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Wpłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od 

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

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w grudniu 2014 r. od dochodów 

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

Złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów 
dokonania rocznego obliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (PIT-12).

Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP grudzień 

2014 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie 
za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT grudzień 
2014 r.

Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek 
rolny na rok podatkowy 2015 – osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.

Wpłata podatku leśnego za styczeń – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

nieposiadające osobowości prawnej. 

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

grudzień 2014 r. – pozostali płatnicy składek.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za grudzień 2014 r.

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

kapitałowej.listopad – pozostali płatnicy składek.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych od dochodów osiągniętych 

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

Wpłata kwot pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od 

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

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

na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku 
dochodowego za grudzień 2014 r.

Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze 
formy opodatkowania PIT lub zmianie 

dotychczasowej formy.

Złożenie wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty podatkowej 

(PIT-16)

Złożenie zawiadomienia o wyborze 
kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych.

Zawiadomienie o wyborze ustalania 
przychodu w dacie pobrania wpłaty 

– w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet 
dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 
w następnych okresach sprawozdawczych, 
podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej.

Wpłata na PFRON za grudzień 2014 r.

Zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 
2015 r. podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów przez podatników, którzy w 2014 r. 
korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania 
lub prowadzili księgi rachunkowe.

Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

Złożenie informacji podsumowującej 
(składanej elektronicznie).
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Terminy – styczeń

Słowo od doradcy

Wszystkim Klientom, Podatnikom i Współpracownikom w Nowym Roku 2015 
życzę przede wszystkim wiele radości, mniej stresu, spełnienia wszystkich marzeń, 
dużo zdrowia oraz szczęścia w życiu i biznesie.Każdemu przedsiębiorcy życzę 
wielu sukcesów  zawodowych. Aby wreszcie poprawiły się  warunki w prowadze-
niu działalności, czyli przyspieszenia gospodarczego, stabilnych przepisów oraz 
niższych i przede wszystkim prostszych podatków.  Więcej ulg inwestycyjnych, 
a jak najmniej kontroli urzędowych, biurokracji czy obciążeń publicznoprawnych. 

W niniejszej e-gazecie znajdą Państwo aktualne informacje od naszejkancelarii. 
Porady i aktualności o jakich informujemy nie odnoszą się tylko do dużych firm. 

W prosty sposób mówimy o tematach z zakresu prawa podatkowego, prawa 
pracy, prawa gospodarczego i handlowego. E-miesięcznik pozwala Państwu być 
na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi, jakie są wprowadzane szczególnie 
na przełomie roku. 

Zapraszam do lektury.

Twój Doradca Podatkowy
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Resort finansów podał, że chodzi o zmiany:
1. wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328 i 1478):

 ▪ Rozszerzono zakres zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczy-
nienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonaw-
czych do ustaw o normatywne źródła prawa pracy, o których mowa w art. 9 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej 
„ustawą”; przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 
2014 r. Po zmianie przepisu ze zwolnienia korzystają także odszkodowania 
i zadośćuczynienia przyznane np. na podstawie układu zbiorowego pracy, jeżeli 
ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z tego układu (co stanowi 
realizację postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r., 
sygn. akt S 2/13).

 ▪ Dodano zwolnienie od podatku dochodowego kwot otrzymanych na pod-
stawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez 
prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – art. 
21 ust. 1 pkt 3e ustawy; przepis 
ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. 
Zmiana ta związana jest z utrwa-
lonym orzecznictwem sądów ad-
ministracyjnych, zgodnie z którym 
kwota ta stanowi odszkodowanie 
zwolnione z opodatkowania na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy.

ZMIANY 
PRAWNE

Zmiany w zakresie 
zwolnień w PIT

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy, które 
wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych 
w podatku dochodowym od osób fizycznych.

■  PODATKI  PODATKI  ■

W wyniku zmian rozszerzono 
zakres zwolnienia 
z opodatkowania odszkodowań 
i zadośćuczynienia 
otrzymywanego na podstawie 
przepisów ustaw i aktów 
wykonawczych do ustaw 
o normatywne źródła prawa pracy.

 ▪ Rozszerzono zwolnienie zawarte 
w art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy 
o świadczenia mieszkaniowe 
otrzymywane przez żołnie-
rzy zawodowych na podstawie 
art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
22 czerwca 1995 r. o zakwatero-
waniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej – dodano lit. b 
w pkt 49; przepis ma zastosowa-
nie do dochodów uzyskanych od 
1 stycznia 2014 r. W latach 2012 
i 2013 przedmiotowe świadczenia 
nie podlegały opodatkowaniu na 
podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 18 marca 2013 r. 
w  sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych od niektórych docho-
dów (przychodów) podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych.

 ▪ Rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o nagrody 
związane ze sprzedażą premiową usług; przepis ma zastosowanie do docho-
dów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. Zmiana ta związana jest z utrwalonym 
orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z którym tzw. cash back 
(wpłata na konto bankowe klienta np. 1% wartości zakupów dokonanych kartą) 
jest premią za sprzedaż usługi i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia, jeżeli 
nie przekracza kwoty 760 zł.

 ▪ Dodano zwolnienie od podatku dochodowego dodatku energetycznego 
otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; nowy przepis 
(art. 21 ust. 1 pkt 97a ustawy) ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 
1 stycznia 2015 r. W 2014 r. dodatek energetyczny nie podlegał opodatkowa-
niu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. 
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 
niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

 ▪ Dodano zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzyma-
nego za ustanowienie służebności przesyłu, o którym mowa w przepisach 
prawa cywilnego – art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy; przepis ma zastosowanie 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/zmiany-w-zakresie-zwolnien-w-pit?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001478
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Ustawa zakłada też usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uprosz-
czony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo 
na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych oraz 
w oddziałach celnych na terenie kraju będą mogli wykonywać niektóre proste zadania 
kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwią-
zanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy. 

W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają pomóc zapobiegać nieprawi-
dłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach gra-
nicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizycznym jak ci w wydziałach 
zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, ustawa wpro-
wadza zakaz korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów, które nie 
zostały zgłoszone przed każdym rozpoczęciem służby, przez celników pełniących służbę 
na przejściach granicznych i w komórkach 
zwalczania przestępczości. 

Usprawnieniu i uelastycznieniu zarzą-
dzania kadrami Służby Celnej ma służyć 
m.in. regulacja, by zastępcą dyrektora izby 
celnej do spraw organizacyjno-finanso-
wych, logistycznych i technicznych mógł 
zostać członek korpusu służby cywilnej. 

Uchwalone przepisy przewidują też, 
że podobnie jak pozostałe służby mundu-
rowe, funkcjonariusze celni przebywający 
na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 
80% uposażenia, a jedynie w określonych 
przypadkach zachowają prawo do pełnego 
uposażenia chorobowego. Ustawa przewi-
duje też m.in. zwolnienie z odpowiedzial-

■  PODATKI  PODATKI  ■

do dochodów uzyskanych od 
1 stycznia 2014 r. Zmiana ta 
związana jest m.in. z utrwalonym 
orzecznictwem sądów administra-
cyjnych, zgodnie z którym wynagro-
dzenie za ustanowienie służebno-
ści przesyłu jest odszkodowaniem 
i korzysta ze zwolnienia na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, tj. w zakresie ustanowienia służebności 
przesyłu dotyczącego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

2. wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania 
działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); zmiany dotyczą dochodów uzyska-
nych od dnia 1 stycznia 2015 r.:

 ▪ Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia otrzymanego 
przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu 
pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy. Zgodnie 
z art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
za autobus uważa się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 ▪ Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia 
z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej 
świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie 
decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach 
o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Dodanie 
tego zwolnienia nie wyklucza stosowania do pomocy prawnej zwolnienia 
określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a (wartość nieodpłatnych świadczeń, 
o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku 
z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie 
przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie 
jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostają-
cej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnymi) oraz pkt 117 (wartość 
otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego).

3. wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. zmieniającą ustawę 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1644); zmiana dotyczy dochodów uzyskanych od dnia 
1 stycznia 2014 r.  

 ▪ Dodano zwolnienie z opodatkowania kwoty określonej zgodnie z art. 27f ust. 
8–10 ustawy, tj. zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci.  ■

Usprawnienie administracji
Z dniem 1 kwietnia 2015 r. ma wejść w życie większość zmian 
w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych 
oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza „jedno 
okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb 
celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej 
izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001662
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001644
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F903D60B5FA6C858C1257D5B00372A90
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■  PODATKI  PODATKI  ■

ności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania 
polecenia służbowego. 

W zakresie dotyczącym administracji podatkowej nowelizacja przewiduje prze-
niesienie z urzędów do izb skarbowych zadań pomocnicych, takich jak obsługa 
finansowa i kadrowa urzędu oraz skierowanie części z osób wykonujących dotąd 
te zadania do bezpośredniej obsługi podatników.  ■

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności 
gospodarczej wprowadza zmiany m.in. do ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, które zaczynają obowiązywać od 
początku 2015 r. (art. 3). 

Przypominamy płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych 
o zmianach od 1 stycznia 2015 r.Pojazd służbowy używany do 

celów prywatnych a PIT

Nowe zasady składania
niektórych PIT-ów przez 
płatników

W art. 12, określającym, jakie rodzaje przychodów należy rozumieć za przychody zwią-
zane ze stosunkiem pracy, po ust. 2 dodano się ust. 2a-2c, w których dotychczasowy 
system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbo-
wego do celów prywatnych zastąpiono systemem ryczałtowym. Według nowych 
zasad, w przypadku wykorzystywania dla celów prywatnych samochodu służbowego 
o pojemności silnika: 
 ▪ do 1600 cm3 – wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego 

pracownikowi ustalona została na kwotę 250 zł miesięcznie, 
 ▪ powyżej 1600 cm3 – wartość nieodpłatnego świadczenia ustalono w wysokości 

400 zł miesięcznie.
W razie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część 

miesiąca – wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu 
do celów prywatnych w wysokości 1/30 
wyżej określonych kwot. 

W przypadku zaś częściowo odpłatne-
go świadczenia z tytułu wykorzystywania 
samochodu służbowego do celów prywat-
nych – przychodem pracownika będzie 
różnica pomiędzy wartością określoną 
wyżej i odpłatnością ponoszoną przez 
pracownika. ■

Zmienione przepisy nakładają na płatników 
i inne podmioty niepełniące funkcji płat-
nika, które mają obowiązek sporządzania 
i przekazywania informacji o dochodach 
osób fizycznych, nowy, wyłącznie elektro-
niczny sposób przesyłania do urzędów skar-
bowych deklaracji, informacji i rocznych 
obliczeń podatku za osoby fizyczne, np. 
za pracowników. Formularze te powinny 
być przesyłane do urzędów skarbowych 
w formie dokumentu elektronicznego 
opatrzonego podpisem elektronicznym. 
Obowiązująca od 2015 r. roku nowelizacja 
przepisów nakłada nowe ten obowiązek 
na tych płatników, którzy sporządzają i 
przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników PIT dla więcej lub 
nie więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) bądź te informacje w ich imieniu składa 
biuro rachunkowe. Złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku 
w niewłaściwej formie (tj. papierowej) będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.

W związku z mogącymi powstać trudnościami przy przesyłaniu deklaracji podatko-
wych drogą elektroniczną przez płatników PIT, w sytuacji gdy przesyłane informacje 
dotyczą osób niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce i nie posiadających 
polskiego identyfikatora podatkowego, Minister Finansów poinformował, że we 
wskazanych wyżej przypadkach w formularzach informacji płatnika PIT, w polu iden-
tyfikatora podatkowego NIP należy podać następujący ciąg cyfr: „9999999999”. Tak 
podany zestaw danych będzie interpretowany przez systemy Administracji Podatkowej 
jako brak identyfikatora podatkowego dla osoby wskazanej w przekazywanej przez 
płatnika podatku PIT informacji. ■

Dotychczasowy system 
rozliczania podatku 
dochodowego z tytułu 
użytkowania pojazdu służbowego 
do celów prywatnych zastąpiono 
systemem ryczałtowym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001662
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/52/1/ulatwienie_wykonywania_dzialalnosci_gosp.rtf
https://www.izba-skarbowa.opole.pl/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1424&cntnt01returnid=16
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/ustawa-dotyczaca-informatyzacji-obowiazkow-podatkowych-opublikowana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow;jsessionid=EEF465FE8343D39DB2EFF3098297FBE6
http://www.isnet.katowice.pl/is/index.php?idm=1&ida=AKT&idu=&file=150&form=VIEW&idi=
http://www.is.bialystok.pl/-informacje-rzecznika/41-informacje-o-podatku-dochodowym/2018-e-deklaracje-nowe-zasady-rozliczania-si-z-urzdem-skarbowym
http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/US0407/Komunikat%20platnik%202015.pdf
https://www.izba-skarbowa.opole.pl/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1415&cntnt01returnid=16
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/komunikat-dla-platnikow-wysylajacych-informacje-za-nierezydentow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemy-informatyczne%2Fe-deklaracje%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulega sposób ujmowania tzw. zysku 
niepodzielonego przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę 
osobową. 

Przekształcenia spółek 
kapitałowych w osobowe

Jeżeli spółka przekształcana zadyspono-
wała zyskiem w latach poprzednich, prze-
znaczając go na kapitał zapasowy, zysk ten 
zostanie uznany za zysk niepodzielony. 
Spowoduje to opodatkowanie według 
stawki 19%.

Poza tym wypłata dywidendy w formie 
rzeczowej od 2015 r. będzie powodować 
powstanie przychodu po stronie spółki. 
Przekazanie dywidendy w formie rze-
czowej (aktywów niepienieżnych) będzie 
bowiem traktowane jak sprzedaż tych 
aktywów. 

Istotne zmiany odnoszą się też do tzw. cienkiej kapitalizacji. Wpłyną one na limit 
odsetek, stanowiących koszt uzyskania przychodów.  ■

Określa je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie 
norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.  ■

Znane są normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji 
rolnej obowiązujące w roku 2015.

Normy szacunkowe 
na 2015 r.WSKAŹNIKI 

I STAWKI

W okresie przełomu września i października ustalana jest większość 
wskaźników podatkowych wyrażonych w ustawach w kwotach euro, 
a dotyczących podatników opodatkowanych ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych oraz podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych.

Limity na 2015 rok dla 
ryczałtowców oraz podatników 
PIT

Zostały one podane np. w opracowaniu IS we Wrocławiu. ■

Wynika z niego, że w 2015 r. stawki akcyzy na paliwa silnikowe wynoszą dla:
1. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów po-

wstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 
jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1540,00 zł/1000 litrów;

2. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 
tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone 
w odrębnych przepisach – 1171,00 zł/1000 litrów;

3. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania ja-
kościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 
spalinowych, bez względu na kod CN – 1171,00 zł/1000 litrów;

4. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją 
CN 2901:

Minister Finansów wydał 2 grudnia 2014 r. obwieszczenie w sprawie 
stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015.

Akcyza na paliwa silnikowe

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001328
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=19aaf457f09f6ee11d3fdfdae95c719f
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=97009a16b8e4187b1e3dd887bd3b8824
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3767405/Obwieszczenie-paliwa+sil.pdf
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Podano je w załącznikach do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 
2014 r. w tej sprawie.  ■

Minister Finansów określił stawki karty podatkowej, kwotę, do której 
można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług 
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu 
od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2015 r.

Stawki karty podatkowej 
na 2015 r.

Przestępcy bezwzględnie wykorzystują osoby do dokonywania 
„oszustw karuzelowych”. Osoby zwerbowane do udziału w „karuzeli 
podatkowej” często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie grożą 
za oszustwa podatkowe oraz za udział w grupie przestępczej.

„Karuzela podatkowa” to sieć kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu podmiotów, które 
tworzą pozory legalnych transakcji, mających na celu wyłudzanie podatku VAT z budżetu 
państwa. Każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z odpowiedzialnością 
podatkową, karną i karną skarbową. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność ponoszą nie 
tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do 
wystawiania fikcyjnych faktur – wchodząc tym samym na drogę przestępstwa.

„Nie daj się zrobić 
w słupa”AKTUALNOŚCI

 – skroplonych – 670,00 zł/1000 kilogramów,
 – w stanie gazowym – 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),

b. pozostałych – 14,22 zł/1 GJ;
5. pozostałych paliw silnikowych – 1797,00 zł/1000 litrów.  ■

Zjawisko jest na tyle groźne, że Kontrola Skarbowa rozpoczęła kampanię informacyjną 
pt. „Nie daj się zrobić w słupa”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na zagrożenia 
związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, informowanie i upo-
wszechnianie wiedzy w tym zakresie. Należy mieć świadomość, że wejście na drogę 
przestępstwa jest dość łatwe, natomiast rezygnacja z udziału w nielegalnej działalności 
nie zawsze jest prosta. Z grupy przestępczej nie zawsze można się wycofać, a raz 
podjęta decyzja może wywrzeć wpływ na dalsze życie tej osoby i jego najbliższych.  ■

Można je znaleźć w:
 ▪ kalendarzu podatnika i
 ▪ kalendarzu płatnika.  ■

Resort finansów zaktualizował na 2015 r. ważne terminy, dotyczące 
dochodów i przychodów uzyskiwanych w roku podatkowym. 

Kalendarze podatnika i płatnika

Ranking prowadzony jest  co roku nieprzerwanie od 2004 roku. Kryterium wyróż-
nienia dla HITU  jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca 
z zastosowania danego rozwiązania bądź jego pozytywny wpływ na prowadzenie 
działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia 
wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

Znane są wyniki XI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE 
I HITY PODATKOWE 2014” organizowanego przez Stowarzyszenie 
Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca 
Podatkowy”.

BUBLE I HITY 
PODATKOWE 2014

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8992253/obwieszczenie-2014-11-17-MP-1119-stawki-karty-na-2015.pdf
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/kontrola-skarbowa-ostrzega-%E2%80%9Enie-daj-sie-zrobic-w-slupa%E2%80%9D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/12243002/Kalendarz-PodatnikaPIT-2015.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/12243002/Kalendarz-PlatnikPIT-2015.pdf
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Wydrukowane potwierdzenie stanowi 
podstawę do zarejestrowania samocho-
du osobowego, zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym 
wymogi w zakresie akcyzy. Warunkiem 
skorzystania z nowej usługi jest dokona-
nie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej 
kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U.

Uruchomienie usługi związane jest ze 
zmianą rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie wzoru dokumentu potwierdza-
jącego zapłatę akcyzy na terytorium kraju 
od samochodu osobowego nabytego we-
wnątrzwspólnotowo lub braku obowiązku 
zapłaty tej akcyzy oraz uruchomieniem 
nowej funkcjonalności w systemie infor-
matycznym Służby Celnej „Zefir”.  ■

■  PODATKI  PODATKI  ■

Na stronie internetowej www.e-clo.pl w zakładce „Potwierdzenie zapłaty” można 
w prosty sposób wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie 
– w zależności od potrzeby – plik ten można pobrać lub dodatkowo wydrukować. 
Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia 
Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U.

Od 9 grudnia 2014 r. możliwe jest uzyskanie bezpośrednio z portalu 
systemów Służby Celnej elektronicznego potwierdzenia zapłaty 
akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. 
Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowi podstawę do rejestracji 
pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bez konieczności 
wizyty w urzędzie celnym.

Samochody osobowe 
– potwierdzenie zapłaty 
akcyzy dostępne online

HITEM roku 2013 okazało się zakwestionowanie opodatkowania dochodów ze źródeł 
nieujawnionych, następnie pozytywnie oceniono uznanie usług gastronomicznych, 
zakupów żywności i napojów na spotkania z kontrahentami za koszty podatkowe.

A co tego roku uznano za największy BUBEL i HIT? – Zachęcamy do zapoznania 
się z rankingiem „BUBLE I HITY PODATKOWE 2014”. Za największe BUBLE uznano 
w nim wydłużenie okresu obowiązywania podwyższonych stawek VAT do końca 
2016 r., opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych (CIT) oraz ograniczenie zwrotu wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym. Z kolei do znaczących HITÓW zaliczono ulgę 
prorodzinną w wyższym wymiarze, uznanie, że udział w spotkaniach integracyj-
nych nie stanowi przychodu dla pracownika, a także odliczenie VAT w 100% dla 
samochodów osobowych używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. ■

Z poważaniem,

Marek Niemczyk

Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce

Minister Finansów wydał bowiem rozporządzenia zawierające nowe druki: 
 ▪ rozporządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów 

oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych, które zawiera nowe wzory formularzy, np. 
PIT-11, PIT-8C i PIT-R (zaczynają one 
obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.);

 ▪ rozporządzenie z dnia 27 listopada 
2014 r. w sprawie określenia wzorów 
rocznego obliczenia podatku oraz 
zeznań podatkowych obowiązujących 
w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych;

Od 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy dotyczących rozliczeń 
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kolejne nowe 
formularze…WZORY PISM

Wśród nowych wzorów 
formularzy są m.in. 
zeznania podatkowe za 
2014 rok.

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/samochody-osobowe-%E2%80%93-potwierdzenie-zaplaty-akcyzy-dostepne-online-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_ 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/11819232/D20141676.pdf
http://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar
http://www.e-clo.pl/
https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar
http://podatnicy.org/wp-content/uploads/2014/12/bubleihity_2014.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2015
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001634
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001674
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/j25S/content/zeznania-podatkowe-za-2014-rok?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_j25S%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_j25S_
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■  PODATKI  PODATKI  ■

 ▪ rozporządzenie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzu-
pełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014; 

 ▪ rozporządzenie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, 
deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego 
podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzór oświadczenia PIT-2K zawiera zaś rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych 
z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dys-
pozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy na nowo określono też wzory: IFT-3/
IFT-3R i IFT/A. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru 
zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego 
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera wzór PIT-CFC. Roz-
porządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru 
zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w 
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawiera natomiast wzór CIT-CFC.

Wprowadzono także nowy wzór PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania 
w formie karty podatkowej). Zaś rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie 
karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności zawiera nowy wzór PIT-16Z, 
jaki stosuje się do zdarzeń mających miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.

Na stronie resortu finansów pojawił się też formularz WIA-WN – wniosek o wydanie 
wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie 
wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgło-
szeń w zakresie danych uzupełniających określa nowe wzory formularzy NIP-2, NIP-7, 
ZAP-3, NIP-8.
W Repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowane zostały nowe wzory doku-
mentów:
 ▪ 2014/12/01/1865 – ZAP-3(3)_v1-0E
 ▪ 2014/12/01/1866 – NIP-7(3)_v1-0E
 ▪ 2014/12/01/1867 – NIP-2(10)_v1-0E
 ▪ 2014/12/02/1869 – NIP-8(1)_v1-0E

Wzory dokumentów elektronicznych mogą być stosowane po upływie 2 tygodni od 
daty opublikowania (na środowisku testowym – od daty publikacji).  ■

Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów 
(poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.  ■

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 
podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych zawiera nowe formularze.

Nowe formularze CIT

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001673
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001672
http://www.is.wroc.pl/plik.php?sciezka=e214018fc1c822a1cac07a53f548d03d
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8308630/Rozp-MF-DZU-2014-1777-IFT3.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ift-3-ift-3r-informacja-o-przychodach-dochodach-wyplaconych-lub-postawionych-do-dyspozycji-faktycznemu-albo-posredniemu-odbiorcy-2;jsessionid=6F2CF5172C40C48C32567CD3EF3D80F4?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fbaza-wiedzy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ift-3-ift-3r-informacja-o-przychodach-dochodach-wyplaconych-lub-postawionych-do-dyspozycji-faktycznemu-albo-posredniemu-odbiorcy-2;jsessionid=6F2CF5172C40C48C32567CD3EF3D80F4?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fbaza-wiedzy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/ift-a-informacja-o-numerach-rachunkow-i-wysokosci-przychodow-dochodow-wyplaconych-lub-postawionych-do-dyspozycji-faktycznemu-albo-posredniemu-odbiorcy-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fbaza-wiedzy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8308630/Rozp-MF-DZU-2014-1879-CFC-PIT.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6942703/Rozp-MF-DZU-2014-1878-CFC-CIT.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6942703/Rozp-MF-DZU-2014-1878-CFC-CIT.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8308630/Rozp-MF-DZU-2014-1903-PIT-16Z.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/wynik/-/asset_publisher/JLw0/content/wia-wn-wniosek-o-wydanie-wiazacej-informacji-akcyzowej-wia?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fwynik%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aJr2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_JLw0_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001665
http://crd.gov.pl/wps/portal/E2_CRD
http://epuap.gov.pl/
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/nowe-wzory-dokumentow-zap-3-nip-7-nip-2-i-nip-8?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpp%2Fe-deklaracje%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1865/1
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 ▪ pisemne oświadczenie o wyborze 
opodatkowania w formie podatku 
liniowego lub

 ▪ wniosek PIT-16 o zastosowanie opo-
datkowania w formie karty podatko-
wej. 

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie 
działalności gospodarczej w trakcie roku 
podatkowego wyboru formy opodatkowa-
nia dokonują, składając pisemne oświad-
czenie przed rozpoczęciem prowadzenia 
działalności gospodarczej (nie później niż 
w dniu uzyskania pierwszego przychodu, 
a przy wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej przed rozpoczęciem pro-
wadzenia działalności gospodarczej). ■

Wskazał, że stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku 
z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie 
w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, 
które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług. Nie ma uzasadnienia dla zawę-
żania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa 
w danym przedsięwzięciu, czyli wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości 
korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeśli korzystanie z tych urządzeń wiąże się 
z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu. Sformu-
łowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” dotyczy m.in. kart 
wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się 
znajdujących. Z kolei sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć 
w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane 

■  PODATKI  PODATKI  ■

INTERPRETACJE

W interpretacji ogólnej z 2 grudnia 2014 r. (PT1/033/32/354/LJU/14) 
Minister Finansów wyjaśnił zakres stosowania stawki obniżonej do 
usług związanych z rekreacją.

Rekreacja a VAT

Do 20 stycznia 2015 r. podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą 
pozarolniczą działalność gospodarczą może dokonać wyboru/zmiany 
formy opodatkowania, składając właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego odpowiedni dokument.

Wybór formy opodatkowania 
PIT na 2015 r.

Chodzi o:
 ▪ pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych lub 

Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony zostanie mechanizm 
zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu gene-
rowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów 
podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady 
opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji 
typu CFC odbywa się poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako 
dochodu przypisanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu 
do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny, kwalifikowany jako tzw. zagranicz-
na spółka kontrolowana, będący rezydentem podatkowym państwa stosującego 
preferencyjne zasady opodatkowania.

Dokładne wyjaśnienie nowych zmian zawiera opracowanie resortu finansów.  ■

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy przewidujące 
opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych 
poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign 
Corporation – CFC).

Zasady opodatkowania 
dochodów uzyskiwanych 
poprzez kontrolowaną 
spółkę zagraniczną (CFC)

PORADY

http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/interpretacji-ogolna-w-zakresie-opodatkowania-podatkiem-od-towarow-i-uslug-czynnosci-o-ktorych-mowa-w-poz-186-zalacznika-nr-3-do-ustawy-z-dnia-11-marca-2004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=410329&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=7
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6725129/CFC-wyjasnienia-2015.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/weszly-w-zycie-zmiany-przepisow-o-zagranicznych-spolkach-kontrolowanych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
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z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, 
zakup napojów, odżywek, bądź też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną.  ■

■  PODATKI  PODATKI  ■

W świetle przepisów dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 
2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do 
wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 176, str. 24) oraz 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – skład 
i przeznaczenie tzw. Hawajskiego Tytoniu i podobnych do niego 
wyrobów nie ma decydującego znaczenia przy ocenie, czy wyroby te 
są tytoniem do palenia – wyjaśnił resort finansów.

Opodatkowanie akcyzą 
„Hawajskiego Tytoniu” 
i podobnych do niego wyrobów

Zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym produkty składające się 
w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kry-
teria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 tego artykułu, są traktowane jako papierosy i tytoń 
do palenia. Nie traktuje się jednak jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie 
zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. Analogiczne 
postanowienia zawarte są w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2011/64/UE.

W związku z powyższym, jeżeli „Hawajski Tytoń” albo podobny wyrób nadaje 
się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, tzn. spełnia kryteria 
określone w art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym – to jest tytoniem do 
palenia, nawet jeżeli składa się w całości albo w części z substancji innych niż 
tytoń i nie jest przeznaczony do palenia. Taką interpretację przepisów ustawy 
o podatku akcyzowym potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 września 
2013 r.,sygn. akt V SA/Wa 2604/12 w sprawie dotyczącej tzw. masy aromatycznej. 
W wyroku tym WSA stwierdził, że w świetle postanowień art. 98 ustawy o podatku 
akcyzowym zawartość tytoniu w „masie aromatycznej” nie jest kluczowa dla zakwalifi-
kowania jej jako wyrób tytoniowy, ponieważ przepisy o proporcjach zawartości tytoniu 
w produkcie milczą. Natomiast decydującą w tym zakresie cechą wyrobu, skutkującą 
objęciem go podatkiem akcyzowym, będzie możliwość użycia masy aromatycznej do 
palenia, bez konieczności jej dalszego przetworzenia.

http://www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/opodatkowanie-akcyza-tzw-hawajskiego-tytoniu-i-podobnych-do-niego-wyrobow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fakcyza%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_
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■  PODATKI  PODATKI  ■

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług doładowań oferowanych przez operatorów 
telekomunikacyjnych w stanie prawnym obowiązującym od 
1 stycznia 2015 r.

VAT na karty „prepaid”

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie zasadnicza część ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. 
Nowe regulacje dotyczą w szczególności rozliczania podatku od towarówi usług (VAT) 
z tytułu zmiany miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz 
elektronicznych. W związku z wprowadzeniem do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) m.in. definicji usług telekomunikacyjnych u 
niektórych podatników powstały wątpliwości, jak od 1 stycznia 2015 r. będzie opodat-
kowana sprzedaż kart „prepaid” (tzw. doładowań, przez które rozumiane są zarówno 

doładowania konta „na start” w ramach 
starterów z kartą SIM, jak też doładowania 
nabywane bez jednoczesnego przekazania 
przez operatora karty SIM – ale których 
realizacja następuje z wykorzystaniem 
karty SIM – niezależnie od technologii 
dostarczenia doładowania). Wątpliwości 
dotyczą w szczególności sprzedaży kart 
„prepaid” w związku ze świadczeniem usłu 
o podwyższonej opłacie, o których mowa 
w art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne.

W ocenie Ministerstwa Finansów na-
leżność płacona za doładowania w rze-
czywistości stanowi należność za usługi 
telekomunikacyjne. Ponieważ w związku 
z nabyciem doładowań realizowane są 
usługi telekomunikacyjne, a regulacje wcho-
dzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. nie 
powodują zmian, których efektem byłaby 
zmiana zakresu usług uznawanych za usługi 
telekomunikacyjne, jak również z uwagi na 
fakt, że wprowadzane zmiany nie dotyczą 
regulacji w zakresie momentu powstania 
obowiązku podatkowego, uznać należy, 
że na skutek zmian w przepisach VAT 
wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 
2015 r. nie następują zmiany w rozliczaniu 
usług telekomunikacyjnych świadczo-
nych na terytorium Polski, w związku 
z nabywanymi doładowaniami.

Obowiązek podatkowy przy sprzeda-
ży doładowań powstaje zatem na zasa-
dach właściwych dla usług telekomuni-
kacyjnych, czyli – w myśl art. 19a ust. 5 pkt 
4 lit. b oraz ust. 7 ustawy o VAT – z momentem wystawienia faktury, nie później niż 
z chwilą upływu terminu płatności. Przy tym przy sprzedaży na rzecz użytkowników 
końcowych, dla których nie są wystawiane faktury, decyduje moment zapłaty za 
doładowanie, który uznawany jest za termin płatności za świadczone w przyszłości 
usługi telekomunikacyjne.  ■

Jedynie w przypadku, gdyby „Hawajski 
Tytoń” lub podobny wyrób nie zawierał 
tytoniu i był wykorzystywany wyłącznie 
w celach medycznych tzn. zawierał 
w swoim składzie substancje, których 
spalanie i wdychanie powoduje naukowo 
udowodnione skutki medyczne o charak-
terze leczniczym lub zapobiegawczym 
– nie byłby tytoniem do palenia.

W zakresie znaczenia sformułowania 
„produkt, który nie zawiera tytoniu i jest wykorzystywany wyłącznie w celach medycz-
nych” wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 
30 marca 2006 r. wydanym w sprawie C-495/04. Postępowanie w przedmiotowej sprawie 
dotyczyło poboru podatku akcyzowego od tzw. papierosów ziołowych, tj. papierosów nie-
zawierających tytoniu, składających się z ziół. Z wyroku TSUE wynika, że do uznania papie-
rosów ziołowych za „produkt, który nie zawiera tytoniu i jest wykorzystywany wyłącznie 
w celach medycznych” produkty te musiałyby zawierać w swoim składzie substancje, 
których spalanie i wdychanie powoduje naukowo udowodnione skutki medyczne 
o charakterze leczniczym lub zapobiegawczym.  ■

Jeżeli „Hawajski Tytoń” 
albo podobny wyrób 
nadaje się do palenia bez 
dalszego przetwarzania 
przemysłowego, to jest 
tytoniem do palenia.

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/vat-na-karty-prepaid-wyjasnienia?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001171
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Nowelizacja znosi obowiązek umieszczania na towarach informacji o adresie dystrybutora 
z siedzibą w Polsce. Wprowadzona zmiana ma na celu zmniejszenie kosztów wynikają-
cych z konieczności zmiany oznakowania towaru lub zmiany jego opakowania w związku 
z oferowaniem produktu na polskim rynku, ponoszonych przez przedsiębiorców. Według 
szacunków MG nowe przepisy pozwolą 
przedsiębiorcom na zaoszczędzenie 
70 mln zł rocznie.

Towary już oznaczone będą mogły 
nadal znajdować się w obrocie. Przedsię-
biorca nie będzie musiał dostosowywać 
oznaczeń do nowych przepisów. Ponadto 
w okresie przejściowym (36 miesięcy) nie 
będzie obowiązkowe oznaczanie towaru 
informacją określającą państwo siedziby 

■  FIRMA  FIRMA  ■

Nowelizacja wprowadza m.in.: 
 ▪ zmianę w zasadach wskazywania 

przedstawicieli do rad nadzorczych 
spółek zarządzających strefami 
– w miejsce przedstawiciela wojewo-
dy członkiem rad nadzorczych tych 
spółek będzie przedstawiciel Ministra 
Finansów;

 ▪ poszerzenie zakresu działania spółek 
zarządzających strefami poprzez roz-
szerzenie katalogu ich głównych zadań 
o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyż-
szymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców oraz 
o podejmowanie działań zmierzających do powstania klastrów;

 ▪ doprecyzowanie, że zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych 
z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach zezwolenia na terenie 
strefy stanowi pomoc publiczną;

 ▪ zasadę, że roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej udzielanej zgodnie 
z ustawą przedawniają się z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym przedsiębiorca skorzystał z tej pomocy; analogiczny okres został okre-
ślony dla przedsiębiorców na przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów 
związanych z ich prowadzeniem;

 ▪ zasadę, że wniosek o przyznanie pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ustawą 
jest składany w ramach przetargu lub rokowań;

 ▪ możliwość cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy, za zwrotem pomocy 
publicznej udzielonej zgodnie z ustawą;

Zmiany w SSE

Celem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjal-
nych strefach ekonomicznych jest dostosowanie rozwiązań praw-
nych dotyczących działalności specjalnych stref ekonomicznych do 
aktualnych wymagań oraz usprawnienie działalności podmiotów 
zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi. 

 ▪ regulacje dotyczące procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach 
wraz z odsetkami;

 ▪ określenie przesłanek wygaszania zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy; Mi-
nister Gospodarki będzie mógł stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia na wniosek 
przedsiębiorcy, który nie skorzystał z pomocy publicznej lub przedsiębiorcy, który 
korzystał z pomocy publicznej i spełnił wszystkie warunki określone w zezwoleniu 
oraz warunki udzielania pomocy publicznej określone w przepisach wydanych na 
podstawie ustawy; 

 ▪ jednolite zasady zmian zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy 
bez względu na datę jego wydania.  ■

Nowelizacja znosi 
obowiązek umieszczania 
na towarach informacji 
o adresie dystrybutora 
z siedzibą w Polsce.

ZMIANY 
PRAWNE

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej 
z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Polski poprzez 
złagodzenie obowiązków w zakresie oznaczania towarów to główny 
cel nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Nowelizacja ustawy
o swobodzie działalności 
gospodarczej

http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/12/19/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_5_grudnia_2014_r_o_zmianie_ustawy_o_swobodzie_dzialalnosci_gospodarczej.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/53/1/specjalne_strefy_ekonomiczne.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=669033354C3AF491C1257D81002FC48E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=41E45A15A1EF8161C1257CE60033366E


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

■  FIRMA  FIRMA  ■

wytwórcy towaru. Dotyczyć to ma podmiotów które mają siedzibę poza terytorium RP 
i państw członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Hadlu) – stron 
umowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Ma to zagwarantować, że po wejściu w życie przepisów ustawy będzie możliwy 
obrót oraz wprowadzanie do obrotu towarów, które zostały już oznaczone według 
dotychczasowych przepisów. Dotyczy to również towarów, które znajdują się jeszcze 
poza granicami Polski i zostaną oznaczone na podstawie zawartych umów.

Ponadto ustawa znosi obowiązek oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację 
towaru w przypadku, gdy przeznaczenie towaru jest oczywiste. Przepisy dotyczą szeroko 
pojętego obrotu, natomiast do sprzedaży z udziałem konsumentów zastosowanie będą 
miały przepisy art. 5461 Kodeksu cywilnego. Określają one sposób oznakowania towarów 
w sprzedaży detalicznej i obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów.

Nowe reguły oznaczania towarów nie ograniczą praw konsumentów, bowiem 
w zakresie niezgodności towaru z umową i nienależytą jakością towaru konsument 
może dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź od gwaranta, zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  ■

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy, w myśl których 
kolejne grupy zawodowe będą musiały rejestrować sprzedaż za 
pomocą kasy fiskalnej – niezależnie od uzyskanego obrotu.

Kasy fiskalne obowiązkowo 
u kolejnych podatników

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika, że 
do podatników, którzy obowiązkowo muszą posiadać kasy rejestrujące, dołączają 
podmioty świadczące usługi (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej) w zakresie:
 ▪ naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 ▪ wulkanizacji, wymiany opon
 ▪ badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 ▪ fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
 ▪ doradztwa podatkowego,
 ▪ sprzedaży perfum i wód toaletowych,
 ▪ gastronomiczne i kateringowe
 ▪ opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów (jednak lekarze na kon-

traktach z NFZ, a także prawnicy świadczący pomoc z urzędu, nie mają obowiązku 
ewidencji tych czynności za pomocą kasy fiskalnej - ale tylko tych czynności),

 ▪ prawne (z wyłączeniem notariuszy).
Podatników tych nie obejmuje żadne zwolnienie z tytułu sprzedaży za pomocą kasy 

fiskalnej. Zatem sam fakt, iż wykonują wymienione w przepisach usługi obliguje ich 
do zainstalowania kas fiskalnych i ewidencjonowania każdej sprzedaży.

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług w latach wcześniej-
szych i kontynuują działalność w 2015 r., obowiązek stosowania kasy fiskalnej powsta-
nie od 1 marca 2015 r.

Natomiast jeżeli rozpoczynają działalność w 2015 r., kasy będą musieli wprowadzić 
po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie 
czynności.

Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych wprowadzają także zmiany 
istotne dla pozostałych podmiotów. Nie przewidują np. kontynuacji zwolnienia dla 
podatników, którzy każde świadczenie usług dokumentowali fakturą, a jednocześnie 
liczba usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50 i liczba odbiorców 
w tym okresie była mniejsza niż 20.

W nowym rozporządzeniu usunięto 
też dotychczasowe zwolnienie dotyczące 
sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy 
przewozach rozkładowych pasażerskich, 
pod warunkiem że zapłaty za wykonaną 
czynność dokonano w całości za pośrednic-
twem poczty, banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, a z ewiden-
cji i dowodów dokumentujących zapłatę 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie 
czynności dotyczyła.

Od nowego roku podatnicy korzystają-
cy z powyższych zwolnień będą musieli sto-
sować kasy fiskalne na zasadach ogólnych.

Wprowadzono natomiast nowe zwol-
nienie z obowiązku ewidencji czynności 
dostawy towarów i świadczenia usług, 
które na podstawie przepisów o podatku 

http://www.mg.gov.pl/node/22494
http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6110&Itemid=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001544
http://www.isnet.katowice.pl/is/index.php?idm=1&ida=AKT&idu=&file=149&form=VIEW&idi=
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/akty-prawne/-/asset_publisher/Id8O/content/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-4-listopada-2014-r-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-rejestrujacych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fkasy-rejestrujace%2Fakty-prawne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/akty-prawne/-/asset_publisher/Id8O/content/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-4-listopada-2014-r-w-sprawie-zwolnien-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-re
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1544/1
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dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zwolnienie to będzie obwiązywać 
wyłącznie w przypadku, gdy czynności w całości zostały udokumentowane fakturą.

Limit obrotów zwalniający podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej i rolników ryczałtowych pozostał w dotychczasowej wysokości tj. 20.000 zł 
rocznie (wyliczany proporcjonalnie). Limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych na 
wstępie artykułu, ponieważ zgodnie z nowymi przepisami mają oni obowiązek posia-
dania kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu.

Warto podkreślić, że podatnicy, którzy utracą zwolnienie na mocy nowych przepi-
sów, powinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustalenie w 2015 r. terminu 
powstania obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Docelowo w polskim prawie podatkowym mają zniknąć wszystkie zwolnienia 
z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizo-
wanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników 
ryczałtowych. Proces ten postępuje jednak stopniowo. Także nowe rozporządzenie 
ogranicza liczbę i zakres zwolnień.  ■

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych przewiduje znaczne 
ułatwienia w urządzaniu przez organizacje pożytku publicznego 
loterii fantowychi i fantowych gier bingo. Weszła ona w życie 
19 grudnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych 
ustaw wykonuje m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/62/UE zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha 
dystrybucji. 

Łatwiej zorganizować loterie 
fantowe i gry bingo

Produkty lecznicze pod 
nadzorem

Dotychczas organizacja takich loterii i gier, w których wartość wygranych przekraczała 
tzw. kwotę bazową, czyli ok. 3.650 zł, wymagała zgody Izby Celnej, z którą wiązała się 
skomplikowana procedura i koszty. 

Nowe przepisy podwyższają wartość wygranej do 15-krotności kwoty bazowej, przy 
czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekro-
czyć w ciągu roku obrotowego 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja 
pożytku publicznego będzie mogła przeprowadzić loterię fantową czy fantową grę 
bingo bez zezwolenia, jeśli wartość puli nagród nie będzie wyższa niż ok. 55 tys. zł. 
W takim przypadku wystarczające będzie zgłoszenie loterii naczelnikowi właściwego 
urzędu celnego nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem. 

Ponadto nowelizacja przewiduje, że w przypadku loterii fantowych, promocyjnych 
i audiotekstowych oraz gier bingo zorganizowanych niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, karom pieniężnym będą podlegali wyłącznie ich organizatorzy. Uczestnicy 
tych gier nie będą karani. 

Ustawa zawiera też przepisy przejściowe, zgodnie z którymi wnioski o zezwolenie 
na organizację fantowych loterii lub bingo (z pulą wygranych nieprzekraczającą 15-krot-
ności kwoty bazowej) złożone w Izbie Celnej i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie 
nowelizacji należy traktować jak zgłoszenie.  ■

Zmiany mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi 
oraz przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, które mogą powstać na skutek 
przenikania do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych. Ustawa wprowadza 
m.in. definicję „sfałszowanego produktu 
leczniczego”. Ujednolica także przepi-
sy dotyczące zezwoleń na wytwarzanie 
i import produktów leczniczych poprzez 
wprowadzenie wspólnych regulacji dla obu 
rodzajów zezwoleń i rezygnację z określe-
nia odrębnego wzoru na import. Ponadto, 
w myśl nowelizacji importerzy i dystry-
butorzy substancji czynnych będą pod-
legać inspekcjom, których celem będzie 
sprawdzenie, czy spełniają oni wymagania 
Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej 

Zmiany mają uszczelnić 
nadzór nad wytwarzaniem 
i obrotem produktami 
leczniczymi oraz przyczynić 
się do wyeliminowania 
z obrotu sfałszowanych 
produktów leczniczych.

http://www.is.wroc.pl/index.php?idM=&idA=1243
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A09CEA0D21A9F0DEC1257D460033D101
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001717
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/52/1/gry_hazardowe.rtf
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/53/1/prawo_farmaceutyczne.rtf
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Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych. Na importera substancji czynnej na-
łożono obowiązek importowania wyłącznie tych substancji czynnych, do których 
dołączono pisemne potwierdzenie od właściwego organu kraju trzeciego (spoza 
UE), m.in. że zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania stosowane przez wytwórcę 
substancji czynnej przeznaczonej na eksport są zgodne z prawem UE. Wprowa-
dzono również pojęcie certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, który będzie 
wydawany na podstawie inspekcji przeprowadzanych na wniosek oraz na koszt 
przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną. Nowelizacja przewiduje 
też m.in., że pacjent będzie mógł zwrócić produkt leczniczy do apteki w przypadku 
jego sfałszowania. ■

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją 
niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 
wprowadza jednolite wzory wniosków (przygotowanych 
w formie dokumentów elektronicznych) w niektórych procedurach 
administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności 
gospodarczej. 

25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o prawach 
konsumenta. Chodzi w niej o umocnienie pozycji prawnej 
konsumentów i ujednolicenie obowiązków przedsiębiorców w skali 
całej UE.

Standaryzacja pism 
urzędowych

Ustawa o prawach konsumenta 
już obowiązuje!

Celem nowelizacji jest przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych. Standa-
ryzacja wniosków stanowi pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych 
związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. 
Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kilkudziesięciu wzorów wniosków, które będą 
wykorzystywane przy załatwianiu spraw urzędowych opisanych w ponad 20 ustawach. 
Wzory wniosków będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych i zawierać 
wskazania, jakie dokumenty należy doń dołączyć. Ma to ograniczyć liczbę urzędowych 
wezwań do uzupełnienia braków. Za udostępnienie wniosków będą odpowiedzialni 
właściwi ministrowie. 

Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca może złożyć wniosek w formie elektronicz-
nej lub papierowej. Wzory wniosków w postaci elektronicznej mają być zamieszczone 
w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na elektronicznej 
platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wzory wniosków będą dostępne 
też m.in. w BIP danego urzędu.  ■

Wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/
UE w sprawie praw konsumenta oraz uporządkowanie i zintegrowanie przepisów do-
tyczących odpowiedzialności, za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów 
stanowiących transpozycję dyrektywy Parlamentu i Rady 1999/44/WE o sprzedaży 
konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej – to jej główne cele.

Zmiany istotne dla konsumentów

1. Prawo do informacji
Nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed 
zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawie-
rania. Co ważne, uprawnienie do otrzymania informacji będzie przysługiwało 
konsumentowi nie tylko w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przed-
siębiorstwa oraz na odległość, ale również w odniesieniu do umów zawieranych 
w sposób tradycyjny – w sklepie. Umożliwi to konsumentowi bardziej świadome 
zawieranie umów.

2. Koszty związane z zawieraniem umów
Ustawa wprowadza przepisy, które ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jeszcze 
przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku 
z zawieraną umową. Przedsiębiorca będzie bowiem zobowiązany do poinformo-
wania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy.

Ustawa przewiduje, że w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta 
kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych 
niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności.

Ustawa zabrania pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie 
z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się 
w sprawach związanych z zawartymi umowami.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000822
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D7D1E05795C3F3BAC1257D0200337D04
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/06/0612/informacja_nt._zmian_w_zwiazku_ze_standaryzacja_niektorych_wzorow_pism_w_procedurach_administracynych.rtf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6665,wzmocnienie-pozycji-prawnej-konsumentow.html
http://www.uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=11357
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3. Prawo odstąpienia od umowy
Wydłuża się termin na odstąpienie od 
umowy zawieranej poza lokalem lub 
na odległość, bez podania przyczyn, do 
14 dni (obecnie: 10 dni). Dzięki temu 
konsument zyskuje dodatkowy czas do 
namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji.

Przepisy precyzyjnie regulują 
sposób obliczania tego terminu, w tym 
w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle 
nie poinformował konsumenta o przy-
sługującym mu prawie odstąpienia 
(w takim przypadku prawo odstąpienia 
wygaśnie dopiero po upływie roku od 
upływu podstawowego 14-dniowego 
terminu – obecnie: po upływie 3 mie-
sięcy od wydania rzeczy).

Ustawa zwalnia konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze 
zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie 
został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

4. Uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej
Ustawa przywraca do obrotu konsumenckiego konstrukcję „wady”, tradycyjnie 
funkcjonującą w Polsce, znaną i zrozumiałą dla konsumentów (obecnie w obrocie 
konsumenckim, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej, funkcjonuje konstrukcja „niezgodności towaru z umową”).

Zwiększona zostaje swoboda konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego 
może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywraca możliwość 
żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu 
wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź 
wymiany rzeczy.

Przepisy wydłużają do 5 lat odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za 
wady nieruchomości.

5. Gwarancja
Ustawa przywraca stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do gwarancji konsu-
menckiej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi 
dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane 
z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym.

Do 2 lat został wydłużony okres gwarancji w przypadku, gdy gwarant nie określi 
tego terminu inaczej. Tak określony termin jest skorelowany z ustawowym terminem 
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Zmiany istotne dla przedsiębiorców

1. Ujednolicenie regulacji w skali całej UE
Przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumenta wymuszają, w zakresie jej regulacji, 
wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich. 
Powinno to zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych innych 
państw, obniżyć koszty związane z dostępem do rynków tych państw (w szczegól-
ności koszty związane z obsługą prawną), a w konsekwencji ułatwić im działalność 
transgraniczną.

2. Ułatwienie stosowania przepisów
Ustawa jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca 
powinien przekazać konsumentowi. Określa także jasne zasady dotyczące wy-
konywania prawa odstąpienia od umowy, w tym dotyczące sposobu obliczania 
terminów oraz skutków jego wykonania, a także niezwykle istotne kwestie 
związane z kosztami, które powstają w przypadku zwrotu rzeczy, wskazując, 
kogo i w jakim zakresie obciążają te koszty. Ponadto wprowadza zasady doty-
czące korzystania z rzeczy przez konsumenta w okresie, w którym możliwe jest 
odstąpienie od umowy.

Wprowadzenie precyzyjnych uregulowań, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii, 
w których nie było do tej pory szczegółowych regulacji, ma ułatwić  przedsiębior-
com stosowanie przepisów i powinno przełożyć się także na obniżenie kosztów 
ich działalności.

3. Ujednolicenie zasad odpowiedzialności za jakość rzeczy
Dotąd przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiadał za ich jakość według 
dwóch odrębnych reżimów: za wady rzeczy w stosunku do kupujących, którzy nie są 
konsumentami (rękojmia) i za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów. 
Oznacza to znaczne komplikacje i zwiększone koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nowa ustawa ujednolica zasady odpowiedzialności w obrocie kon-
sumenckim i w pozostałych rodzajach obrotu, co powinno zdecydowanie ułatwić 
prowadzenie działalności handlowej.

4. Ułatwienie dochodzenia roszczeń regresowych
Ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń 
regresowych związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedaw-
ców. Rozwiązania te ułatwią sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów 
poniesionych przez niego w związku z wykonaniem przez konsumenta uprawnień 
z tytułu rękojmi od tego z poprzednich sprzedawców czy dostawców, którego 
działanie spowodowało wadę rzeczy.  ■

Źródło: http://ms.gov.pl

http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/3/problemy_przedsiebiorcow_w_zwiazku_z_nowa_ustawa_o_prawach_konsumenta
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/47/1/prawa_konsumenta.rtf
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma 
na celu wprowadzenie do prawa polskiego unijnych przepisów 
uzupełniających dotyczących jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
oraz przepisów w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony 
w sprawach cywilnych.

Nowelizacja ustawy Prawo o adwokaturze ma na celu usprawnienie 
i przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych w samorządach 
adwokatów i radców prawnych. 

Nowelizacja uzupełnia i dostosowuje prawo polskie do przyjętych przez Parlament 
Europejski oraz Radę rozporządzeń: 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz 
606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. 
Ma ułatwić wierzycielom egzekwowanie unijnych orzeczeń i ugód sądowych oraz 
dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych. 

Rozporządzenia unijne wprowadzają np. mechanizm automatycznej wykonalności 
orzeczeń sądowych, a także ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych. Me-
chanizm ten oznacza, że orzeczenia i inne tytuły egzekucyjne, pochodzące z jednego 
państwa członkowskiego UE, podlegają wykonaniu w każdym innym państwie człon-
kowskim, bez konieczności stwierdzenia ich wykonalności w tym państwie. Zmiany 
w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sprowadzają się do dodania 
przepisów przewidujących odpowiednie opłaty od wniosków: o odmowę wykonania, 
odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, składanych 
na podstawie poszczególnych rozporządzeń. Ustawa przewiduje, że od tych wniosków 
będzie pobierana opłata stała w kwocie 300 zł.

Nowelizacja dodaje przepisy dotyczące:
 ▪ zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w spra-

wach cywilnych i handlowych;
 ▪ wyciągów z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimen-

tacyjnych;
 ▪ zaświadczeń dotyczących orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach 

cywilnych;
 ▪ uznania i wykonania niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich UE 

oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych.
Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 10 stycznia 2015 r.   ■

Nowe rozwiązania mają także wzmocnić 
organy tych samorządów zawodowych, 
odpowiedzialne za postępowania dys-
cyplinarne. Nowelizacja jest reakcją na 
problem przewlekłości postępowań dys-
cyplinarnych coraz częściej prowadzący 
do przedawnień.

Ustawa nadaje Rzecznikowi Dyscypli-
narnemu Adwokatury oraz Głównemu 
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu status 
organów, co powinno zwiększyć gwa-
rancje obiektywizmu podejmowanych 
przez nich działań. Poza tym ich zadania 
zostały określone na poziomie usta-
wowym. Ponadto nowelizacja wydłuża 
z 3 do 4 lat kadencję organów adwokatury, 
organów izb adwokackich oraz zespołów 
adwokackich, a także organów samorządu 
radców prawnych. Ma to zwiększyć stabil-
ność ich funkcjonowania.

Ustawa przewiduje też m.in. uspraw-
nienie doręczania korespondencji w toku 
postępowania dyscyplinarnego, w tym 
wprowadzenie tzw. doręczenia zastępcze-
go. Chodzi o sytuacje, w których adresat 
uchyla się od odebrania korespondencji. 
W określonych warunkach pismo takie będzie można uznać za doręczone mimo 
jego nieodebrania. Ponadto nowelizacja wydłuża terminy przedawnienia przewinień 
dyscyplinarnych.   ■

Ułatwienie dochodzenia 
roszczeń transgranicznych

Zmiany dotyczące adwokatów 
i radców prawnych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=96C62DC4D186CDECC1257D7B004DC463
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001778
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/53/1/kpc.rtf
http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,7619,1718-grudnia-2014-r-.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/52/1/adw_i_radc.rtf
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ODPOWIEDZI

Brak wady

Sprzedawcy często w odmownych odpowiedziach na reklamacje jako 
przyczyny wad wskazują uszkodzenia mechaniczne, które powstały 
w wyniku wadliwego użytkowania produktów. Czy mogą w ten sposób 
uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi?

Jeśli nabywcy nie uda się udowodnić, że:
 ▪ że towar ma wadę fizyczną lub 

prawną,
 ▪ wada fizyczna rzeczy istniała w mo-

mencie przejścia niebezpieczeń-
stwa na kupującego (tj. zazwyczaj 
w chwili wydania) lub wynikła z przy-
czyny tkwiącej w rzeczy sprzeda-
nej w tej samej chwili (przy czym, 
jeżeli kupującym jest  konsument, 
w razie wykrycia niezgodności 
z umową przed upływem roku od 
wydania towaru, na jego korzyść 
przemawia domniemanie prawne 
istnienia wady lub jej przyczyny 
w chwili wydania towaru i to sprzedawca musi dowieść, że jej wtedy nie było) 

 – to sprzedawca będzie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Może on 
wówczas odrzucić reklamację nabywcy. 

Jeśli więc fizyczny mankament rzeczy sprzedanej ujawnił się po roku, a konsument 
nie dowiódł (np. przez opinię rzeczoznawcy, zdjęcia towaru zaraz po zakupie i później 
– obrazujące powstanie odbarwień, lub powołując się na domniemanie faktyczne 
– np. że zgodnie z logicznym myśleniem i doświadczeniem,  skoro w nabytym w salonie 
nowym samochodzie przestał całkowicie działać silnik po ledwie 12 miesiącach bez-
wypadkowej jazdy, to wada musiała istnieć już przy zakupie), że w już chwili wydania 
istniała niezgodność towaru z umową, to sprzedający może odrzucić reklamację towaru. 

Może też nie być uznana reklamacja konsumenta (nawet jeżeli niezgodność 
wykryto przed upływem roku od wydania towaru), jeżeli sprzedawca wykaże jakimiś 
dowodami, że sprzedany towar był w momencie wydania go konsumentowi zgodny 

z umową zawartą między stronami (np. odpowiadał podanemu przez niego opisowi 
bądź ma cechy okazanej kupującemu próbki czy wzoru, a także gdy nadaje się do 
celu określonego przez konsumenta przy zawarciu umowy albo celu właściwego dla 
danego rodzaju towarów). Jeśli zatem w toku rozpatrywania reklamacji stwierdzone 
zostanie, że wada produktu i jej przyczyna powstały już po przejściu niebezpieczeń-
stwa, to reklamacja zostanie odrzucona. 

Przedsiębiorca nie może wymagać od konsumenta, żeby ten wraz z reklamowa-
nym towarem dostarczył oryginalne opakowanie ani tym bardziej uzależniać od tego 
uznania reklamacji.   ■

Nie, gdyż opisany dokument WZ może zostać potraktowany jako faktura i organ 
podatkowy może żądać zapłaty podatku.

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie przewidują zaś, w celu doku-
mentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wystawiania 
dokumentów określanych mianem faktur pro forma. Dokument nazywany fakturą 
pro forma nie jest dowodem księgowym. 

Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być  
np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne 
oznaczenie tego dokumentu wyrazami „pro forma” powoduje, że nie można 
przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, ponieważ podmiot 
wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura.

Wystawienie tego dokumentu nie powoduje więc skutków w zakresie VAT, tj. 
obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla 

W dniu 22 lutego firma A zamówiła towary u firmy M. Firma M 
wystawiła fakturę pro forma w dniu 23 lutego 2015 r. Faktura ta 
zawierała wszystkie dane, jakie powinna mieć faktura. W dniu 
28 lutego nastąpiło wydanie towarów na zewnątrz. W tym samym dniu 
wydano dokument WZ. Dokument ten zawiera wszystkie dane takie, 
jak faktura pro forma. Jedyną różnicą jest nazwa „WZ” 
i kolejny numer. W dniu 1 marca wystawiono fakturę dokumentującą 
tę dostawę. Czy firma M postępuje prawidłowo?

Dokumenty uznawane 
i nieuznawane za faktury
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kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku. 
Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia także podatnika z obowiązku wystawie-
nia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo 
otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.   ■

Część wymaganych informacji można udzielić przy wykorzystaniu poniższego wzoru 
pouczenia o odstąpieniu od umowy. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować 

nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie 
jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo 
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od 
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZORY PISM

Pouczenie o odstąpieniu 
od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta – najpóźniej w chwili 
wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa – przedsiębiorca ma obowiązek 
poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o wszelkich 
drobiazgach dotyczących umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej 
umowy zwracamy Państwu wszystkie 
otrzymane od Państwa płatności, w tym 
koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających 
z wybranego przez Państwa sposobu do-
starczenia innego niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez 
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
zostaliśmy poinformowani o Państwa 
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia 
od niniejszej umowy. Zwrotu płatności 
dokonamy przy użyciu takich samych 
sposobów płatności, jakie zostały przez 
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, 
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo 
na inne rozwiązanie; w każdym przypadku 
nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
 ▪ w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest 

dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one 
dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii 
cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku 
materialnym: „zawarcia umowy.”;

 ▪ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. 
umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): 
„w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż 
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

 ▪ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, 
które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej 
z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa 
weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827
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 ▪ w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarcza-
nych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej 
partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 
Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

 ▪ w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: 
„w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba 
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierw-
szej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, 
Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji 
o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, 
proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz 
odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektro-
niczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli 
skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie 
otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą 
elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których 
nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, 
proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu 
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a. proszę wpisać:

 – „Odbierzemy rzecz”; lub
 –  „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę 

i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej 
przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej 
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 
terminu 14 dni.”;

b. b) proszę wpisać:
 – „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
 – „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
 – Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo pono-

szenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może 
zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpo-
średnie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, 
rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo 
musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów 
szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

 – Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze 
względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, 
a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: 
„Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c. c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy 
wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub 
energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości 
lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: 
„Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii 
elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia 
od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych 
do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.   ■
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■  FIRMA  FIRMA  ■

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie 
składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy 
stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 
2015-2016 otrzymają w sumie 500 mln zł. 

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy 
o ochronie miejsc pracy. Teraz trafi ona 
do Senatu.

Firmy, które ucierpiały na skutek rosyj-
skiego embarga na polskie produkty, otrzy-
mają wsparcie. Wśród firm, które mogą 
ubiegać się o dofinansowanie, są te zajmują-
ce się handlem, przetwórstwem, transpor-
tem lub hodowlą zwierząt i uprawą rolną. 
O pomoc mogą starać się przedsię-
biorstwa, których sprzedaż spadła 
o co najmniej 15% w ciągu 3 miesięcy po 

Pomoc dla firm dotkniętych 
embargiem rosyjskim

AKTUALNOŚCI

Rusza wdrażanie 
Funduszy Europejskich 
2014-2020

Jeszcze w 2014 roku ogłoszono pierwszy konkurs w Programie 
Polska Cyfrowa.

Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informa-
tycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza 
decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego  Program. Oznacza to 
faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich.   ■

PROJEKTY

Jakie założenia Prawa 
działalności gospodarczej?

Ministerstwo Gospodarki prowadzi uzgodnienia międzyresortowe 
i konsultacje publiczne projektu założeń ustawy Prawo działalności 
gospodarczej.  Przyjęte rozwiązania będą stanowić swoisty wyraz 
samoograniczenia administracji publicznej.

Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2015 r.  ■

6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z tym 
samym okresem poprzedniego roku. 

Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych pomoże firmom 
wypłacić pracownikom część wynagro-
dzeń pracowników przy przestoju lub 
po skróceniu ich czasu pracy (do 1,1 tys. 
zł). Pieniądze będzie można też otrzymać 
na opłacenie składek na ubezpieczenie 
społeczne pracowników i dofinansowa-
nia szkoleń (do 11,3 tys. zł). Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej wyda na ten cel 
250 mln zł w 2015 r. i kolejne 250 mln 
w 2016 r. 

Dzięki ustawie z października 2013 roku o ochronie miejsc pracy od listopada 
2013 r. do 30 czerwca br. z pomocy skorzystało już 139 firm. Uratowano dzięki temu 
2845 etatów. Z FGŚP przekazano na ten cel 15,8 mln zł. Zasady ubiegania się o pomoc 
i kryteria przyznania dofinansowania będą takie same jak te w ustawie z października 
2013 r. o ochronie miejsc pracy. 

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2015 r.    ■

O pomoc mogą starać 
się przedsiębiorstwa, 
których sprzedaż spadła 
o co najmniej 15% w ciągu 
3 miesięcy po 6 sierpnia 
2014 r. w porównaniu 
z tym samym okresem 
poprzedniego roku.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-0.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2557E26363FDA012C1257DB100410BE1
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7017,sejm-o-pomocy-dla-firm-dotknietych-embargiem-rosyjskim.html
http://mac.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-konkurs-w-ramach-po-pc-2014-2020
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Program_Polska_Cyfrowa_przyjety_przez_KomisjeEuropejska_51214.aspx
http://mac.gov.pl/aktualnosci/rusza-wdrazanie-funduszy-europejskich-2014-2020
http://www.mg.gov.pl/node/22420
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/266132
http://www.mg.gov.pl/files/upload/22420/PDG_za%C5%82o%C5%BCenia_20141211.doc
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pomoc-dla-przedsiebiorcow-dotknietych-rosyjskim-embargiem.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,7012,trojstronna-komisja-o-ksztalceniu-zawodowym-i-ochronie-miejsc-pracy.html
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Deregulacją objęte są następujące 
zawody: zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik 
obchodowy, dyspozytor ruchu metra, 
dyżurny ruchu i stacji metra, manewrowy 
metra, monter urządzeń sterowania ruchem 
pociągów metra, monter urządzeń zdalne-
go sterowania i kontroli dyspozytorskiej 
metra, prowadzący pociąg metra, prowa-
dzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra. Wymagania kwalifikacyjne, sposób egza-
minowania oraz zasady oceny zdolności fizycznych i psychicznych dotychczas opisane 
w ustawie określone zostaną przez pracodawcę.

Do tej pory przyjęte zostały dwie transze deregulacji: uławiająca dostęp do 51 zawodów 
ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów oraz obejmująca 96 profesji ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu 
wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących 
warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, który obejmuje 101 profesji, 
w tym rzecznika patentowego, maklera giełd towarowych i papierów wartościowych, 
tłumacza przysięgłego czy zawody geologiczne i górnicze.

4 grudnia 2014 r. weszło zaś w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych. Oznacza to, że możliwe jest 
dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. 
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga 
transza deregulacji zawodów). Ustawa ta wprowadziła deregulację w zakresie zawodu 
agenta celnego. Jej istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na 
agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz 
wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów 
gospodarczych.   ■

W związku z tym, od 1 stycznia 2015 r., nie ma obowiązku:
 ▪ sprawdzania w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego 

prawidłowości danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych prze-
kazanych do ZUS za rok poprzedni. Niemniej jednak, pozostaje obowiązek złożenia 
dokumentów korygujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we własnym 
zakresie lub stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład.

 ▪ przekazywania ubezpieczonym informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubez-
pieczonej o składce zdrowotnej, w przypadku pobierania wyłącznie składek na 
to ubezpieczenie. Jednakże na żądanie ubezpieczonego należy przekazać informa-
cję miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni, bez obowiązku 
przekazywania informacji rocznej.

Natomiast informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej nie przekazuje się 
w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.   ■

KADRY I UBEZPIECZENIA  ■■  KADRY I UBEZPIECZENIA

11 grudnia 2014 r. weszły w życie zawarte w II ustawie deregulacyjnej 
zmiany w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
dotyczące zawodów kolejowych i metra.

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla 
płatników składek. Wynika to z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej, której przepisy wprowadza-
ją zmiany m.in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Już prawie 13 tysięcy młodych bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 
30. roku życia, skorzystało z bonów. 

ZMIANY 
PRAWNE

Deregulacja kolejnych 
zawodów

Zmiany dla płatników składek 
od 1 stycznia 2015 r.

AKTUALNOŚCI

Bony dla młodych

Bony stażowowe, szkoleniowe, na zasiedlenie oraz na zatrudnienie pojawiły się w maju 
2014 r. wraz z reformą urzędów pracy i są nową formą aktywizacji młodych bezrobotnych.   ■

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6627,deregulacja-zawodow-kolejowych-i-metra.html
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F107DEF6229686F3C1257CC3004CEF4B
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001702
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/05/30/informacja_dotyczaca_ustawy_z_dnia_9_maja_2014_r.rtf
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/ulatwiony-wpis-na-liste-agentow-celnych;jsessionid=B75294C6677A2D9939733929B8A6A08D?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Mmg5__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1185F0283E175A37C1257BAC004EED8F
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2396
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3111A078385D3A9EC1257D1500485CF9
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/52/1/ulatwienie_wykonywania_dzialalnosci_gosp.rtf
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7026,bony-dla-mlodych.html
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Dotychczas całościowe regulacje, takie jak 
ustawa o świadku koronnym, służą głównie 
skruszonym przestępcom, nie zaś uczciwym 
obywatelom, gotowym wspierać wymiar 
sprawiedliwości. Ustawa o ochronie 
i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 
określa natomiast zasady, warunki 
i zakres stosowania środków ochrony 
i pomocy kierowanej do pokrzywdzone-
go i świadka oraz osób im najbliższych 
w sytuacji toczącego się lub zakończone-
go postępowania karnego (postępowania 
karnego skarbowego), jeśli istnieje zagro-
żenie dla ich życia lub zdrowia. Zeznania 
świadków, obciążające sprawcę przestęp-
stwa, powodują bowiem często zagrożenie 
dla zdrowia bądź życia nie tylko ich samych, 
ale również osób im najbliższych.

Rodzaje ochrony i pomocy

Nowa ustawa wprowadza instrumenty ochrony i pomocy pokrzywdzonemu i świadkowi 
w związku z postępowaniem karnym. Środki te, podobnie jak w przypadku świadka 
koronnego, realizowane będą w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzo-
nego lub świadka. Są to:
 ▪ ochrona na czas czynności procesowej;
 ▪ ochrona osobista;

■  KADRY I UBEZPIECZENIA

W 2035 roku na jedną osobę w wieku 65+ będą przypadały zaledwie 
2,2 osoby w wieku produkcyjnym, obecnie relacja ta wynosi 1 do 3,7. 

Wyrównujmy szanse na 
rynku pracy

Starzenie się społeczeństwa to wyzwanie, przed którym teraz stoimy.  ■

– Tak uznał 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznawszy wniosek 
grupy posłów dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Trybunał orzekł (sygn. 
K 38/13) m.in., że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie, w jakim 
różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą 
niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu 
na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Z kolei 18 listopada 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że uniemożliwienie przyzna-
nia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 
dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pie-
lęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest sprzeczne z konstytucją. Orzekł (sygn. 
SK 7/11) więc, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach, 
w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia 
przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), 
który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 
sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym 
dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 
1 zdanie drugie Konstytucji RP.   ■

Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawu-
jących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią 
wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powsta-
nia niepełnosprawności jest sprzeczne z konstytucją.

ORZECZENIA

Pielęgnacyjne 
niekonsytucyjne

SERWIS DOMOWY   ■

ZMIANY 
PRAWNE

Ochrona i pomoc dla 
pokrzywdzonego 
i świadka

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 
stanowi kompleksową regulację poświęconą ochronie 
pokrzywdzonych i świadków biorących udział w postępowaniu 
karnym i karnym skarbowym. 

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6638,ustawa-o-ochronie-i-pomocy-dla-pokrzywdzonego-i.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,6987,wyrownujmy-szanse-na-rynku-pracy.html
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7169-prawo-do-swiadczenia-pielegnacyjnego/
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7236-prawo-do-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-swiadczenia-pielegnacyjne-na-dziecko/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D3458285D12AD419C1257D27002EDD63
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/53/1/ochrona_swiadka.rtf
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■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

 ▪ pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz związana z nią pomoc finansowa na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, potrzeb mieszkaniowych lub na 
uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zastosowanie poszczególnych środków ochrony i pomocy będzie możliwe odpo-
wiednio do stopnia zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub świadka, po 
uzyskaniu jego zgody.

Środki uzupełniające

Przewiduje się powołanie koordynatorów działań Policji w zakresie ochrony pokrzyw-
dzonych i świadków. Do ich zadań będzie należało m.in.: zapewnienie współdziałania 
jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony, gromadzenie informacji 
o ewentualnych zagrożeniach, zapewnienie pomocy psychologicznej.

Ustawa zakłada również ułatwienia w dostępie do pomocy psychologicznej dla 
pokrzywdzonych, świadczonej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej.

Poufność danych i przesłuchanie wideo

W ramach zmian w obrębie Kodeksu postępowania karnego przewiduje się wprowadzenie 
dodatkowych środków o charakterze procesowym służących ochronie pokrzywdzonych 
i świadków, np. zasadą stanie się zachowanie poufności danych adresowych tych osób.

Anonimizacja danych osób przesłuchiwanych w postępowaniu karnym będzie polegać 
na tym, że w protokole przesłuchania nie zostaną zamieszczone dane dotyczące miejsca 
zamieszkania oraz miejsca pracy osób biorących udział w czynności. Dane te zostaną za-
mieszczone w załączniku do wyłącznej wiadomości organu prowadzącego postepowanie.

Ponadto przepisy ustawy umożliwiają przesłuchanie w formie wideokonferencji (nie 
tylko – jak dotychczas – osób małoletnich i nie tylko w przypadku przeszkód o charakte-
rze geograficznym, ale także, gdy istnieje ryzyko krępującego oddziaływania obecności 
oskarżonego na świadka).

Europejski Nakaz Ochrony

Przepisy ustawy wprowadzają tzw. Europejski Nakaz Ochrony (zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE). Dzięki niemu możliwe stanie się prze-
kazanie środka ochrony do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przepisy 
te gwarantują osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa człon-
kowskiego możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie tzw. europejskiego nakazu 
ochrony, a w konsekwencji objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania odpowiednimi 
środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie.

Do ustawy wprowadzono także regulacje wynikające z wdrożenia do polskiego systemu 
prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE, w tym m.in. roz-
wiązania dotyczące:
 ▪ rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wstąpienia w prawa zmarłego po-

krzywdzonego (chodzi o osoby pozostające na utrzymaniu pokrzywdzonego);
 ▪ pouczenia o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach;
 ▪ prawa do informacji o sprawie, np. o ucieczce skazanego z zakładu karnego;
 ▪ prawa do tłumaczenia pisemnego niektórych dokumentów;
 ▪ prawa do udziału osoby trzeciej w czynnościach postępowania przygotowawczego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
przepisów implementujących dyrektywę w sprawie europejskiego nakazu, które zaczną 
obowiązywać z dniem 11 stycznia 2015 r.  ■

Wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest kolejnym 
elementem realizacji programu pomocy rodzinom wielodzietnym.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oznacza ujednolicenie regu-
lacji dotyczących różnych form wsparcia dla rodzin wielodzietnych (np. uchwały 
nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych) w jednym akcie. Nowe przepisy mają na celu 
wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków związanych z wy-
chowywaniem dzieci i młodzieży.

Oprócz usystematyzowania zasad przyznawania dotychczas obowiązujących 
udogodnień, ustawa wprowadza nowe rozwiązania takie jak:
1. przyznanie rodzicom oraz małżonkom rodziców z rodzin wielodzietnych ulgi 

37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejo-
wego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie 
biletów jednorazowych, 

2. przyznanie ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbio-
rowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie 
imiennych biletów miesięcznych,

3. zwolnienie z opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego 
obszary,

4. przyznanie ulgi w opłacie paszportowej.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001863
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7006,karta-duzej-rodziny-to-sie-oplaca.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000430
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/12/22/karta_duzej_rodziny.rtf
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Zgodnie z ustawą uprawnienia przysługujące na podstawie Karty mogą być przyznane 
przez instytucje podległe właściwym ministrom, ale też przez inne podmioty – na 
podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw rodziny. 

Podmioty te przed podpisaniem umowy będą podlegały ocenie pod kątem zapew-
nienia jak najszerszej dostępności, atrakcyjności usług i gwarancji odpowiedniej jakości.

Minister będzie mógł zawrzeć z wojewodami porozumienia w sprawie zawiera-
nia umów, a także zlecić, w drodze konkursu ofert, zawieranie umów organizacjom 
pozarządowym. Koszty związane z zawieraniem umów finansowane będą z budżetu 
państwa.

Każdy podmiot, który przyzna rodzi-
nom wielodzietnym uprawnienia, będzie 
miał prawo do posługiwania się znakiem 
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 
Znak ten będzie mógł być wykorzystywany 
w szczególności w materiałach reklamo-
wych czy informacyjnych. 

Prawo do posiadania Karty, tak jak do-
tychczas, będzie przysługiwało członkom 
rodziny wielodzietnej, za których uznaje 
się rodzica (rodziców) oraz jego małżon-
ka mających na utrzymaniu co najmniej 
3 dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia; 
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia − w przypadku gdy dziecko uczy się 

w szkole lub szkole wyższej;
3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Pod pojęciem „rodzica” należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców 

zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. 
Karta wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej 

przez wójta (burmistrza bądź prezydenta miasta). Karta będzie wydawana rodzicom 
na czas nieokreślony. W przypadku dziecka: 
a. małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
b. pełnoletniego – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku 

szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do 
końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 
placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

c. legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

d. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

e. pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest pla-
nowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, 
w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 25. roku życia.

Przyjmuje się, że w programie uczestniczyło będzie docelowo ok. 627 tys. rodzin, 
z tego do końca 2015 r. 508 tys. rodzin (2,743 mln Kart), a na koniec 2016 r.– 627 tys. 
rodzin wielodzietnych (tj. 3,385 mln Kart).   ■

Każdy podmiot, który 
przyzna rodzinom 
wielodzietnym 
uprawnienia, 
będzie miał prawo 
do posługiwania 
się znakiem „Tu 
honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7003,prezydent-podpisal-ustawe-dla-duzych-rodzin.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-karcie-duzej-rodziny.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3115,ta-ustawa-to-nasz-wspolny-prezent-dla-rodzin.html
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Ustawa przewiduje, że przebieg spraw 
o wykroczenia będzie utrwalany w formie 
elektronicznego zapisu dźwięku albo 
dźwięku i obrazu. Oprócz protokołu elek-
tronicznego będzie sporządzany skrócony 
protokół pisemny, zawierający m.in. ozna-
czenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby 
uczestniczące oraz określenie jawności 
rozprawy i trybu postępowania.

Wprowadzenie protokołu elektro-
nicznego pociąga za sobą zmiany zasad 
uzasadniania wyroków. Nowelizacja prze-
widuje, że w przypadku nagrywanych 
rozpraw uzasadnienie będzie przedsta-
wiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio 
po ogłoszeniu wyroku. Jednak strona 
będzie mogła – w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni – złożyć pisemny wniosek 
o sporządzenie i doręczenie jej tzw. przekładu, czyli spisanego uzasadnienia, wcześniej 
zaprezentowanego w formie ustnej. W odniesieniu do obwinionych pozbawionych wol-
ności, którzy nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku i nie mają obrońcy, 7-dniowy 
termin ma być liczony od daty doręczenia im wyroku.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją apelacja w przypadku nagrywanych rozpraw ma być 
wnoszona na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem 
ustnego uzasadnienia.

Ustawa przyznaje także stronom oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicie-
lom ustawowym m.in. prawo do bezpłatnego uzyskania drogą elektroniczną zapisu 
dźwięku z rozprawy.  ■

■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Rejestry i dowody osobiste 
dalej po staremu
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach 
osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo 
o aktach stanu cywilnego przesuwa z dnia 1 stycznia 2015 r. na 
dzień 1 marca 2015 r. termin wejścia w życie ustaw tworzących 
nowy informatyczny System Rejestrów Państwowych.

Chodzi o:
1. ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, 

z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, 

z późn. zm.);
3. ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741).

Na nowy informatyczny System Rejestrów Państwowych mają składać  się cen-
tralne, skomunikowane wzajemnie rejestry m.in. rejestr PESEL, Rejestr Dowodów 
Osobistych i rejestr stanu cywilnego. Celem regulacji jest zapewnienie bezpiecznego 
– tj. bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli – uruchomienia i wdrożenia tego 
systemu informatycznego. Przesunięcie o 2 miesiące terminu wejścia powyższych ustaw 
w życie ma pozwolić administracji na kolejną weryfikację działania Systemu, polepsze-
nie bezpieczeństwa danych obywateli zgromadzonych w rejestrach, a także umożliwić 
lepsze przygotowanie urzędników do obsługi nowych rejestrów i dokonanie zmian 
w organizacji pracy urzędów.

Tymczasem Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Administracji 
Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego zarekomendował pozostawie-
nie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie. 
Poza tym zaproponował, aby w przyszłości, 
rejestr PESEL uzupełniony został o adres 
do korespondencji. Adres ten byłby gro-
madzony fakultatywnie. Zespół wskazał 
też, że konieczne jest rozwiązanie 
zmierzające do skomunikowania rejestru 
zawierającego dane adresowe z innymi 
rejestrami państwowymi, co w przyszłości 
zagwarantuje całej administracji dostęp do 
jednego adresu obywatela. ■

E-protokół w sprawach 
o wykroczenia
Tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw 
wykroczeniowych wprowadziła nowelizacja Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany mają skrócić 
czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000579
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/45/1/kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C29D00D214756AD3C1257DBD0047C187
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12687,Zmiany-w-ustawie-Prawo-o-aktach-stanu-cywilnego-od-1-marca-2015-r.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12665,MSW-o-Systemie-Rejestrow-Panstwowych.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/53/1/dowody_osobiste.rtf
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12694,Obowiazek-meldunkowy-rekomendacja-Miedzyresortowego-Zespolu.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6537,e-protokol-w-sprawach-o-wykroczenia.html
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PROJEKTY

Ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń oraz 
zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia przewiduje 
prezydencki projekt noweli Prawa o stowarzyszeniach, który 
trafił do Sejmu.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.

Ułatwienia dla 
stowarzyszeń?

Będzie nieodpłatna pomoc 
prawna i informacja prawna?

W projekcie znalazła się propozycja zmniejszająca z 15 do 7 liczbę osób, które mogą 
założyć stowarzyszenie. Prezydent RP proponuje, aby to sąd w ciągu 7 dni podejmo-
wał decyzję w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero po tym fakcie informował 
starostę.

Zgodnie z projektem starosta – jako organ nadzorujący – miałby mniejsze uprawnie-
nia, jeżeli chodzi o kontrolę stowarzyszeń. Starosta mógłby żądać dostarczenia odpisów 
uchwał walnego zgromadzenia delegatów, musiałby jednak wskazać uzasadnienie 
takiego działania.

Propozycja zakłada również zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. 
Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację 
stowarzyszenia do sądu, a jedynie informują starostę. Według prezydenckiej propozy-
cji stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje oraz 
zawierać umowy prawne.   ■

Zgodnie z nim darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma obywatel 
uprawniony do uzyskania pomocy społecznej, zaś dostęp do informacji o prawie będzie 
miał każdy obywatel. Projekt ustawy ma pozwolić na wykorzystanie doświadczenia 
i dorobku organizacji pozarządowych, zachowując wszystkie dotychczasowe formy 
świadczonej przez nie pomocy.   ■

Prezydencki projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych trafił do Sejmu. Ma on na celu zachowanie ochrony 
gruntów najlepszych klas bonitacyjnych (I-III) przy jednoczesnym 
wprowadzeniu w określonych przypadkach zwolnienia 
z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.

Jak będą chronione 
grunty?

Ma to umożliwić, bez przeprowadzenia 
kosztownej procedury planistycznej, zago-
spodarowanie nieruchomości zlokalizowa-
nych wśród istniejącej zwartej zabudowy, 
które z uwagi na swoje położenie nie mają 
znaczenia dla produkcji rolniczej. Zwolnie-
nie dotyczyłoby gruntów klas I-III, które 
łącznie spełniają następujące warunki:
1. znajdują się na terenie zwartej zabu-

dowy obszarów wiejskich, to znaczy 
położone są między gruntami zabudo-
wanymi odległymi od siebie nie więcej 
niż 150 metrów i posiadającymi dostęp 
do tej samej drogi,

2. najmniejsza odległość od tych gruntów 
do granicy najbliższej działki budow-
lanej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami, nie przekracza 
50 metrów,

3. położone są w odległości nie więk-
szej niż 50 metrów od drogi publicznej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

4. ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią 
jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/art,209,prezydencki-projekt-ma-ulatwic-dzialanie-stowarzyszen.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6633,projekt-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2074/26/1/20141217123402670.pdf
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,26,potrzeba-usuniecia-barier-rozwoju-stowarzyszen.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/download,6633,0.html
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2074/25/1/ochrona_gruntow.pdf


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

■  SERWIS DOMOWY SERWIS DOMOWY   ■

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) przyjął 
dokumenty: „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej 
podmiotów publicznych” oraz „Propozycja mechanizmów 
zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów 
publicznych” i rekomendował ich stosowanie organom 
administracji rządowej.

Zasady tworzenia efektywnych 
i przyjaznych usług publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej pod-
miotów publicznych to zasady, które ujed-
nolicają podejście stosowane przy projekto-
waniu i świadczeniu elektronicznych usług 
publicznych w takich obszarach jak: procesy 
biznesowe, dane, aplikacje i zarządzanie. 
Pryncypia będą podlegać przeglądowi i aktualizacji zgodnie z przyjętymi mechanizmami 
zarządzania. Najbliższy przegląd planowany jest w pierwszym kwartale 2015 roku.   ■

Prezydent RP podpisał w 29 grudnia 2014 r. ustawę o ratyfikacji 
umowy o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką 
Mołdawii. Polska konsekwentnie wspiera Mołdawię na drodze 
zbliżenia do UE i wyraża uznanie dla jej wysiłków na rzecz 
integracji europejskiej.

Do 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być 
dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych, zgodnie 
z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.

Dostosowanie publicznych 
serwisów internetowych do 
potrzeb niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie jest nie tylko świadectwem postępu w relacjach z UE, ale również 
zadaniem dla krajów stowarzyszonych. Zbliżenie z Unią Europejską daje szansę na ich 
modernizację i rozwój. 

17 grudnia Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o stowarzyszeniu 
między Unią Europejską a Ukrainą. Polska wspiera Ukrainę w jej drodze ku instytucjom 
świata zachodniego i w pełni rozumie aspiracje ukraińskie – oświadczył Bronisław Komo-
rowski. Ukraina jest 8. partnerem wśród najważniejszych rynków eksportowych Polski 
oraz 21. wśród najważniejszych rynków importowych (dane za rok 2013).   ■

– Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interope-
racyjności z 12 kwietnia 2012 r. Chodzi o serwisy publiczne w rozumieniu ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Istotą jest 
zniesienie barier w korzystaniu z informacji.  ■

AKTUALNOŚCI

Ratyfikacja umów 
stowarzyszeniowych

Proponowana nowelizacja ma też ułatwić  realizację na gruntach rolnych klas I-III inwe-
stycji celu publicznego, w szczególności takich jak drogi, linie energetyczne, obiekty 
kultury, szkoły czy boiska szkolne.   ■

http://mac.gov.pl/aktualnosci/przyjeto-zasady-tworzenia-efektywnych-i-przyjaznych-uslug-publicznych
http://mac.gov.pl/projekty/architektura-korporacyjna-panstwa
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3118,ustawa-o-ratyfikacji-umowy-ue-moldawia-podpisana.html
http://mac.gov.pl/aktualnosci/uwaga-przypominamy-zostalo-niespelna-6-miesiecy-na-dostosowanie-publicznych-serwisow
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/12/29/informacja_ws._ustawy_o_ratyfikacji_ukladu_o_stowarzyszeniu_miedzy_ue_a_republika_moldawii.rtf
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3110,dobra-wspolpraca-gospodarcza-filarem-naszych-relacji.html
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2014/12/17/informacja_dotyczaca_ustawy_z_dnia_28_listopada_2014_r_o_ratyfikacjiukladuostowarzyszeniuukraina8grudnia2014.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=564629E66C0F370FC1257D9E00433DF5
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3110,dobra-wspolpraca-gospodarcza-filarem-naszych-relacji.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3111,poparcie-dla-ukrainy-wolnej-niezaleznej-i-suwerennej.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3108,polska-wspiera-ukraine-w-integracji-z-zachodem.html
http://www.mg.gov.pl/node/22457
http://mac.bip.gov.pl/krajowe-ramy-interoperacyjnosci/krajowe-ramy-interoperacyjnosci.html
http://mac.gov.pl/projekty/krajowe-ramy-interoperacyjnosci
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,25,prezydencki-projekt-ustawy-o-ochronie-gruntow-trafil-do-sejmu.html


ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Zostań naszym 
Klientem…

Na jaką pomoc możesz liczyć u doradcy podatkowego? Warto 
zastanowić się, w czym profesjonalny doradca podatkowy może 
Cię odciążyć.

ZAPRASZAM DO KANCELARII!

Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, 

porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz 

w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami administracji 

publicznej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz w postępowaniach 

przed sądami administracyjnymi w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień 

i innych aktów administracyjnych w sprawach obowiązków podatkowych i celnych;

3. sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych czy celnych, skarg do sądów 

administracyjnych w sprawach podatkowych, wniosków np. o ulgi w spłacie zo-

bowiązań podatkowych oraz innych pism procesowych;

4. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg po-

datkowych (tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg handlowych 

zgodnie z ustawą o rachunkowości, czyli tzw. pełnej księgowości) i innych ewidencji 

do celów podatkowych (np. ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów VAT) oraz 

udzielanie im pomoc y w tym zakresie;

5. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań 

i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

6. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym 

z funduszy unijnych;

7. audyt podatkowy przedsiębiorstwa;

8. doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych określonych decyzji biznesowych 

czy inwestycyjnych;

9. doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospo-

darczej;

10. bieżącą obsługę, nie tylko podatkową, ale też zazwyczaj dotyczącą ZUS i kadrowo-

-płacową.

Doradca podatkowy może działać też na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zale-

głości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów.  ■
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