CBS).	
Pod	koniec	2019	roku	Komisja	powinna	przedstawić	

analizę	kosztową	zysków	i	strat	wraz	z	zaleceniami,	co	
do	ewentualnego	dostosowania	przepisów	dotyczących	
obowiązku	stosowania	układów	ABS	w	mniejszych	moto-
cyklach.
Posłowie	 podjęli	 również	 środki,	mające	 na	 celu	

poprawienie	widoczności	motocykli	i	kierowców	poprzez	
wprowadzenie	automatycznych	włączników	reflektorów,	
uruchomiających	się	po	zapaleniu	silnika.

... I CZYSTSZE
W	związku	z	tym,	że	pojazdy	kategorii	L	emitują	bardzo	
duże	ilości	zanieczyszczeń,	posłowie	zdecydowali,	aby	od	
2016	roku	objąć	normą	emisji	Euro	4	motocykle,	a	od	
2017	także	motorowery.	Norma	Euro	5	będzie	obowiązy-
wać	wobec	wszystkich	dwu	lub	trzykołowych	pojazdów	
począwszy	od	2020	roku.
Posłowie	poparli	 również	 stopniowe	wprowadza-

nie	zaawansowanych	układów	diagnostycznych (OBD),	
sygnalizujących	błędy	w	zakresie	bezpieczeństwa	funkcjo-
nalnego	i	systemu	kontroli	emisji,	ułatwiających	sprawną	
i	skuteczną	naprawę	pojazdu.
Nowe	rozporządzenie,	przyjęte	643	glosami	za,	przy	

16	przeciw	i	18	wstrzymujących	się,	zostało	uzgodnione	
przez	Parlament	i	Radę,	dlatego	musi	jeszcze		jedynie	for-
malnie	zostać	zatwierdzone	przez	państwa	członkowskie.	
Przepisy	dotyczyć	będą	tylko	nowych	dwu	lub	trzyko-
łowych	pojazdów	i	czterokołowców	sprzedawanych	od	
2016	roku.

                                PORADY  

Kiedy inwestycja w marketing 
e-usług się opłaca

Dzisiejszy	marketing	skoncentrował	się	na	opty-
malizowaniu	wydatków	na	reklamę.	Coraz	częściej	
mówi	się	wprost	–	marketing	ma	sprzedawać.	

Badanie	firmy	IBM	przeprowadzone	w	Polsce	wskazuje,	że	
zmieniają	się	sposoby	oceny	marketingu,	58	%	ankietowa-

nych	dyrektorów	tego	obszaru	uważa,	że	podstawowymi	
miernikami	oceny	ich	efektywności	do	2015	r.	będą	zwrot	
z	inwestycji	w	marketing	ROI	oraz	ogólna	wartość	sprze-
daży.

Portal	www.web.gov.pl	udostępnił	broszurę	pt.	„Kiedy	inwe-
stycja	w	marketing	e-usług	się	opłaca”	–	przeczytaj.

	

                               PROJEKTY 

Założenia nowelizacji prawa 
antymonopolowego

Rada	Ministrów	przyjęła	założenia	do	projektu	
zmian	w	ustawie	o	ochronie	konkurencji	i	konsu-
mentów.	Dokument	przygotowany	przez	UOKiK	
przewiduje	m.in.	usprawnienie	systemu	kontroli	
koncentracji,	skuteczniejsze	wykrywanie	
niedozwolonych	porozumień	i	rozszerzenie	

programu	leniency.

Celem	przygotowanej	 nowelizacji	 ustawy	o	 ochro-
nie	konkurencji	i	konsumentów	jest	przede	wszystkim	
zwiększenie	efektywności	wykrywania	i	eliminowania	
praktyk	ograniczających	konkurencję	oraz	usprawnienie	
postępowań	z	zakresu	kontroli	koncentracji.	UOKiK	ma	
być	groźniejszy	niż	dotychczas…

powrót do spisu treści

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20121116IPR55754/html/Nowe-przepisy-dotycz%C4%85ce-homologacji-motocykli-i-quad%C3%B3w
http://www.web.gov.pl/g2/big/2012_08/606484ebdd1e35e42159e1f7c60934a0.pdf
http://www.web.gov.pl/g2/big/2012_08/606484ebdd1e35e42159e1f7c60934a0.pdf
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10099
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=12486
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i.html
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                                PORADA    

RMUA co miesiąc tylko 
na żądanie

Pracodawca	(płatnik	składek)	ma	obowiązek	
przekazać	ubezpieczonemu	informacje	o	danych	
przekazanych	za	niego	do	ZUS.	Informację	taką	
przekazuje	raz	w	roku,	za	rok	ubiegły.	Jednak	na	
żądanie	ubezpieczonego	informacja	może	być	

przekazywana	raz	w	miesiącu.	

Zarówno	informacja	roczna,	jak	i	miesięczna,	muszą	zawie-
rać	te	same	dane,	które	płatnik	wykazał	w	przekazanych	do	
ZUS	imiennych	raportach	miesięcznych	za	ubezpieczonego.
Informacja	dla	osoby	ubezpieczonej	może	być	prze-

kazana	w	 innej	 formie	niż	na	 formularzu	ZUS	RMUA	
(np.	wydruk	bądź	elektroniczny	dokument	z	programu	
wykorzystywanego	w	obsłudze	kadrowo-płacowej,	o	ile	
będzie	spełniał	wyżej	wymienione	warunki).	Najważniej-
sze,	by	zakres	danych	był	zgodny	z	wymogami	określonymi	
w	ustawie	o	systemie	ubezpieczeń	społecznych.
Płatnik	składek	ma	obowiązek	przekazać	tę	informację	

ubezpieczonym	raz	w	roku	do	28	lutego,	za	rok	poprzedni,	
w	 celu	weryfikacji.	 Dane	muszą	 być	 przedstawione	
w	podziale	na	poszczególne	miesiące.	
Jeżeli	płatnik	składek	na	bieżąco,	co	miesiąc,	przeka-

zuje	ubezpieczonym	informacje	o	danych	przekazanych	
w	imiennych	raportach	miesięcznych	przekazanych	do	ZUS	
(z	uwzględnieniem	korekt),	nie	musi	dodatkowo	przekazy-
wać	rocznej	informacji.	Jednak	gdy	ubezpieczony	zwróci	
się	do	płatnika	o	wydanie	informacji	rocznej,	płatnik	powi-
nien	mu	ją	udostępnić.

W	razie	trudności	w	uzyskaniu	informacji	od	płatnika	
składek	(pracodawcy)	zainteresowany	może	zweryfikować	
dane,	korzystając	z	Platformy	Usług	Elektronicznych	ZUS	
(www.pue.zus.pl),	lub	zwrócić	się	bezpośrednio	do	tereno-
wej	jednostki	organizacyjnej	ZUS.	
Dodatkowo	na	stronie	internetowej	Zakładu	Ubez-

pieczeń	Społecznych	(www.zus.pl),	w	zakładce	Bieżące	
wyjaśnienia	komórek	merytorycznych,	została	opubliko-
wana	informacja	roczna	do	wykorzystania	przez	płatników	
składek.	Informacja	ta	może	zostać	wykorzystana	po	pobra-
niu	ze	strony	internetowej	do	wypełnienia	i	przekazania	
danych	rocznych	ubezpieczonemu	lub	też	być	podstawą	do	
wprowadzenia	zmian	w	programie	kadrowo	–	płacowym.	
Można	 także	 skorzystać	 z	 obecnie	 obowiązującej	

wersji	programu	PŁATNIK	i	wydrukować	(lub	przekazać	
w	formie	dokumentu	elektronicznego)	dane	miesięczne	za	
okres	styczeń	–	grudzień	2012	r.	
Można	również	przekazać	informację	w	innej	formie,	

jeżeli	będą	spełnione	wymogi	co	do	zakresu	informacji,	
jakie	powinny	być	przekazane	ubezpieczonemu.

Zweryfikuj i zaktualizuj swoje 
dane u płatnika składek

Od	1	stycznia	2013	r.	prawo	do	świadczeń	opieki	
zdrowotnej	będzie	potwierdzane	elektronicznie	
–	dzięki	systemowi	eWUŚ.	Dlatego	też	w	bazie	

NFZ	powinny	być	aktualne	dane	
o	ubezpieczonych	i	członkach	ich	rodzin.	

ZUS	przekazuje	do	NFZ	dane	z	dokumentów	ubezpiecze-
niowych	otrzymanych	od	płatników	składek.	Błędne	lub	
nieaktualne	dane	w	bazach	ZUS	i	NFZ	mogą	więc	skut-
kować	komplikacjami	przy	rejestrowaniu	się	u	lekarza.	

Dlatego	zarówno	sami	ubezpieczeni,	jak	i	płatnicy	składek	
(pracodawcy,	przedsiębiorcy,	itp.)	powinni	sprawdzić,	czy	
do	ZUS	przekazane	zostały	poprawne	dane	o	okresach	
ubezpieczenia	zdrowotnego	oraz 	o	członkach	rodzin	
ubezpieczonych. 	

UBEZPIECZENI
Ubezpieczeni	powinni	sprawdzić,	czy	przekazali	swo-
jemu	płatnikowi	składek	informacje	o	członkach	rodziny,	
niezbędne	do	złożenia	prawidłowych	zgłoszeń	lub	wyre-
jestrowań,	a	w	szczególności	o:	
•	 uzyskaniu	 tytułu	do	ubezpieczenia	 zdrowotnego	

(np.	po	podjęciu	zatrudnienia,	rejestracji	jako	osoba	
bezrobotna,	rozpoczęciu	prowadzenia	działalności	
gospodarczej,	itp.),	

•	 ukończeniu	kształcenia	przez	pełnoletnie	dziecko,	
•	 ukończeniu	26	lat	przez	dziecko,	nawet	jeśli	nadal	

się	kształci,	chyba	że	posiada	orzeczenie	o	znacznym	
stopniu	niepełnosprawności	lub	innym	traktowanym	
na	równi.	
W	celu	weryfikacji	danych	warto	zarejestrować	się	

na	portalu	pue.zus.pl	 i	sprawdzić,	czy	dane	zewiden-
cjonowane	na	koncie	w	ZUS	są	poprawne.	Ewentualne	
nieprawidłowości	najlepiej,	w	pierwszej	kolejności,	wyja-
śnić	ze	swoim	płatnikiem	składek. 	

PŁATNICY SKŁADEK
Warto,	aby	płatnicy	składek	zwrócili	uwagę	na	prawidło-
wość	danych	przekazywanych	do	ZUS	o	ubezpieczonych	
oraz	o	członkach	ich	rodzin.	 Często	zdarza	się,	że	nie	
został	wyrejestrowany	członek	rodziny	ubezpieczonego,	
gdy:
•	 został	wyrejestrowany	ubezpieczony,	który	go	zgłosił,	
•	 członek	rodziny	ukończył	26	lat	(o	ile	nie	posiada	

orzeczenia	o	znacznym	stopniu	niepełnosprawności	
lub	innym	traktowanym	na	równi),	

•	 pełnoletni	członek	rodziny	ukończył	naukę,	
•	 członek	rodziny	(dziecko,	małżonek,	 itp.)	uzyskał	

tytułu	do	ubezpieczenia	zdrowotnego	(po	podjęciu	

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2010
http://pue.zus.pl/
http://www.zus.pl/
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3928
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3928
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2017
http://pue.zus.pl/
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pracy,	uzyskaniu	statusu	bezrobotnego,	rozpoczęciu	
działalności	gospodarczej,	itp.).	
–	Prosimy	więc	o	sprawdzenie	dokumentacji	ubezpie-

czeniowej	oraz	wyjaśnienie	z	ubezpieczonymi	wszystkich	
wątpliwości.	 Gdyby	okazało	się,	że	nie	zgłoszono	lub	
nie	wyrejestrowano	ubezpieczonego	albo	członków	jego	
rodziny	mimo	takiej	konieczności,	prosimy	o	pilne	speł-
nienie	tego	obowiązku.	Prosimy	również	przypomnieć	
ubezpieczonym	o	aktualizacji	 informacji	dotyczących	
członków	rodziny.	Warto	też	zarejestrować	się	na	portalu	
pue.zus.pl	i	na	bieżąco	sprawdzać	dokumenty	ubezpie-
czeniowe	przekazane	do	ZUS	–	mówi	Ewa	Kosowska,	
dyrektor	Departamentu	Ubezpieczeń	i	Składek	w	Centrali	
ZUS.	  
Informacje	 o	 systemie	 Elektronicznej	Weryfikacji	

Uprawnień	Świadczeniobiorców	(eWUŚ),	znaleźć	można	
na	stronie	internetowej	NFZ:	http://nfz.gov.pl.	

                     ZMIANY PRAWNE    

Do lekarza z PESEL-em

Od	1	stycznia	2013	zgłaszając	się	do	lekarza	po-
kazujemy	 PESEL	i	dowód	osobisty,	prawo	jazdy,	
albo	paszport,	by	potwierdzić,	że	mamy	prawo	do	
opieki	zdrowotnej	ze	środków	publicznych.	

–	Tak	stanowi	zmieniona	ustawa	o	świadczeniach	opieki	
zdrowotnej	finansowanych	ze	środków	publicznych. 

Zmiany w świadczeniach 
rodzinnych 

Od	1	stycznia	2013	r.	jednorazowa	zapomoga	
z	tytułu	urodzenia	się	dziecka	(tzw.	becikowe)	bę-
dzie	przysługiwała	(matce	lub	ojcu	dziecka,	opie-
kunowi	prawnemu	albo	opiekunowi	faktycznemu	

dziecka)	tylko	wtedy,	gdy	dochód	rodziny	
w	przeliczeniu	na	osobę	nie	przekracza	kwoty	

1922	zł	na	miesiąc	„na	rękę”.

–	Ustawa	z	dnia	12	października	2012	r.	o	zmianie	ustawy	
o	świadczeniach	rodzinnych	ma	wejść	w	życie	z	dniem	
1	stycznia	2013	r.	Jednak	nie przeszła propozycja pod-
wyższenia kwoty jednorazowego dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka do 1200 zł.	Pozostanie	on	nadal	na	
poziomie	1000	zł,	tak	jak	dotychczas.	

Tymczasem	Parlament	kończy	prace	na	inną	noweliza-
cją	ustawy	o	świadczeniach	rodzinnych	oraz	niektórych	
innych	ustaw. Zmiany	te	dotyczą	zasad	przyznawania	
świadczenia	pielęgnacyjnego.	Nowe	rozwiązania	mają	
dostosować	ustawę	do	potrzeb	społecznych	związanych	
z	polityką	rodzinną	i	możliwości	finansowych	państwa.	
Zgodnie	z	nowelizacją	uprawnionymi	do	świadczenia	
pielęgnacyjnego	będą	rodzice,	opiekunowie	faktyczni	
dziecka	oraz	osoby	będące	rodzicami	zastępczymi	spo-
krewnionymi,	a	także	osoby,	na	których	ciąży	obowiązek	
alimentacyjny	(z	wyjątkiem	osób	o	znacznym	stopniu	
niepełnosprawności).	Ponadto	ustawa	przewiduje,	że	
osoby	otrzymujące	świadczenie	na	podstawie	dotych-
czasowych	przepisów	zachowają	do	niego	prawo	do	
30	czerwca	2013	r.	Nowelizacja	wprowadza	także	nowe	
świadczenie	–	specjalny	zasiłek	opiekuńczy.

Rejestracja w urzędach pracy 
przez Internet

Za	pół	roku	wejdą	w	życie	przepisy,	dzięki	któ-
rym	będzie	można	przez	Internet	rejestrować	się	
i	umawiać	na	wizytę	w	urzędach	pracy	–	poinfor-
mował	Minister	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	który	

podpisał	rozporządzenie	w	tej	sprawie.

Ta	zmiana	ma	usprawnić	funkcjonowanie	urzędów	pracy,	
ale	przede	wszystkim	ma	być	wygodna	dla	osób	bezro-
botnych. Rejestrować	się	w	urzędach	pracy	przez	Internet	
będą	mogły	osoby	bezrobotne	oraz	poszukujące	pracy.	
Po	wypełnieniu	specjalnego	formularza	elektronicznego	
i	jego	przekazaniu,	zostanie	wyznaczony	termin	wizyty	
w	urzędzie	pracy,	nie	dłuższy	niż	siedem	dni	roboczych,	
by	dostarczyć	pozostałe	niezbędne	do	rejestracji	doku-
menty.

Aby	 skorzystać	 z	 pełnej	 rejestracji	 przez	 Internet,	
konieczne	będzie	dodatkowo	posiadanienp.	bezpiecznego	
podpisu	elektronicznego	weryfikowanego	certyfikatem,	
podpisu	potwierdzonego	profilem	zaufanym	elektronicz-
nej	platformy	usług	administracji	publicznej	albo	podpisu	
osobistego	weryfikowanego	certyfikatem	podpisu	osobi-
stego.

MPiPS	ocenia,	że	zakres	wykorzystania	pełnej	elektro-
nicznej	rejestracji,	przynajmniej	w	początkowym	okresie	
funkcjonowanie	rozporządzenia,	będzie	ograniczony.	
Nadal	będzie	można	zarejestrować	się,	odwiedzając	
urząd.

powrót do spisu treści

http://pue.zus.pl/
http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1016/1
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2012/201211/informacja_dot__ustawy_o_swiadczeniach_rodzinnych.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001255
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=ADB9836A68211A3DC1257A7E00546790
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=ADB9836A68211A3DC1257A7E00546790
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/rynek-pracy/projekt-rozporzadzenia-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-rejestracji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-/
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                          ODPOWIEDZI    

Urlopy macierzyńskie 
i rodzicielskie

Pytanie:	Jakie	zmiany	w	urlopach	macierzyńskich	
przewiduje	nowa	ustawa?	Co	to	jest	urlop	
rodzicielski?	Co	się	dokładnie	zmieni?

Odpowiedź:	Rząd	przyjął	pakiet	ustaw,	które	mają	uła-
twić	godzenie	opieki	nad	dziećmi	z	pracą	zawodową.	
Przewidziano	w	nim	większe	dotacje	dla	gmin	na	zało-
żenie	żłobka	lub	klubu	dziecięcego,	elastyczne	zasady	
dzielenia	urlopu	wychowawczego,	opłacanie	z	budżetu	
państwa	składek	emerytalnych	i	rentowych	za	wszystkie	
osoby,	które	zrezygnują	z	pracy,	aby	zająć	się	wychowa-
niem	dzieci,	a	także	wydłużenie	urlopów	macierzyńskich.	
Dzięki	zmianom	w	ustawie	rodzice	będą	mogli	skorzystać	
z	urlopu	składającego	się	z	trzech	części:
I.	 Tzw.	podstawowy	urlop	macierzyński	wynosi	(i	nadal	

wynosiłby):
•	 20	 tygodni	 –	w	przypadku	urodzenia	 jednego	
dziecka	przy	jednym	porodzie,

•	 31	tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	dwojga	dzieci	
przy	jednym	porodzie,

•	 33	tygodnie	–	w	przypadku	urodzenia	trojga	dzieci	
przy	jednym	porodzie,

•	 35	 tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	 czworga	
dzieci	przy	jednym	porodzie,

•	 37	tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	pięciorga	
i	więcej	dzieci	przy	jednym	porodzie.

II.	 II.	Tzw.	dodatkowy	urlop	macierzyński	od	dnia	wej-
ścia	w	życie	ustawy	wynosiłby:

•	 do	6	tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	jednego	
dziecka	przy	jednym	porodzie,

•	 do	8	tygodni	–	w	przypadku	urodzenia	więcej	niż	
jednego	dziecka	przy	jednym	porodzie.

III.	 III.	Tzw.	urlop	rodzicielski	wynosiłby	do	26	tygodni,	
niezależnie	od	liczby	dzieci	urodzonych	przy	jednym	
porodzie.
Przeczytaj	więcej	odpowiedzi	na	pytania	dotyczące	

planowanych	zmian	w	urlopach	macierzyńskich	i	rodzi-
cielskich	oraz	innych	zmian	w	pakiecie	prorodzinnym.

                            WSKAŹNIKI    

Limity przychodów 
dorabiających 

Od	1	grudnia	2012	r.	obowiązują	następujące	
limity:

2	457,20	zł

Przekroczenie	
limitu	powoduje	
zmniejszenie	
wypłaty	emery-
tury	lub	renty	(też	
renty	socjalnej).

To	kwota	przychodu	
odpowiadająca	
70%	przeciętnego	
miesięcznego	
wynagrodzenia	za	III	
kwartał	2012	r.

4	563,30	zł

Przekroczenie	
limitu	powoduje	
zawieszenie	
wypłaty	emerytury	
lub	renty.

To	kwota	przychodu	
odpowiadająca	
130%	przeciętnego	
miesięcznego	
wynagrodzenia	za	III	
kwartał	2012

Prezes ZUS podał też graniczne kwoty przychodu dla 
2012 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu 
emerytur i rent.	Wynoszą	one	odpowiednio:

1. 29 772,30 zł	–	co	stanowi	sumę	kwot	przychodu	
odpowiadających	70%	przeciętnych	miesięcznych	
wynagrodzeń	w	wysokości:

2391,20	zł od	1	stycznia	2012	r.	do	29	lutego	2012	r.

2510,80	zł od	1	marca	2012	r.	do	31	maja	2012	r.

2552,30	zł od	1	czerwca	2012	r.	do	31	sierpnia	2012	r.

2447,80	zł od	1	września	2012	r.	do	30	listopada	2012	r.

2457,20	zł od	1	grudnia	2012	r.	do	31	grudnia	2012	r.

2. 55 291,00 zł	–	co	stanowi	sumę	kwot	przychodu	
odpowiadających	130%	przeciętnych	miesięcznych	
wynagrodzeń	w	wysokości:

4440,80	zł	 od	1	stycznia	2012	r.	do	29	lutego	2012	r.

4662,80	zł	 od	1	marca	2012	r.	do	31	maja	2012	r.

4740,00	zł od	1	czerwca	2012	r.	do	31	sierpnia	2012	r.

4545,90	zł	 od	1	września	2012	r.	do	30	listopada	2012	r.

4563,30	zł	 od	1	grudnia	2012	r.	do	31	grudnia	2012	r.

powrót do spisu treści

http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-1.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-oraz.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-przedlozony-przez-ministra-2.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,5983,dluzsze-konsultacje-spoleczne-urlopow-rodzicielskich.html
http://www.kprm.gov.pl/node/8053.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2019
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2020
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2020
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2022
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                         AKTUALNOŚCI    

Sprawdź, zanim podpiszesz

	Zwrócenie	uwagi	społeczeństwa	na	ryzyka	zwią-
zane	z	zawieraniem	umów	finansowych,	w	tym	
przede	wszystkim	z	zaciąganiem	wysoko	oprocen-

towanych,	krótkoterminowych	pożyczek	
tzw.	„chwilówek”	oraz	z	korzystania	z	usług	
finansowych,	które	nie	podlegają	szczególnemu	
nadzorowi	państwa	–	to	główny	cel	ruszającej	
kampanii	społecznej	„Nie	daj	się	nabrać.	

Sprawdź,	zanim	podpiszesz”.

Wszyscy	 obywatele	 powinni	 zdawać	 sobie	 sprawę	
z	zagrożeń	płynących	z	niefrasobliwego	zawierania	umów	
pożyczkowych	i	mieć	wiedzę	umożliwiającą	dokonanie	
rzetelnej	oceny	takich	ofert.	Zbliżający	się	okres	przedświą-
teczny	to	czas	szczególnie	agresywnej	kampanii	reklamowej	
zachęcającej	do	korzystania	 z	 szybkich	pożyczek	 (na	
dowód,	bez	zabezpieczeń).	Klienci	firm	oferujących	tego	
typu	usługi	finansowe	są	często	nieświadomi,	że	rzeczy-
wiste	roczne	oprocentowanie	„łatwych	pieniędzy”	może	
sięgać	nawet	kilkudziesięciu	tysięcy	procent.

Tańszy gaz

Domowe	rachunki	za	gaz	będą	niższe	średnio	
o	10%.	PGNiG	złożyło	do	Urzędu	Regulacji	Ener-
getyki	wniosek	o	obniżenie	taryfy	od	nowego	
roku.	To	efekt	udanych	negocjacji	z	Gazpromem.

Po	tych	zmianach	tylko	Rumunia,	spośród	krajów	Unii	
Europejskiej,	będzie	dostarczać	odbiorcom	tańszy	gaz	
niż	Polska.	Minister	Skarbu	Państwa	podkreślił,	że	udało	
się	 zmniejszyć	 różnicę	między	 ceną	 surowca	w	Pol-
sce	 i	w	Niemczech.	–	Ta	różnica,	wynosząca	powyżej	
20	proc.,	 została	 znacząco	 zniwelowana	 na	 korzyść	
polskich	odbiorców	i	będzie	obowiązywać	od	początku	
2013	roku	–	wyjaśnił.

Obniżka	ceny	gazu	 to	wynik	 listopadowego	porozu-
mienia	Polskiego	Górnictwa	Naftowego	i	Gazownictwa	
(PGNiG)	z	rosyjskim	Gazpromem.	Dzięki	temu	PGNiG	
mogło	złożyć	wniosek	do	Urzędu	Regulacji	Energetyki	
o	zmianę	taryfy	od	stycznia	2013	r.

                              PROJEKTY    

Ułatwienia meldunkowe

Zgodnie	ze	zmianami,	nad	którymi	prace	kończy	
Parlament,	dopiero	od	1	stycznia	2016	r.	zniknie	
obowiązek	meldunkowy.	Wcześniej,	od	stycznia	
2013	r.	zniesione	zostaną	niektóre	zapisy	związane	
z	obowiązkiem	meldunkowym.	Polacy,	obywatele	
państw	Unii	Europejskiej	i	państw	EFTA	–	stron	

EOG	oraz	Konfederacji	Szwajcarskiej	nie	będą	mu-
sieli	meldować	się	na	pobyt	czasowy	nie	przekra-

czający	3	miesięcy.	

Turyści i wczasowicze nie będą meldować się 
w ośrodkach wczasowych, a dozorcy i administratorzy 
nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obo-
wiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez 

mieszkańców lub pracowników	–	to	tylko	niektóre	ze	
zmian	w	prawie	meldunkowym,	jakie	mają	obowiązywać	
od	nowego	roku.	Nowością	będzie	także	wydłużenie 
z 4 do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku.	
Zgodnie	z	propozycją	rządową,	będzie	możliwość	auto-

matycznego	wymeldowania	przy	zameldowaniu	w	nowym	
miejscu.	Od	stycznia	2013	r.	nie	trzeba	będzie	zatem	naj-
pierw	wymeldować	się	w	jednym	urzędzie,	aby	dopiero	
w	drugim	urzędzie	móc	zameldować	się	w	nowym	miej-
scu.	Wszystkie	te	czynności	wykonamy	w	jednym	urzędzie,	
z	chwilą	zameldowania	się	w	nowym	miejscu.	
Projekt	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	ewidencji	ludno-

ści	i	dowodach	osobistych	oraz	niektórych	innych	ustaw	
przewiduje	również,	że	od	stycznia	2013	r.	będzie	można	
dopełnić	formalności	meldunkowych	w	urzędzie	przez	
ustanowionego	pełnomocnika.
W	proponowanej	nowelizacji	odstąpiono także od 

konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku 
meldunkowego informacji o wykształceniu, obo-
wiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki 
wojskowej. Od nowego roku informacje te nie będą 
wymagane. Od stycznia 2013 r. zniesione zostaną 
również sankcje karne, m.in. dla obywateli polskich 
i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldun-
kowego.
Złagodzono	procedury	związane	z	wyjazdem	za	gra-

nicę.	Aktualnie	osoby	wyjeżdżające	za	granicę	na	dłużej	
niż	3	miesiące	mają	obowiązek	zgłosić	swój	wyjazd	w	biu-
rze	ewidencji	ludności.	Od	stycznia	2013	roku	obowiązek	
ten	będzie	dotyczył	osób,	które	wyjeżdżają	za	granicę	na	
dłużej	niż	6	miesięcy.
Projekt	 ustawy	 zakłada	 utworzenie	 od	 stycznia	

2015	r.	Rejestru	Dowodów	Osobistych,	czyli	rejestru	
centralnego	prowadzonego	w	formie	elektronicznej.	Do	
rejestru	bezpośredni	dostęp	będą	miały	urzędy	gmin.	Dzięki	
temu	rozwiązaniu	obywatel	będzie	mógł	złożyć	wniosek	
o	wydanie	dowodu	osobistego	w	dowolnej	gminie	na	
terenie	całego	kraju,	niezależnie	od	miejsca	aktualnego	
zamieszkania.	Będzie	mógł	także	elektronicznie	przesłać	

powrót do spisu treści

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/%E2%80%9Enie-daj-sie-nabrac-sprawdz-zanim-podpiszesz%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4534,nie-daj-sie-nabrac-sprawdz-zanim-podpiszesz.html
http://www.zanim-podpiszesz.pl/
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10110
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10110
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nizsze-rachunki-za-gaz-juz-od-stycznia.html
http://www.pgnig.pl/pgnig/com/8387?r%2Cnews%2CpageNumber=0&r%2Cnews%2CdateTo=&r%2Cnews%2CdateFrom=&r%2Cnews%2CnewsId=41746
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ceny-gazu-dla-polski-nizsze-o-ponad-10.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ceny-gazu-dla-polski-nizsze-o-ponad-10.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ewidencji-ludnosci-i-dowodach-osobistyc-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9FE6A11E8D764325C1257AA7002F6187
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wniosek	o	wydanie	dowodu,	a	w	urzędzie	pojawi	się	
tylko	raz	przy	odbiorze	dokumentu.
Zgodnie	z	projektem,	przesunięty	zostanie	 termin	

wejścia	w	życie	2	ustaw:	z	6	sierpnia	2010	r.	o	dowo-
dach	osobistych	z	1	lipca	2013	r.	na	1	stycznia	2015	r.	
oraz	ustawy	z	24	września	2010	r.	o	ewidencji	ludności	
z	1	stycznia	2013	r.	na	1	stycznia	2015	r.	W	projekcie	
zaproponowano	przesunięcie	z	1	stycznia	2014	r.	na	
1	stycznia	2016	r.	zniesienia	obowiązku	meldunkowego.
Projekt	 zakłada	 rezygnację	od	1	 stycznia	2015	 r.	

z	zamieszczania	adresu	zameldowania	w	dowodzie	oso-
bistym.	Zmiana	ta	spowoduje,	że	obywatel	nie	będzie	już	
musiał	każdorazowo	wymieniać	dokumentu,	w	przypadku	
zmiany	miejsca	stałego	pobytu.	Projekt	przewiduje	też	
rezygnację	z	zapisów	dotyczących	warstwy	elektronicz-
nej	dowodów	osobistych.	Zakłada	się	więc	przesunięcie	
terminu	wdrożenia	dowodu	elektronicznego.

Więcej ułatwień dla 
cudzoziemców?

Wydłużenie	z	2	do	3	lat	zezwolenia	na	pobyt	
czasowy	dla	cudzoziemców,	jedno	zezwolenie	na	
pobyt	i	pracę	w	Polsce,	czy	zezwolenie	na	pobyt	
czasowy	na	okres	2	lat	dla	cudzoziemców	konty-
nuujących	w	Polsce	studia	–	to	niektóre	ze	zmian,	
przygotowanych	przez	MSW	dla	cudzoziemców	

w	nowej	ustawie.	

Ministerstwo	przekazało	do	konsultacji	społecznych	oraz	
uzgodnień	międzyresortowych	projekt	nowej	ustawy	
o	cudzoziemcach.	Dzięki	niemu	cudzoziemcy	będą	mogli	
łatwiej	i	szybciej	uzyskiwać	zezwolenia	pobytowe	w	Pol-
sce.

Kolejna rewolucja 
w postępowaniu cywilnym?

Przyspieszenie	postępowań	sądowych,	a	przede	
wszystkim	postępowania	rozpoznawczego	i	egze-
kucyjnego,	dalsza	informatyzacja	postępowania	
cywilnego	oraz	uproszczenie	niektórych	czyn-
ności	procesowych	to	jedne	z	najważniejszych	
postulatów	przedstawionych	w	przyjętych	przez	
rząd	założeniach	do	projektu	nowelizacji	Kodeksu	

postępowania	cywilnego.
	

Dzięki	nowym	przepisom	stworzone	zostaną	podstawy	
prawne	dla	wprowadzanych	w	przyszłości	zinformatyzowa-
nych	postępowań.	Założono,	że	wyrok	ma	być	utrwalany	
w	systemie	teleinformatycznym	i	opatrywany	bezpiecznym	
podpisem	elektronicznym.	Przewidziano	wprowadzenie	
elektronicznego	trybu	wnoszenia	pism	procesowych	nie	
tylko	w	sprawach	wszczętych	elektronicznie,	ale	także	
w	tzw.	tradycyjnych	postępowaniach	cywilnych.

Postępowania	sądowe	będą	przyspieszone	dzięki	regu-
lacjom	 dopuszczającym	 możliwość	 sporządzania	
elektronicznego	uzasadnienia	wyroku	oraz	wprowadzenie	
zasady,	zgodnie	z	którą	sędzia,	którego	dotyczy	wnio-
sek	o	wyłączenie,	będzie	nadal	realizować	przypisane	mu	
czynności,	z	wyjątkiem	wydania	orzeczenia	kończącego	
postępowanie	w	sprawie.	Referendarze	sądowi	będą	mogli	
dokonywać	wszystkich	czynności	w	postępowaniu	upomi-
nawczym.

Na	wniosek	wierzyciela,	 za	 pośrednictwem	 specjal-
nego	systemu	teleinformatycznego,	w	którym	znajdą	się	
obwieszczenia	o	licytacji,	możliwa	będzie	egzekucyjna	
sprzedaż	 ruchomości.	Dostęp	do	 tego	 systemu	mają	

zapewnić	sądy	rejonowe.	Wprowadzone	mają	być	również	
przepisy	umożliwiające	elektroniczne	zajęcie	rachunków	
bankowych,	co	obniży	koszty	i	przyspieszy	procedurę	zajęć.	
Banki	zostaną	zobowiązane	do	utworzenia	i	prowadzenia	
systemu	obsługującego	zajęcia	wierzytelności	z	rachunków.
		
	

                    ZMIANY PRAWNE 

Zwroty wywłaszczonych 
nieruchomości

Parlament	kończy	prace	nad	nowelizacją	ustawy	
o	gospodarce	nieruchomościami.	

Ustawa	dostosowuje	prawo	do	orzeczenia	TK	z	19	maja	
2011	r.,	w	którym	stwierdzono	niekonstytucyjność	prze-
pisu,	który	pozbawiał	część	byłych	właścicieli	prawa	do	
ubiegania	się	o	zwrot	wywłaszczonej	nieruchomości.	
Dotyczył	on	osób,	od	których	Skarb	Państwa	nabył	nie-
ruchomość	w	formie	umowy	na	podstawie	art.	47	ust.	
1	ustawy	z	1958	r.	o	zasadach	i	trybie	wywłaszczania	
nieruchomości.	Ustawa	dodaje	ten	przepis	do	zawartej	
w	ustawie	o	gospodarce	nieruchomościami	 listy	prze-
pisów,	których	zastosowanie	na	etapie	wywłaszczania	
nieruchomości	może	być	obecnie	podstawą	do	ubiegania	
się	o	jej	zwrot.	Ponadto	przepisy	o	zwrocie	nieruchomości	
będą	dotyczyły	nie	tylko	–	jak	jest	obecnie	-	nieruchomo-
ści	nabytych	na	rzecz	Skarbu	Państwa,	lecz	także	nabytych	
na	rzecz	gminy.

powrót do spisu treści

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10341/Od_2013_r_wiecej_ulatwien_dla_obywateli_w_kwestiach_meldunkowych.html
http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21511/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ewidencji_ludnosci_i_dowodach_osobistych_oraz_.html
http://www.bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21637
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10323/Wiecej_ulatwien_dla_cudzoziemcow_mieszkajacych_i_studiujacych_w_Polsce.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4544,przyspieszenie-postepowan-sadowych-dalsza.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilne-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B4BA2C934D44D1C8C1257A24003D3D45
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Przygotuj się na zmiany
Warto zawczasu przygotować się na noworoczne zmiany oraz dokładnie je zaplanować, wspólnie z Doradcą 

Podatkowym. Wszak kto pyta, nie błądzi.. 

1 stycznia	2013 r.	wiele	 firm	obudzi	 się	
w  nowej	 rzeczywistości	 podatkowej.	
Wręcz	rewolucyjne	zmiany	ustawodawca	
zafunduje	 przedsiębiorcom	w  podatku	
od towarów	i usług.	Parlament	skończył	już	
prace	nad	nowelizacją	ustawy	o podatku	
dochodowym	od	osób	fizycznych.	Nie	obej-
dzie	się	również	bez	sporych	modyfikacji	
w podatku	akcyzowym.	Dodatkowo	resort	
finansów	zaplanował	kluczowe	dla	podat-
ników	zmiany	w Ordynacji	podatkowej.	
Od początku	 roku	będzie	 również	obo-
wiązywać	nowe	rozporządzenie	dotyczące	
zwolnień	ze	stosowania	kas	fiskalnych.

Aby	 ułatwić	 Państwu	 odnalezienie	 się	
w  nowych	 przepisach,	 w	 „e-Doradcy	
Podatkowym”	 publikowane	 są	 arty-
kuły	 informujące	o	planowanych	lub	już	
wprowadzanych	zmianach	w	przepisach.	
Zapraszamy	również	do	Naszej	Kancelarii	
w	przypadku	wszelkich	wątpliwości	doty-

czących	zmian	prawnych,	jakie	mają	wejść	w	życie	z	początkiem	przyszłego	roku,	a	także	w	razie	planowanych	zmian	w	firmie	i	chęci	
zmian	w	rozliczeniach.	

WARTO JUŻ POMYŚLEĆ O NOWOROCZNYCH POSTANOWIENIACH I WSPÓLNIE Z DORADCĄ ZAPLA-
NOWAĆ SWÓJ SUKCES W 2013 R.!


