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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
grudzień

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

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

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

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

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

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

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

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

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

20. – Wpłata zaliczki (podwójna zaliczka) na podatek 
dochodowy od osób prawnych i od podatkowej grupy 
kapitałowej.

Dziękując za zaufanie i współpracę, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

wszystkim przedsiębiorcom i Klientom Kancelarii składam najserdeczniejsze życzenia

spokojnych i radosnych chwil, rodzinnego ciepła oraz wielu sukcesów i spełnienia

oczekiwań, a także satysfakcji z odnoszonych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

2011.

Niech ten świąteczny czas będzie dla nas wszystkich momentem wytchnienia,

wypoczynku, nabrania sił do dalszej pracy.

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

powrót do spisu treści

20. – Wpłata podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (podwójna zaliczka) od dochodów osiągniętych 
z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz  
z umów najmu i dzierżawy.

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

20. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 
41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodo-
wego za listopad. 

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

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

20. – Wpłata na PFRON za listopad.

27. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

27. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

28. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za 
grudzień.

Nowelizacja ustaw o PIT, o CIT oraz o ryczałcie od 
przychodów ewidencjonowanych wejdzie  

w życie 1 stycznia 2011 r. Zmiany dotyczą m.in. 
ulg podatkowych i preferencji oraz zwolnień 

przedmiotowych od podatku.

Od 1 stycznia 2011 r. zmienione przepisy ustaw 
o podatkach dochodowych będą odnosić się do 

nowszej PKWiU z roku 2008.

Duże zmiany w PIT

Według 
nowej klasyfikacji

Z ustawy o PIT ma zniknąć przepis stanowiący, że odli-
czenie wydatków na Internet jest możliwe tylko wtedy, 
gdy z sieci korzysta się w miejscu zamieszkania. Nowa 
regulacja daje możliwość stosowania takiego odliczenia 
także podatnikom, którzy korzystają z sieci za pośred-
nictwem telefonu komórkowego czy komputera przeno-
śnego bądź w kawiarence internetowej. Osoby korzysta-
jące z Internetu nie będą musiały gromadzić faktur VAT. 
Urzędy skarbowe zobowiązane zostaną do uznawania 
każdego dokumentu potwierdzającego zapłatę za uży-
wanie sieci.

Zmiany dotyczą też przepisów dotyczących trybu skła-
dania przez małżonków wspólnego rocznego zezna-
nia podatkowego, zasad opodatkowania osób samot-
nie wychowujących dzieci oraz stosowania niektórych 
zwolnień przedmiotowych. Jednoznacznie doprecyzo-
wano, że osoby żyjące w związkach partnerskich, tzw. 
konkubinacie, nie mogą rozliczać się jako osoby samot-
nie wychowujące dzieci. 

W zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendiów 
ustawa zastępuje limit miesięczny limitem rocznym  
w wysokości 3.800 zł. Umożliwia przy tym korzystanie 
z przedmiotowego zwolnienia w przypadku uzyskiwania 
przez podatnika innych dochodów podlegających opo-

Obecna PKWiU 1997 r. przestanie obowiązywać dla 
celów podatkowych z końcem bieżącego roku. Trzeba 
zatem przyporządkować symbole i nazwy ugrupowań 
PKWiU do nowej klasyfikacji z roku 2008.

ZMIANY PRAWNE datkowaniu na zasadach ogólnych według skali podat-
kowej.

Nowelizacja wskazuje, iż u podatników uzyskujących 
dochody z działalności gospodarczej i prowadzących 
księgę przychodów i rozchodów, przy ustalaniu dochodu 
z działalności gospodarczej remanentem obejmuje się 
także „produkcję w toku”. 

Przychód z tytułu wniesienia wkładu do spółki kapita-
łowej nie będzie stanowił przchodu z jego odpłatnego 
zbycia, ale przychód z tytułu kapitałów pieniężnych. 
Kosztem uzyskania przychodu będą wydatki na naby-
cie czy wytworzenie składnika majątku niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie lub 
wartość początkowa składnika majątku pomniejszona o 
sumę odpisów amortyzacyjnych. Doprecyzowano też 
zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w razie 
zbycia przez spółkę osobową przedmiotu wkładu pie-
niężnego wniesionego do tej spółki.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3366.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102191442
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PODATKI DOCHODOWE

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych są określone w regulaminie świadczeń so-
cjalnych i sfinansowane z zakładowego fundu-

szu świadczeń socjalnych świadczenia pracodawcy 
związane z finansowaniem działalności socjalnej,  
w tym również dotyczące dofinansowania wypo-
czynku (także wycieczki) – o łącznej wartości nie-
przekraczającej 380 zł w skali roku podatkowego.

Gazeta Prawna podała, iż resort finansów 
potwierdza, że u pracowników, dla których 

pracodawca organizuje imprezę integracyjną, 
powstaje przychód ze stosunku pracy. 

Świadczenia z ZFŚS

Impreza przychodem

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku 
dochodowego jest wartość otrzymywanych przez pra-
cownika w związku z finansowaniem działalności socjal-
nej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie świadczeń pienięż-
nych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków 
zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej  
w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadcze-
niami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi.

Z tego zwolnienia korzystają świadczenia o charakterze 
rzeczowym (paczki świąteczne, bilety do kina, teatru, kar-
nety na basen, itp.). Ponadto z powyższego zwolnienia 
korzystają świadczenia pieniężne w postaci m.in. refun-
dacji wycieczek, spotkań sportowo-rekreacyjnych lub tzw. 
„wczasów pod gruszą”, których koszty ponoszą pracow-
nicy, a następnie – zgodnie z zasadami zawartymi w treści 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

INTERPRETACJE

MF jest bowiem zdania, że z ustaleniem wysokości 
przychodu po stronie pracowników nie powinno być 
żadnego kłopotu. Pracodawca powinien zatem doliczyć 
wartość świadczeń do przychodu pracownika i je opodat-
kować. Każdy, kto weźmie udział w imprezie integracyj-
nej, będzie więc musiał zapłacić podatek dochodowy od 
wartości spotkania przypadającej na jedną osobę.

Odmiennego zdania są firmy organizujące imprezy, eks-
perci oraz niektóre wojewódzkie sądy administracyjne. 
Uznają oni, iż w przypadku np. imprezy mikołajkowej 
organizowanej dla pracowników, żeby powstał przy-
chód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, świadczenie to 
musi być przez pracownika otrzymane i musi być moż-
liwe dokładne ustalenie jego wartości przypadającej na 
danego pracownika. W praktyce, jeśli pracodawca, orga-
nizując imprezę integracyjną, płaci na nią ryczałtowo i nie 
da się wyliczyć kwoty faktycznie wydatkowanej na jed-
nego pracownika, a ponadto pracodawca nie jest w stanie 
zweryfikować, którzy pracownicy uczestniczyli w spotka-
niu, wartość tego nieodpłatnego świadczenia nie powinna 
stanowić opodatkowanego przychodu pracowników.

obowiązującego w danym zakładzie pracy – są refundo-
wane przez ten zakład pracy. Przy tym koniecznym jest 
podkreślenie, że aby zwolnienie mogło mieć zastosowa-
nie, to musi być spełniony m.in. warunek dotyczący finan-
sowania działalności socjalnej, o której mowa w przepi-
sach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Interpretacja indywidualna MF z 29.10.2010 r., nr DD3/033/154/IMD/10/PK-1019

Senatorowie zaproponowali zmiany do ustawy  
o PIT, polegające na zwolnieniu z tego podatku 

przychodów ze sprzedaży przetworzonych produk-
tów rolnych dokonywanej w niewielkich ilościach. 

Sprzedaż przetworzonych 
produktów rolnych

Takim zwolnieniem byłyby objęte produkty przetwo-
rzone w sposób inny niż przemysłowy (z wyłączeniem 
linii produkcyjnych i technologii używanych w produkcji 
na dużą skalę), ze sprzedaży których roczny przychód 
nie przekroczy 5 tys. zł (nadwyżka ponad ten limit byłaby 
opodatkowana jako przychód z tzw. innych źródeł). Takie 
rozwiązanie wymagałoby prowadzenia ewidencji sprzedaży,  
w której byłaby wykazywana wielkość przychodu. Wniosko-
dawcy oczekują, że dzięki takiemu rozwiązaniu producenci 
domowej żywności wyjdą z szarej strefy i zasilą budżet nad-
wyżkami uzyskanymi ponad limit 5 tys. zł przychodu rocznie.

Propozycja senatorów zmierza też do zmiany w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej. Polega ona na 
wyłączeniu spod stosowania przepisów tej ustawy sprze-
daży przetworzonej żywności. Chodzi o sprzedaż żywności, 
przetworzonej osobiście lub przez domowników rolnika,  
w sposób inny niż przemysłowy (np. pieczywa czy wędlin). 
Przy tym działalność ta mieć charakter uboczny w stosunku 
do prowadzonej działalności wytwórczej. Takie rozwiązanie 
skutkowałoby zwolnieniem rolników z obowiązku rejestra-
cji w ewidencji działalności gospodarczej.

Rząd uważa, że propozycje wprowadzenia zmian do oby-
dwu ustaw powinny być przedmiotem dalszych prac par-
lamentarnych.

PROJEKTY

powrót do spisu treści

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/465526,ministerstwo_finansow_jest_impreza_integracyjna_jest_podatek.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/465534,impreza_mikolajkowa_powiekszy_przychod.html
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=258833&i_smpp_s_strona=1
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3173.htm
http://www.kprm.gov.pl/rzad/legislacja/stanowiska_rady_ministrow/id:5658/
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

PROJEKTY

Nabywcy tzw. samochodów osobowych z kratką (o 
masie do 3,5 tony) będą mogli odliczyć tylko 60 % 
kwoty VAT z faktury zakupowej, ale nie więcej niż 

6 tys. zł. 

Od 1 stycznia 2011 r. ma obowiązywać ustawa 
okołobudżetowa, która przewiduje różne 

oszczędności oraz ograniczenie wydatków środków 
publicznych. 

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan przygotowała 
opinię w sprawie problemów związanych ze 

zmianami stawek podatkowych VAT w kasach 
fiskalnych oraz propozycje rozwiązań. 

Przepis, który nakazuje komornikowi odprowadzać 
VAT od dostawy nieruchomości będącej własnością 

dłużnika, nie narusza Konstytucji. 

VAT od samochodów z kratką Budżetowe oszczędności

Zmiana stawek VAT 
a kasy fiskalne

Komornik płaci VAT 

Te rozwiązania mają obowiązywać w latach 2011-2012. 
– Tak przewidziano w rządowych założeniach do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transpor-
cie drogowym oraz w samym projekcie, który jest teraz 
w Sejmie.

Zmiany dotyczą też prawa do odliczenia podatku naliczo-
nego od paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów.
Zrezygnowano z możliwości wprowadzenia regulacji 
dotyczących szczególnego sposobu rozliczania podatku 
przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium 
Polski okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami 
zarejestrowanymi za granicą.

Planowane zmiany, wynikające z implementacji dyrek-
tywy Rady 2009/162/UE, dotyczą:
• odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z 

nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów 
prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do 
celów prywatnych podatnika lub jego pracowników,

• definicji wyrobów akcyzowych,
• importu gazu za pośrednictwem statków oraz
• dostawy i importu energii cieplnej lub chłodniczej 

oraz usługi zapewnienia dostępu do sieci dystrybucji 
energii cieplnej lub chłodniczej czy usługi transportu 
lub przesyłu przez te sieci, a także świadczenia innych 
usług bezpośrednio z nimi związanych.

Nowe przepisy podwyższają m.in. czasowo – w latach 
2011-2013 – stawki VAT o 1 % (np. stawka podstawowa 
ma wynosić 23 %).

Zmiany dotyczą rozmaitych sfer. Przykładowo przewi-
dziano, iż do ulgi 51 % przy przejazdach w pociągach są 
uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia. Zasiłek 
pogrzebowy przysługiwał będzie w wysokości 4.000 zł.

– Warto się z nią zapoznać. Zauważono m.in., iż z prze-
pisów podatkowych nie wynika, kto (podatnik, czy ser-
wisant) jest uprawniony do zmiany stawek VAT w kasie 
fiskalnej. 

Kasy fiskalne funkcjonujące na rynku posiadają tylko 7 
oznaczeń literowych (od A do G). Jeśli niemożliwa byłaby 
zmiana definicji istniejących oznaczeń literowych (tj. lite-

Zgodnie z kwestionowanym art. 18 ustawy o VAT, organy 
egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czyn-
ności egzekucyjne są płatnikami podatku od dokonywa-
nej w trybie egzekucji dostawy towarów będących wła-
snością dłużnika lub posiadanych przez niego z narusze-
niem obowiązujących przepisów. Trybunał Konstytucyjny 
uznał, iż z praktyki wynika, że komornik ma prawną  
i faktyczną możliwość wykonania nałożonego na niego 
obowiązku.

Wyrok TK z 4.11.2010 r., sygn. P 44/07

ZMIANY PRAWNE

ORZECZENIA

rze A odpowiadać będzie 23%, zamiast dotychczaso-
wych 22%, literze B – 8%, zamiast 7%, itd.), to nie-
możliwe będzie obsłużenie sprzedaży według wszystkich 
nowych stawek – „wolne” zostałyby jedynie dwie litery, 
a nowych stawek jest trzy. Konsekwencją będzie zaprze-
stanie sprzedaży opodatkowanej jedną z nowych stawek 
(np. 5%). Konieczna jest zatem zgoda Ministra Finan-
sów na zmianę definicji istniejących oznaczeń literowych  
w kasach fiskalnych.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3430.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3430.htm
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/problemy_zwiazane_ze_zmiana_stawek_vat_w_kasach_fiskalnych
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5659/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3620.htm
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/problemy_zwiazane_ze_zmiana_stawek_vat_w_kasach_fiskalnych
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

Ministerstwo Finansów, przy wsparciu Banku 
Światowego, przygotowało pierwszy w Polsce raport 

nt. systemu preferencji podatkowych. 

Preferencje podatkowe  
w Polsce

Z zamieszczonych w nim szacunków wynika np., że koszt 
preferencji podatkowych wynosi prawie 4,9 % PKB,  
a w 2009 r. wpływy budżetu państwa i budżetów samo-
rządów były mniejsze o prawie 66 mld zł w wyniku stoso-
wania różnego rodzaju ulg podatkowych.

AKTUALNOŚCI

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników i płatników oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw. 

Uproszczone zasady 
ewidencji i identyfikacji 

podatkowej?

Mają one usprawnić, ujednolicić oraz uprościć obowiązu-
jące procedury dotyczące ewidencji i identyfikacji podat-
ników i płatników poprzez:

PROJEKTY

• przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podat-
kowy dla osób objętych rejestrem PESEL (z wy-
łączeniem podatników VAT i prowadzących działal-
ność gospodarczą) i odstąpienie od obowiązku doko-
nywania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyj-
nego przez te osoby w zakresie danych, które byłyby 
uzyskiwane z rejestru PESEL,

• zmianę trybu nadawania Numeru Identyfikacji 
Podatkowej (NIP) poprzez odstąpienie od wydawa-
nia decyzji administracyjnej i wykorzystanie współ-
działania administracji publicznej,

• uruchomienie centralnej rejestracji i utworzenie 
Centralnego Rejestru Podmiotów KEP (CRP KEP) 
na bazie danych w Krajowej Ewidencji Podatników.

PORADY

Wiele kataklizmów może dotknąć firmę,  
a ich skutkiem może zbyć zniszczenie lub strata 

dokumentacji. 

Od 15 listopada br. kto zapali papierosa w miejscu 
objętym zakazem, może dostać mandat do 500 zł. 
Za niezamieszczenie informacji o zakazie palenia 
tytoniu właścicielowi lokalu grozi zaś grzywna do 

2.000 zł.

Kwestionowane przepisy Ordynacji podatkowej 
w zakresie, w jakim dotyczą odpowiedzialności 

płatnika za podatek niedobrany, są zgodne  
z Konstytucją.

Co w razie zniszczenia 
dokumentacji podatkowej?

Mandat za palenie

Notariusz odpowiada  
za niepobrany podatek Izba Skarbowa w Szczecinie radzi, co zrobić w takiej sytu-

acji. O utracie wskutek np. zdarzenia losowego dokumen-
tów podatnicy powinni niezwłocznie powiadomić organ 
podatkowy. Jeśli doszło do utraty dokumentacji podatko-
wej, trzeba dołożyć wszelkich starań, aby ją odtworzyć. 

Od 19 listopada br. strażnicy miejscy mogą karać manda-
tem dopuszczających się powyższych naruszeń.

Chodzi o art. 30 § 1, 3 i 4. W ocenie Trybunału, przy-
jęty w Ordynacji podatkowej model odpowiedzialności 
notariusza jako płatnika został ukształtowany odpowied-
nio do zakresu jego obowiązków i jest konsekwencją nie-
wykonania lub nienależytego wykonania tychże obowiąz-
ków. Ponadto służy ochronie interesów fiskalnych pań-
stwa. Odpowiedzialność ta zależy od zachowania samego 
płatnika. W zakresie, w jakim za niewłaściwe obliczenie 

ORZECZENIA

podatku winę ponosi podatnik, płatnik nie ponosi odpo-
wiedzialności za nienależyte wykonanie swoich obowiąz-
ków.

Wyrok TK z 9.11.2010 r., sygn. SK 10/08

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=229709&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=634&id=229002&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=634&id=229002&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810529
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810529
http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=1&action=view&id_news=2285
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171434
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171434
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/sk_10_08.htm
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Zawierają je załączniki do obwieszczenia z dnia 4 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2011.

Określa ono górne jednostkowe stawki kar za przekrocze-
nie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do zie-
mi, jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, stawki kar 
za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadza-
nych do wód lub ziemi ścieków, wysokość kar za przekro-
czenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód 
lub ziemi ścieków oraz jednostkowe stawki kar za prze-
kroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Dotyczą ich 2 obwieszczenia: 
• w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eks-

ploatacyjnych na rok 2011 i 
• w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazy-
nowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na 
rok 2011. 

Była ona wyższa od celu inflacyjnego (2,5 %) określonego 
przez Radę Polityki Pieniężnej – podał GUS. 

Minister Środowiska podał stawki opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2011.

Minister Środowiska wydał obwieszczenie w sprawie 
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na 

rok 2011. 

Minister Środowiska określił na 2011 rok 
stawki opłat eksploatacyjnych.

W październiku br. inflacja, w stosunku do 
analogicznego okresu ubiegłego roku, wyniosła  

2,8 %, wobec 2,5 % we wrześniu.

Opłaty za zanieczyszczenia

Kary za ścieki i hałas

Stawki za eksploatację

Inflacja dalej rośnie

STAWKI I WSKAŹNIKI

ZMIANY PRAWNE

1 grudnia 2010 r. wejdzie w życie nowe 
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 

udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis 
za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju.

Określa ono przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb 
udzielania oraz sposób monitorowania pomocy publicz-
nej udzielanej na badania naukowe i prace rozwojowe. 
Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. młodzi innowacyjni 
przedsiębiorcy. 

Wsparcie na rozwój

Sąd będzie musiał wezwać wnioskodawcę 
niereprezentowanego przez adwokata lub radcę 

prawnego do uzupełnienia wniosku o upadłość lub 
jego opłacenia. 

Warunki wyłączenia porozumienia wertykalnego  
w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję określają 

już nowe przepisy.

Braki będzie trzeba uzupełnić w ciągu tygodnia. Popra-
wione pismo będzie wywoływało skutek od daty pier-
wotnego wniesienia. – Takie zmiany w Prawie upadło-
ściowym i naprawczym wejdą w życie w grudniu. 

Jak dotąd złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i jego 
zwrot przez sąd z powodu niespełnienia kryteriów for-
malnych oznacza, że nie wywołuje on skutków prawnych,  
a więc że przedsiębiorca nie zainicjował skutecznie 
postępowania związanego z ogłoszeniem upadłości.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 
2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień 
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję obowią-
zywać ma do 31 maja 2013 r. 

Poprawisz wniosek 
o upadłość

Dozwolone porozumienia 
w branży samochodowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100740945
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100560766
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100560767
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/2/inflacja_dalej_rosnie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100780965
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102151411
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3170.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101981315
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Dyrektor właściwego terytorialnie okręgowego 
urzędu miar, nie częściej niż raz w roku, 

przeprowadza w pomieszczeniach paczkującego, 
zlecającego paczkowanie, paczkującego na 

zlecenie, importera oraz w miejscu paczkowania 
lub składowania towarów paczkowanych, kontrole 

planowe w celu stwierdzenia poprawności 
stosowanego systemu kontroli wewnętrznej ilości 

towaru paczkowanego.

– Tak przewiduje nowelizacja ustawy o towarach paczko-
wanych. Opłaty za doraźne kontrole, pobierane od pacz-
kującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zle-
cenie, sprowadzającego, importera, będą takie same, jak 
za kontrole planowane. 

Ustawa zezwala na paczkowanie towarów dowolnej wiel-
kości, z wyjątkiem win, napoi spirytusowych, aerozoli, 
które mogą być wprowadzane do obrotu tylko w opako-
waniach o ściśle określonej objętości.

Towary paczkowane

Minister Finansów określił szczegółowy sposób 
i tryb udzielania i rozliczania dotacji  

przedmiotowych.

W latach 2010-2011 wpływy do Funduszu Repry-
watyzacji zmniejszają się z 5% do 1,5% środków 
uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skar-
bu Państwa w każdej skomercjalizowanej spółce. 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność 
cywilna rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika  

w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomo-
ści, za szkody wyrządzone w następstwie ich działa-
nia lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubez-
pieczeniowej, w związku z wykonywaniem przez te 

osoby czynności zawodowych. 

Od 1 stycznia 2011 r. podstawę obliczenia dotacji będzie 
stanowić ilość sprzedanych lub zakupionych wyrobów 
– jeśli stawka dotacji została określona kwotowo bądź  
w formie różnicy cen oraz wartość sprzedanych lub zaku-
pionych wyrobów, jeżeli ustalono procentową stawkę 
dotacji. 

Mniej środków trafia też do Funduszu Restrukturyza-
cji Przedsiębiorców: 3 %, zamiast 15%. Zmiany wpro-
wadziła ustawa z dnia 29 kwietnia br. o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Ministra Finansów określił zasady ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej podmiotów zajmujących się nieru-
chomościami w 3 nowych rozporządzeniach w sprawie obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
• rzeczoznawcy majątkowego;
• pośrednika w obrocie nieruchomościami;
• zarządcy nieruchomości.

Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie 
poprzednich przepisów obowiązują do końca okresu, na 
jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż do 3 listopada 
2011 r. 

Dotacje przedmiotowe

Mniej na reprywatyzację 
i restrukturyzację

OC osób zajmujących  
się nieruchomościami

Certyfikat zgodności z Polską Normą jest wydawany 
po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, 

sprawdzenia wyrobu na zgodność ze wskazaną we 
wniosku normą lub normami. 

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania 
znaku zgodności z Polską Normą określa też nowy wzór 
certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu zna-
kiem zgodności z Polską Normą. 

Certyfikat zgodności

UMOWY I PISMA

Dotacje nie będą przysługiwały na wyroby: 
• sprzedawane na eksport, 
• niepełnowartościowe, pozagatunkowe i niezgodne  

z normami. 

Przedsiębiorca będzie musiał, w terminie do 28 dnia każ-
dego miesiąca, sporządzać rozliczenie należnej dotacji, za 
okres od początku roku do końca miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc sporządzenia rozliczenia. Przelew kwoty 
dotacji za dany miesiąc będzie dokonywany na rachu-
nek przedsiębiorcy do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym złożono rozliczenie. 

powrót do spisu treści

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3396.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101661123
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101080685
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102051357
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102051358
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102051359
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101981316
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Wydajność energetyczna powinna być kluczowym 
priorytetem w strategii energetycznej Europy na 

lata 2011-2020 – uznali deputowani PE, przyjmując 
rezolucję na ten temat. 

ZUS, Urząd miasta stołecznego Warszawy, Izba 
Skarbowa oraz Urząd Statystyczny zawarły 

porozumienie, dzięki któremu w Warszawie szybciej 
i łatwiej będzie można zarejestrować działalność 

gospodarczą. 

Od 1 grudnia br. ARiMR rozpoczyna wypłatę dopłat 
bezpośrednich za 2010 r. 

Internet to najszybciej rosnący rynek transakcji 
detalicznych, ale tylko 1/3 nabywców rozważa 

możliwość zakupu towaru zagranicą. 

Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię 
dotyczącą polityki handlowej UE, która ma pomóc  

w ożywieniu europejskiej gospodarki. 

W UE najważniejsza 
wydajność energetyczna Szybciej założysz firmę

Masowe wypłaty

Europejski znak zaufania
Polityka handlowa 
na następne 5 lat

Wśród priorytetów znalazły się również: pełne wdro-
żenie obecnego prawa, promocja projektów energe-
tycznych i wzmocnienie zewnętrznej polityki ener-
getycznej UE. Rezolucja zakłada, że przyszła strate-
gia powinna też dążyć do utworzenia wspólnego ryn-
ku energetycznego, zadbania o bezpieczeństwo złóż 

Pomoże w tym nowoczesna technologia internetowa. 
Dzięki temu systemowi od 1 grudnia br. możliwy będzie 
szybki transfer danych z wniosków EDG-1 drogą elektro-
niczną między urzędami. ZUS dąży do tego, aby podobne 
systemy działały w całej Polsce.

Realizacja tych płatności jest największą w całej Unii Eu-
ropejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agen-
cję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Łącz-
na kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Pol-
sce za 2010 r. wynosi prawie 13 miliardów złotych. 
W pierwszej kolejności pieniądze dostaną powodzianie.

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym po-
piera propozycje zmierzające do zwiększenia wymiany 
międzynarodowej w handlu elektronicznym i zapewnie-
nia poczucia bezpieczeństwa takich transakcji nabywcom. 

Komisja analizuje rolę handlu jako motoru wzrostu go-
spodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Zapropo-
nowana strategia ma ograniczyć bariery handlowe, otwo-
rzyć światowe rynki i sprawić, że europejskie przedsię-
biorstwa będą sprawiedliwie traktowane. Nadrzędnym 
celem jest obranie bardziej zdecydowanego podejścia, 
tak by europejscy obywatele odczuli korzyści z wymia-
ny handlowej.

AKTUALNOŚCI
i osiągnięcia niewygórowanych cen za energię dla 
wszystkich konsumentów.

Parlament wyznaczył za cel polityczny m.in. wyposażenie 
do 2015 r. 50% domów w Europie w inteligentne liczniki 
oraz nałożył na państwa członkowskie obowiązek zagwa-
rantowania, że co najmniej 80% konsumentów będzie 
miało systemy inteligentnych pomiarów do 2010 r. Cho-
dzi o oszczędność energii.

W kontaktach z urzędami oświadczenia zastąpią 
zaświadczenia – wynika z rządowego pakietu 

deregulacyjnego. Rząd przyjął dwa projekty ustaw, 
które są jego częścią.

Likwidacja ponad 220 różnego rodzaju zaświadczeń, 
rejestracja spółek z o.o. przez Internet w 24 godziny,  
a także możliwość przekształcania jednoosobowej działal-
ności gospodarczej w spółkę kapitałową to najważniejsze  
z proponowanych teraz rozwiązań. Ustawa o ogranicza-
niu barier administracyjnych dla obywateli i przedsię-
biorców ma znieść uciążliwe dla firm obowiązki i upro-
ścić przepisy w około 90 aktach prawnych. Nowelizacja 
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw ma zaś ułatwić i przyspieszyć zakładanie spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

PKPP Lewiatan uważa, że są to niewystarczające zmiany. 

Pora na deregulację

PROJEKTY

http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101125IPR00553
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-jest-doskonale-przygotowana-do-realizacji-doplat-bezposrednich-za-2010-r.html
http://polskawue.gov.pl/Program,polityki,handlowej,na,nastepne,piec,lat,5574.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1674
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20100920IPR82951
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5732/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5721/
http://www.mg.gov.pl/node/12083
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3656.htm
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5722/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3658.htm
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/3/oswiadczenia_zastapia_zaswiadczenia
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/pakiet_deregulacyjny_to_zaledwie_poczatek_odbiurokratyzowania_gospodarki__
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UMOWY I PISMA

7 grudnia 2010 r. wejdzie w życie rozporządzenie 
MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie 

statystycznej karty wypadku przy pracy.

Przewidziano nowy wzór statystycznej karty wypadków 
przy pracy, w której trzeba będzie dodatkowo wskazać na-
zwę miejscowości, na terenie której znajduje się znajdu-

Statystyczna karta wypadku 

Od 2011 r. święto Trzech Króli będzie dniem 
wolnym od pracy. 

Ministra Gospodarki określił minimalne wymagania, 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, związane 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmos-

fery wybuchowej.

Święto Trzech Króli

BHP przy 
zagrożeniu wybuchem

W praktyce dni wolnych będzie mniej niż dotychczas:  
w ciągu roku zdarzają się 1 bądź 2 soboty, w których przy-
pada święto, za które obecnie należy nam się wolne. Teraz 
pracownicy te uprawnienia do odzyskiwania dnia wolnego 
tracą, zyskują zaś tylko 1 na stałe wolny dzień – 6 stycznia.

Zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego zapo-
wiedziały – z różnych powodów – PKPP Lewiatan i NSZZ 
„Solidarność”.

Nowe rozporządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. zastąpiło po-
przednio obowiązujące przepisy.

ZMIANY PRAWNE
Od 20 listopada br. obowiązują nowe podsta-

wy programowe kształcenia w zawodach: betonia-
rz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, 
ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, 
technik usług kosmetycznych, technik włókienni-

czych wyrobów dekoracyjnych i zdun.

Większość zmian do ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz niektórych innych ustaw wejdzie  

w życie z początkiem 2011 r.

Szkoły zawodowe

Zmiany dla zatrudniających 
niepełnosprawnych

Określa je rozporządzenie MEN z 30 września 2010 r. 

Nowelizacja m.in. zwiększy dofinansowanie do zatrudnie-
nia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zaś 
obniży w przypadku tych, którzy mają orzeczenie o lekkiej 
niepełnosprawności. 

O zmianach pisze też POPON.

je się jednostka zatrudniająca, faktyczne miejsce pracy po-
szkodowanego (np. filia, oddział, magazyn, sklep) oraz ro-
dzaj wykonywanej tam działalności. Kody miejscowości  
i rodzaju wykonywanej działalności uzupełni urząd staty-
styczny. Karta wypadku sporządzona według dotychczaso-
wego wzoru może być stosowana tylko do końca 2010 r. 
Kartę należy przekazać na portal sprawozdawczy GUS  
w formie elektronicznej. Pracodawca zatrudniający nie 
więcej niż 5 pracowników będzie mógł wysyłać wersję pa-
pierową – do Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 

Dla określenia zawodu poszkodowanego pracownika od 
początku 2011 r. pracodawca powinien posługiwać się 
nową klasyfikacją zawodów.

Pytanie: Czy firma, która w ogłoszeniu o wolnym 
stanowisku pracy zastrzeże, że poszukuje 

pracowników z określoną niepełnosprawnością, może 
zostać posądzona o dyskryminację?

Dyskryminacja pozytywna

Odpowiedź: Pracodawca chcący zatrudnić na dane sta-
nowisko jedynie osobę niepełnosprawną i zamieszczający 
taką informację w ogłoszeniu o pracę dopuszcza się tzw. 
dyskryminacji pozytywnej. Jest ona zdefiniowana i w pol-
skim, i europejskim prawie pracy. Dyskryminacja pozy-
tywna oznacza tworzenie określonych warunków zatrud-
nienia dla osób, którym z różnych względów trudniej jest 
znaleźć pracę, a więc np. osobom niepełnosprawnym. Za-
mieszczenie takiego zastrzeżenia w ofercie pracy nie na-
rusza zatem przepisów prawa.

ODPOWIEDZI

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102181440
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102181440
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2992.htm
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/lewiatan_zaskarzy_do_trybunalu_konstytucyjnego_ustawe_o_dniu_wolnym_w_swieto_trzech_kroli
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/s-zaskarzy-ustawe-o-trzech-krolach.html
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/s-zaskarzy-ustawe-o-trzech-krolach.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101380931
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102101383
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3292.htm
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21811&Itemid=9
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100820537
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PRAWO PRACY

powrót do spisu treści

Przyjęte przez Rząd założenia do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych 
innych ustaw przewidują uregulowanie wypłaty przez 
FGŚP należności pracownikom podmiotu polskiego, 
znajdującego się w Polsce, wobec którego sąd pań-

stwa członkowskiego UE ogłosił upadłość.

Obowiązkowi skierowania na badanie wstępne nie 
będą podlegać osoby przyjmowane ponownie do pra-
cy na to samo lub podobne stanowisko na podstawie 
kolejnej umowy, zawartej w ciągu 30 dni po rozwią-

zaniu bądź wygaśnięciu poprzedniego kontraktu.

FGŚP

Kiedy bez wstępnych 
badań lekarskich?

Ponadto Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych będzie mógł umorzyć należności osobom 

– Tak zakłada komisyjny projekt ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks pracy. Postuluje się w nim zmianę art. 229 
§ 1 zdanie drugie Kodeksu pracy. W obecnym brzmieniu 
zobowiązuje on pracodawcę do skierowania pracownika 
na tzw. wstępne badania lekarskie nawet wtedy, kiedy za-
raz po wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę zatrud-
nia go u siebie ponownie na tym samym stanowisku. Ko-
nieczność poddania się w takiej sytuacji badaniom powo-
duje niepotrzebnie dodatkowe koszty.

PROJEKTY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa 
Inspekcja Pracy będą wspólnie przeciwdziałać 
nielegalnemu zatrudnieniu. Zawarto oficjalne 

porozumienie w tej sprawie.

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem WSA, 
przepisów dotyczących kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy nie stosuje się do kontroli 
prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Porozumienie ZUS i PIP

PIP nie może kontrolować 
działalności

Wzajemna współpraca obu instytucji obejmować będzie 
działania z zakresu przeciwdziałania nielegalnemu za-

Rozdział 5 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej zatytułowany jest „Kontrola działalności gospodar-
czej przedsiębiorcy” i w tym rozdziale zawarty jest prze-
pis art. 79 zobowiązujący organy kontroli do zawiado-
mienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, któ-
ra nie może być wszczęta wcześniej niż po upływie 7 dni 
od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. Dotyczy to 
jednak – zdaniem Sądu – wyłącznie takich organów kon-
troli, które uprawnione są do kontroli działalności gospo-
darczej przedsiębiorcy, a do takich nie należą organy PIP.

Stanowisko WSA jest istotne, gdyż obecnie trwają prace 
nad zmianami dotyczącymi kontroli PIP.

Wyrok WSA w Krakowie z 11.03.2010 r., sygn. III SA/Kr 1002/09

AKTUALNOŚCI

Przyjmując stosowną rezolucję Parlament Europejski 
wezwał do przesunięcia terminu zamknięcia 

nierentownych kopalń na 31 grudnia 2018 r., to jest  
o 4 lata później niż proponuje Komisja Europejska.

Wspieranie kopalń 
węgla do 2018 roku?

Zamknięcie niekonkurencyjnych kopalń węgla kamien-
nego nie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku wę-
gla, wywoła natomiast poważne konsekwencje społecz-
ne, przekonują europosłowie. 

fizycznym i pracodawcom, którzy trwale zaprzestali 
prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostają 
w stanie upadłości bądź likwidacji. Zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami Fundusz może jedynie odstą-
pić od dochodzenia zwrotu należności.

Przewidziano też stworzenie firmom dogodnych warun-
ków spłaty należności wobec FGŚP.

trudnieniu, eliminowania zagrożeń wypadkowych i cho-
robowych oraz obniżania poziomu ryzyka zawodowego 
w pracy. Narzędziem służącym realizacji postawionych  
w porozumieniu celów będzie wzajemna wymiana infor-
macji. Zawarte porozumienie będzie realizowane zarów-
no na szczeblu centralnym, jak i terenowym.

ORZECZENIA

http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5539/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3397.htm
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1665
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EF03F9827D
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101123IPR97948
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SERWIS ZUS

powrót do spisu treści

Od 4 listopada 2010 r. Minister Zdrowia 
zaktualizowała wykazy medycznych świadczeń 

gwarantowanych.

Dla dorosłych zalecana częstotliwość korzystania  
z leczenia uzdrowiskowego wynosi nie częściej niż 

raz na 18 miesięcy (wcześniej raz na rok). 

Nowe rozporządzenie z 22 października br. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej podaje nowe 
listy gwarantowanych świadczeń lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, pielę-
gniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku 
nauczania i wychowania. Dotyczą one umów na rok 2011 
i następne lata.

Skierowanie do uzdrowiska wraz z aktualnymi wynikami 
badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego,  
w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest konty-
nuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 
miesięcy. – Takie zmiany Minister Zdrowia wprowadziła 
do rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie 
uzdrowiskowe.

Świadczenia gwarantowane

Rzadziej do sanatorium

ZMIANY PRAWNE

Podwójne sankcje za nieodprowadzanie składek na 
ubezpieczenie społeczne są niezgodne  

z Konstytucją i prawem międzynarodowym.

Nie może być dwóch kar…

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 218 § 1 Kodeksu 
karnego oraz art. 98 ust. 1 pkt 1, art. 98 ust. 2 i art. 24 
ust. 1 ustawy systemie ubezpieczeń społecznych są nie-
konstytucyjne, gdyż dopuszczają wobec tej samej osoby 
fizycznej, za ten sam czyn, odpowiedzialność za przestęp-
stwo bądź za wykroczenie, a równocześnie także dodat-
kową opłatę.

Zakwestionowane przepisy stwarzają stan prawny, 
w którym za ten sam czyn, polegający na nieopłace-
niu (opłaceniu w nienależytej wysokości) składek na 
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 
lub innych składek pobieranych przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych na osobę fizyczną będącą płatnikiem 
tych składek można nałożyć sankcje. ZUS mógł wymie-
rzyć – na podstawie art. 24 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych „dodatkową opłatę” w wysokości do 
100% nieopłaconych składek. Ponadto, na podstawie art. 
98 ust. 1 pkt 1 bądź art. 98 ust. 2 w zw. z art. 98 ust. 1 
pkt 1 powyższej ustawy (w zależności od tego, jakiego 
rodzaju składki nie zostały opłacone), sąd mógł ukarać za 
określone w tych przepisach wykroczenie („pod warun-
kiem, że nieopłacenie składek było przez nią zawinione”).

Jeżeli nieopłacenie przez płatnika będącego osobą 
fizyczną składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro-
wotne doprowadziłoby do naruszenia praw pracownika 

ORZECZENIA wynikających ze stosunku ubezpieczenia społecznego 
(np. prawa do pomocy medycznej lub prawa do emery-
tury bądź renty), mającego charakter uporczywy, płatni-
kowi – obok „dodatkowej opłaty” – mogłaby być wymie-
rzona jedna z kar przewidzianych w art. 218 § 1 K.k.

Niekonstytucyjne przepisy stracą moc po 18 miesiącach 
od ogłoszenia tego wyroku. 

Wyrok TK z 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09

INTERPRETACJE

W razie stwierdzenia, że kwota składek 
przekazanych jest wyższa od kwot składek 

należnych dla każdego roku rozliczeniowego, do 
OFE przekazywane są komunikaty o nadpłaconych 

składkach i odsetkach. 

Kwotę składki ustala się przez umorzenie jednostek roz-
rachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną 
składkę oraz nienależnie otrzymane odsetki określone 
przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwrotu 
nienależnie otrzymanej składki dokonuje się zaś poprzez 
potrącenia ze składek przekazywanych przez ZUS do 
otwartego funduszu. ZUS przedstawił wyjaśnienia zasad 
zwrotu składek.

Jak zwracane są 
nadpłaty do OFE?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102081376
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102021342
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/p_29_09.htm
http://www.zus.pl/files/skladki_ofe_do_zus.pdf
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SERWIS ZUS

PROJEKTY

„W funduszach emerytalnych rewolucji nie 
będzie”– zapowiedział Premier.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada 

likwidację instrumentu karania płatników 
składek, którzy popełnili błąd w dokumentach 

przekazywanych do ZUS.

Posłowie rozpoczęli pracę nad rządowym pakietem 
ustaw zdrowotnych przewidującym m.in. 

fakultatywne przekształcenia szpitali. 

Zasady przyznawania pomostówek są zgodne  
z Konstytucją.

Przygotowany przez ekspertów zespołu ministra  
M. Boniego projekt zmian w funkcjonowaniu otwartych 
funduszy emerytalnych przewiduje obniżkę opłat i pro-
wizji od składek oraz nowe typy funduszy. Mają powstać 
2 subfundusze emerytalne A i C. Pierwszy inwestowałby 
dynamicznie, przede wszystkim w akcje; drugi – bez-
piecznie, głównie w obligacje. Do subfunduszu A obo-
wiązkowo byłyby kierowane składki osób mających mniej 
niż 40 lat. Starsi mogliby wybrać między subfudnuszem 
A, a obecnym, tzw. B, inwestującym w sposób mieszany 
– w akcje i obligacje. Na 5 lat przed emeryturą wszystkie 
środki byłyby przekazywane do subfunduszu C.

Proponuje się też m.in. zmniejszenie od 1 lipca 2011 r. 
opłaty pobieranej od składek przekazywanych do OFE – 
do 2,3 % (teraz 2,7 %), a od 2012 r. – do 2 %. W założe-
niach przewidziana jest także likwidacja od 2014 r. akwi-
zycji na rzecz OFE.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła swoją opinię 
do rządowego projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Działalność otwartych funduszy emerytalnych wymaga 
dalszych modyfikacji – uważa PKPP Lewiatan.

To nieprawda, że sytuacja finansów publicznych byłaby 
lepsza, gdyby nie OFE. Wydatki budżetowe w stosunku 
do PKB wynoszą 45 proc. Tymczasem wydatki na fundu-

Obecnie, na podstawie art. 47 ust. 10c ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, w sytuacji gdy nie nastą-
piło przekazanie w terminie przez ZUS składki do otwar-
tego funduszu emerytalnego z powodu nieprzekazania 
lub przekazania błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń spo-
łecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu 
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płat-
niczego lub zlecenia płatniczego, to ZUS wymierza płat-
nikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty skła-
dek dodatkową opłatę. Tę dodatkową opłatę, ZUS ustala  
w drodze decyzji i w wysokości ściśle określonej w usta-
wie, tj. w wysokości odsetek, określonych w przepi-
sie ustawy, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki 
na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następ-
nego dnia po upływie terminu określonego w ust. 9 do 
dnia otrzymania prawidłowych dokumentów. Opłaty nie 
wymierza się, czyli ZUS nie wystawia decyzji, jeżeli jej 
wysokość nie przekroczyłaby 2 zł.

– Przystępujemy do finału batalii o lepsze szpitale, tańsze leki, 
lepszą dolę pacjenta i jego prawdziwe prawa – podkreślił pre-
mier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Zawarte w pakiecie rozwiązania zakładają:
• poprawę zarządzania i kondycji finansowej polskich 

szpitali; 
• informatyczny skok w dokumentacji medycznej; 
• krótsze kolejki do lekarzy;
• więcej lekarzy w szpitalach i przychodniach;
• szybszą drogę dochodzenia roszczeń za błędy lekarskie;
• uporządkowanie kwestii sprzedaży leków przez Internet;
• rozdzielenie kompetencji w zakresie rejestracji i refun-

dacji leków;
• jednakowe ceny leków refundowanych w aptekach.

Trybunał stwierdził, że o katalogu prac w szczególnych 
warunkach i o szczególnym charakterze decydowały obiek-
tywne czynniki medyczne, a nie ustawodawca arbitralnie 
pozbawił niektórych pracowników prawa do przewidzianej 
w ustawie rekompensaty za taką pracę. 

Wyrok TK z 25.11.2010 r., sygn. K 27/09

Co z OFE?

Płatnik nie zapłaci

Pakiet ustaw zdrowotnych

Emerytury pomostowe 

sze emerytalne stanowią tylko 1,6 proc. wydatków ogó-
łem. Dług publiczny rośnie nie z powodu OFE. Mamy do 
czynienia z nierzetelną propagandą na temat reformy 
emerytalnej – powiedział L. Balcerowicz. 

Dziennik „Polska” zauważa spór o reformę OFE mię-
dzy szefową resortu pracy a Ministrem Bonim. Rząd musi 
wybrać między propozycją minister pracy J. Fedak, która 
zakłada radykalne zmniejszenie wpłat do otwartych OFE 
i wzmocnienie ZUS, a rozwiązaniem M. Boniego przewi-
dującym poprawę wydajności OFE. 

ORZECZENIA

powrót do spisu treści

http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/1/nie_bedzie_rewolucji_w_ofe
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3612.htm
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5505/
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/4/lewiatan_ma_nowe_propozycje_zmian_w_ofe
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Ubezpieczen Spolecznych/Akty prawne/uwagi mpips_17-11-10.pdf
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/3/_lewiatan_ocenia_projekt_zalozen_nowelizacji_ustawy_o_ofe_
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5602/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3489.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3485.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3484.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3487.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3488.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3486.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3490.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3491.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/k_27_09.htm
http://www.pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2010/2/dlug_publiczny_rosnie_nie_z_powodu_ofe
http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/336448,spor-o-ofe-moze-zakonczyc-sie-dymisja-michala-boniego-lub,id,t.html
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

Od 27 listopada br. obowiązuje nowelizacja, 
która zakazuje handlu dopalaczami. 

Minister Zdrowia określiła nowe kryteria klasyfikacji 
leków do wykazu produktów leczniczych dopuszczo-
nych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych, skle-

pach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego 
oraz sklepach zielarsko-medycznych.Większość przepisów ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych  
innych ustaw wejdzie w życie już z początkiem  

2011 r., a nowe zasady kontroli transportu 
drogowego rok później. 

Niedozwolona jest także reklama czy promocja środków 
spożywczych przez sugerowanie, iż mają one właściwości 
środków psychotropowych lub odurzających. 

Za złamanie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów, które mogą być używane jak środki odurza-
jące lub substancje psychotropowe, grozi kara w wysoko-
ści od 20 tys. zł do 1 mln zł. 

Także Komisja Europejska wzywa do szybkiego rozwiąza-
nia problemu nowych środków odurzających, „dopala-
czy” i szlaków przemytu narkotyków.

Można je znaleźć w rozporządzeniu z 22 października 
2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryte-
riów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być 
dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaap-
tecznego oraz punktach aptecznych.

Lista substancji czynnych dopuszczonych do obrotu  
w punktach aptecznych została zaś określona w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 22 października 2010 r. 
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą 
być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza-
aptecznego oraz punktach aptecznych. 

Wzory formularzy zgłoszeń i powiadomień dotyczą-
cych wyrobów medycznych określa natomiast rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. 
w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień 
dotyczących wyrobów. Podano tam ponadto zasady zgła-
szania zmiany danych objętych zgłoszeniem i powiadomie-
niem oraz sposób przekazywania Prezesowi Urzędu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych formularzy, a także dokumen-
tów dołączanych do zgłoszenia lub powiadomienia. 

Podnosi ona też maksymalną dowolną prędkość na 
autostradzie (140 km/godz.) i na drodze ekspresowej 
(120 km/godz.). Zmienione dopuszczalne prędkości do-
tyczą samochodów osobowych, motocykli i kierowców 
samochodów ciężarowych do 3,5 tom. 

Kierowcy przekraczający dopuszczalne prędkości  
o 10 km/godz. będą mogli liczyć na bezkarność, gdyż 
prędkościomierze montowane w samochodach mogą 
nieco zaniżać lub zawyżać wskazania.

Zmiany dotyczą także zasad rejestracji pojazdu i upraw-
nienia dla policjanta używania urządzeń rejestrujących 
podczas wykonywania czynności kontroli ruchu drogo-
wego. Nowelizacja wprowadza definicję urządzenia re-
jestrującego. Docelowo też fotoradary mają się znaleźć 
we wszystkich masztach, także tych, które były dotych-
czas na nie przygotowane, lecz puste. Nie będzie moż-
na już ustawiać atrap fotoradarów. Zmiana ma na 
celu uwypuklenie prewencyjnej roli fotoradarów. Foto-
radary będą musiały być wyraźnie oznakowana oraz wi-
doczne, zaś okres postępowania mandatowego będzie 
wydłużony z 30 do 180 dni.

Walka z dopalaczami

Leki dostępne w sklepach
Nowe przepisy  

w sprawie fotoradarów

Również funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) 
uzyskają prawo do przeprowadzania kontroli prędkości 
pojazdów za pomocą przenośnych urządzeń rejestrują-
cych. Będą oni mogli prowadzić tego rodzaju monito-
ring na drogach gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich, a także krajowych, ale tylko na terenie zabudowa-
nym. Miejsce kontroli będzie musiało być oznakowane  
i zaopiniowane przez Policję.

Nowe przepisy, przekazujące fotoradary Inspekcji Trans-
portu Drogowego, są podstawą do utworzenia systemu 
automatycznego nadzoru ruchu drogowego, który po-
łączy w jedną sieć wszystkie fotoradary. Ma on przede 
wszystkim przyspieszyć procedury związane z przesy-
łaniem, obróbką, analizą zdjęć i ustalaniem danych pi-
ratów drogowych. System ma zostać uruchomiony już  
w lipcu 2011 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102131396
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3179.htm
http://polskawue.gov.pl/Komisja,Europejska,wzywa,do,szybkiego,rozwiazania,problemu,nowych,srodkow,odurzajacych,%E2%80%9Edopalaczy%E2%80%9D,i,szlakow,przemytu,narkotykow,5567.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041352
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041353
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041353
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102021341
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102021341
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

Pacjenci muszą mieć lepszy dostęp do rzetelnych 
informacji o lekach przepisywanych na receptę 

– o zastosowaniu leków i ich działaniach 
ubocznych. 

Poprawki do projektu, które przegłosował Parlament 
Europejski, mają usprawnić dostęp do obiektywnych 
informacji na temat leków oraz chorób. Jednocześnie 
nowe przepisy mają chronić pacjentów przed niepo-
twierdzonymi informacjami bądź ukrytą reklamą. 

Europosłowie wyrazili poparcie dla projektu utworze-
nia internetowej bazy leków sprzedawanych w Europie. 
Nowe rozwiązania zakładają tworzenie w Internecie spe-
cjalistycznych portali informacyjnych – tak na poziomie 
europejskim, jak i krajowym. Za ich pośrednictwem roz-
powszechniane będą informacje o lekarstwach i ich dzia-
łaniach ubocznych. Portale krajowe (połączone z porta-
lem europejskim) będą musiały zawierać opis każdego 
produktu, ulotkę informacyjną oraz ocenę jego wpływu 
na ludzkie zdrowie. Powinny znaleźć się tam wskazówki, 
w jaki sposób pacjent może zgłosić uwagi o zaobserwo-

Lepsza informacja o lekach

PROJEKTY

wanych niepożądanych reakcjach na dany lek. Nad dzia-
łaniem takiego portalu, publikowanego we wszystkich 
językach Unii, czuwać będzie międzynarodowy komi-
tet ekspertów. Europejska Agencja Leków, we współ-
pracy z państwami członkowskimi, będzie zobowią-
zana do utworzenia bazy i sieci przetwarzania danych 
dotyczących produktów leczniczych dopuszczonych do 
sprzedaży w państwach Unii. Możliwość umieszcza-
nia na stronach portalu przez pacjentów oraz personel 
medyczny uwag o ubocznych skutkach przyspieszy pro-
ces wycofania szkodliwego leku ze sprzedaży we wszyst-
kich państwach Unii.

Niektóre lekarstwa zawierające nowe substancje czynne 
będą dopuszczane do obrotu z zastrzeżeniem, że podle-
gają intensywnemu monitorowaniu. W przyszłości takie 
specyfiki oznaczone zostaną specjalnym czarnym sym-
bolem, umieszczanym na opakowaniu razem z odpo-
wiednią adnotacją.

Szacunkowa wartość produktu krajowego brutto 
na jednego mieszkańca Polski w latach 2006-2008 

wyniosła 30.711 zł. 

Prezes GUS opublikował obwieszczenie w sprawie sza-
cunków wartości produktu krajowego brutto na jednego 
mieszkańca w latach 2006-2008. Można w nim znaleźć 
też informacje dotyczące PKB na mieszkańca w poszcze-
gólnych województwach i regionach. 

PKB per capita

STAWKI I WSKAŹNIKI

Nie będzie podwyższenia kryteriów dochodowych 
uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Rząd odrzucił uchwałę Komisji Trójstronnej w tej sprawie, 
tłumacząc swoje stanowisko trudną sytuacją sektora fi-
nansów publicznych.

Oszczędności na zasiłkach

Dziesięcioletnia strategia na rzecz osób 
niepełnosprawnych ma im ułatwić aktywny udział 

we wszystkich dziedzinach życia w UE.

Europejscy konsumenci są najczęściej 
niezadowoleni z poziomu usług na rynkach: 

inwestycji, emerytur i papierów wartościowych, 
usług w zakresie nieruchomości oraz usług 

internetowych. 

Strategia przewiduje udostępnienie funduszy unijnych, 
podnoszenie wiedzy o niepełnosprawności oraz zachęce-
nie krajów UE do wspólnego usuwania przeszkód utrud-
niających integrację społeczną.

Według opublikowanej tablicy wyników dla rynków kon-
sumenckich (jesień 2010 r.), najniższe notowania wśród 
rynków towarów mają obszary związane z obrotem uży-
wanymi samochodami, odzieżą, obuwiem i mięsem.

Na przeciwnym krańcu z dobrym wynikiem plasują się li-
nie lotnicze, mimo zakłóceń, jakie miały miejsce wiosną 
2010 r. Produkty i usługi związane z kulturą również cie-
szą się dobrą opinią konsumentów.

Usuwanie barier dla 
osób niepełnosprawnych

Czego nie lubimy kupować?

AKTUALNOŚCI

http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101124IPR99488
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100790974
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Pomocy Spolecznej/kryterium_pomoc_RM_291010.pdf
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5590/
http://polskawue.gov.pl/Usuwanie,barier,dla,osob,niepelnosprawnych,5668.html
http://ec.europa.eu/polska/news/101022_czego_nie_lubimy_kupowac_pl.htm
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Senacki projekt zmian do ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych ma na celu wprowadzenie 

czytelnej regulacji co do zakresu przedmiotowego 
opłaty targowej oraz określenie kryteriów, zgodnie  
z którymi rady gmin będą różnicować jej stawki.

Minister Finansów podał stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące w 2011 r.

Od 1 stycznia 2011 r. wszystkie obiekty związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych będą obciążone 

podatkiem od nieruchomości w wysokości nie 
większej niż 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pytanie: W zeszłym roku skradziono mi samochód 
ciężarowy. Zgłosiłem to na policji. Pomimo tego,  

w czerwcu br. dostałem decyzję określającą wysokość 
zobowiązania podatkowego, z uwagi na niezapłacenie 
I raty podatku od środków transportowych za bieżący 

rok. Czy ta decyzja jest legalna? 

Chodzi o dostosowanie prawa do orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego (sygn. K 7/08).

Opłata targowa będzie mogła być pobierana od osób 
fizycznych, prawnych oraz jednostek niemających 
osobowości prawnej handlujących w miejscach okre-
ślonych w uchwale rady gminy, zwanych targowiska-
mi. Opłacie tej nie będzie zaś podlegać sprzedaż doko-
nywana w innych miejscach i w budynkach czy ich czę-
ściach. 

Rada gminy zostanie uprawniona do różnicowania wy-
sokości stawek opłaty targowej z uwagi na: lokalizację 
targowiska, strefę na targowisku, asortyment towarów  
i usług, sposób dokonywania sprzedaży, dzień tygodnia,  
a także powierzchnię zajętą do sprzedaży. 

Można je znaleźć w obwieszczeniu z 11 października 
2010 r. 

Będzie jednoznacznie określone, że opodatkowanie pre-
ferencyjną stawką podatku od nieruchomości, oprócz bu-
dynków zajętych bezpośrednio na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, dotyczy również nieruchomości niezaję-
tych bezpośrednio na te cele, lecz niezbędnych do pra-
widłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej 
jako całości. Chodzi m.in. o pomieszczenia administracyj-
ne, gospodarcze i socjalne. – Tak zakłada ustawa o zmia-
nie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Odpowiedź: Sama kradzież samochodu ciężarowego 
nie wystarcza do wygaśnięcia obowiązku podatkowego  
w podatku od środków transportowych. Kradzież samo-
chodu nie powoduje jego automatycznego wyrejestro-
wania. Według art. 79 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogo-
wym w przypadku kradzieży pojazdu, jego wyrejestro-
wanie następuje tylko na wniosek właściciela. 

Kradzież pojazdu nie skutkuje też utratą prawa wła-
sności. Jak stanowi art. 169 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,  
w przypadku kradzieży pojazdu, złodziej nie uzyska pra-
wa własności, natomiast osoba trzecia, której złodziej 
sprzeda kradziony pojazd tylko wtedy mogłaby nabyć 
własność tego pojazdu, gdyby spełniła dodatkowo na-
stępujące przesłanki: objęła pojazd w posiadanie, upłynął 
3 letni okres od chwili kradzieży, osoba trzecia jako na-
bywca działałaby w dobrej wierze. Sąd Najwyższy stwier-
dził przy tym, że o dobrej wierze nabywcy nie może być 
mowy, jeśli zawiera ona umowę sprzedaży samochodu  
z osobą nie wpisaną jako właściciel do dowodu rejestra-
cyjnego pojazdu (wyrok SN z 11.03.1985 r., sygn. III 
CRN 208/84, OSN 1986 z. 1-2 poz. 9). 

W tej sytuacji organ podatkowy działał zgodnie z prawem.  

Kiedy opłata targowa?

Stawki podatku od środków 
transportowych

Niższa stawka dla 
całych budynków

Kradzież pojazdu

PROJEKTY

STAWKI I WSKAŹNIKI
ODPOWIEDZI

ZMIANY PRAWNE

Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości powin-
ny być stosowane do wszystkich pomieszczeń bezpośred-
nio związanych z wykonywaniem świadczeń leczniczych, 
w tym do bazy noclegowej, stołówek, kuchni itp. Ograni-
czenie tej praktyki wyłącznie do gabinetów medycznych 
znacznie obciąża finansowo zakłady służby zdrowia, np. 
szpitale uzdrowiskowe i sanatoria, dla których płatności  
z tytułu podatku od nieruchomości stanowią istotną po-
zycję w budżetach.

powrót do spisu treści

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3475.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/k_07_08.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100750950
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2876.htm
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PODATEK AKCYZOWY

powrót do spisu treści

Kwestionowane przepisy dotyczące momentu 
powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy 

podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju 
opałowego na cele inne niż opałowe są zgodne  

z Konstytucją.

Minister Finansów zmienił rozporządzenie  
w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy. 

Akcyza na olej opałowy 
była legalna

Banderole podatkowe

Chodzi o regulacje nieobowiązującego już rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
podatku akcyzowego. Zdaniem Trybunału Konstytucyj-
nego w myśl ustawy o podatku od towarów i usług oraz  
o podatku akcyzowym Minister Finansów mógł w roz-
porządzeniu określić inną aniżeli przewidzianą w ustawie 
podstawę opodatkowania, jeżeli podatnikami są sprze-
dawcy wyrobów akcyzowych.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym określiła wysokość stawek podatkowych  
i zezwoliła na obniżenie tych stawek zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy. Ww. rozporządzenie zostało 
wydane w celu wykonania ustawy i normuje materie okre-
ślone w upoważnieniu zgodnie z przepisami ustawy. Roz-
porządzenie Ministra Finansów nie narusza zatem Kon-
stytucji. Nie wkracza ono w sferę istotnych elementów 
stosunku podatkowego ustalonych w ustawie o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dopusz-
czalne było ustawowe odesłanie do regulacji w dro-
dze rozporządzenia szczegółowych kwestii związanych  
z podatkiem. 

Wyrok TK z 17.11.2010 r., sygn. SK 23/07

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 2 grudnia 2010 r., 
z wyjątkiem § 1 pkt 5, który zacznie obowiązywać  
1 stycznia 2011 r. 

Określa ono nowe wzory banderol dla wyrobów tytonio-
wych, spirytusowych i winiarskich. 

ORZECZENIA

UMOWY I PISMA

W 2011 r. czeka nas wzrost o 4% stawki podatku 
akcyzowego na papierosy cygara, cygaretki i tytoń 

do palenia. 

Zużycie energii elektrycznej, którą podatnik 
wyprodukował dla siebie, jest opodatkowane 

akcyzą. 

Taką m.in. zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o po-
datku akcyzowym. Dyrektywa unijna wprowadza bo-
wiem minimalny podatek akcyzowy w wysokości 90 euro 
za 1000 sztuk papierosów. Ponieważ stosowana obecnie 
w naszym kraju stawka tego podatku jest o wiele niższa, 
zaś jednorazowy jej duży wzrost nie jest możliwy, Pol-
ska uzyskała na osiągnięcie wyznaczonego pułapu okres 
przejściowy do końca 2017 r. Podatnik planuje wybudowanie przyzakładowej instala-

cji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na użytek 
własny firmy. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o podatku akcyzowym, zużycie energii elektrycznej wy-
tworzonej wyłącznie na użytek własny, bez dokonywania 
sprzedaży wytworzonej energii, podlega akcyzie i to nie-
zależnie od tego, czy podatnik uzyska koncesję na wy-
twarzanie tej energii, czy też nie. Bez znaczenia dla roz-
strzygania kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym 
zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej pozostaje 
także okoliczność zaliczenia, czy też nie, działalności wy-
twarzania energii elektrycznej do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna dyrektora IS w Bydgoszczy  
z 3.11.2010 r., nr ITPP3/443-131c/10/ZG

Akcyza na wyroby 
tytoniowe w górę

Produkcja energii  
na własny użytek

ZMIANY PRAWNE

INTERPRETACJE

Podmiot, który złożył na rok 2011 wstępne zapotrzebo-
wanie na banderole na wyroby tytoniowe, ma obowiązek 
złożenia jego aktualizacji, z wykorzystaniem zmienionych 
wzorów, w terminie do 15 grudnia 2010 r. 

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/sk_23_07.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102211450
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3502.htm
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=258828&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=258828&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=258828&i_smpp_s_strona=1

