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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
luty

7. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP - jednostki budżetowe, 
zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
 
7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za styczeń. 

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

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

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpie-
czenie zdrowotne, FP i FGŚP za styczeń – osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń.

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

15. – Wpłata I raty podatku od środków transportowych.

15. – Złożenie deklaracji na podatek od środków transpor-
towych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej będące właścicielami środków transportowych.

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za styczeń – pozostali płat-
nicy składek.

15. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji dru-
kowanej) za styczeń.

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

21. – Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych 

Drogi Kliencie,

Nadchodzi czas wielkiego rozliczania za 2010 rok. Do końca kwietnia br. trzeba bo-
wiem rozliczyć się z własnych dochodów za zeszły rok. Im szybciej złożymy zeznanie, 
tym prędzej możemy spodziewać się zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku. Aby nie po-
gubić się w ciągle zmienianych obowiązkach, jakie w związku z tym ciążą na podatni-
kach, polecamy skorzystanie z pomocy naszej Kancelarii.
Przedsiębiorcy, którzy przygotowują się do rozliczenia rocznego, powinni skompleto-
wać niezbędne dokumenty, dotyczące dochodów w 2010 roku, a także potwierdzenie 
zapłaty zaliczek z tytułu podatku dochodowego, potwierdzenie zapłaty składek ZUS, 
faktury za dostęp do Internetu z potwierdzeniem zapłaty (opłacone w 2010 roku) - tzw. 
ulga internetowa czy ew. potwierdzenie zapłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego 
(tzw. ulga odsetkowa). 
Przedsiębiorcy muszą też do końca lutego br. wystawić formularze PIT-11 dla zatrud-
nionych osób.
Każdy egzemplarz wystawionego druku PIT należy zatrzymać w archiwum.

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

powrót do spisu treści

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

21. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek docho-
dowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło 
wypłaconych w poprzednim miesiącu.

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

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

21. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
za styczeń.

21. – Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpła-
cania zaliczek na podatek dochodowy.

21. – Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na 
podatek dochodowy przez małych podatników.

21. – Wpłata na PFRON za styczeń.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej elek-
tronicznie).

28. – Przekazanie podatnikowi i US informacji o docho-
dach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  
w 2010 r. (PIT-11) lub informacji o wypłaconych podatni-
kowi przychodach z innych źródeł i niektórych dochodach 
z kapitałów pieniężnych w 2010 r. (PIT-8C)

28. – Przekazanie ZUS informacji o wysokości przycho-
dów emerytów i rencistów z pracy zarobkowej w 2010 r. 

PORADY

Obecnie to naczelnik urzędu skarbowego (a nie 
sam podatnik), na wniosek podatnika, przekazuje 
na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego 

działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, wybranej przez podatnika  
z omówionego niżej wykazu, kwotę w wysokości 

nieprzekraczającej 1% podatku należnego 
wynikającego z zeznania podatkowego, po 

zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wykaz OPP uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku

W przypadku podatku od dochodów uzyskanych od 1 
stycznia 2010 r. stosowane są znów zmienione zasady 
przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. Mianowicie na poniższych zasadach można 
teraz przekazać również kwotę w wysokości nieprzekra-
czającej 1% podatku należnego wynikającego z korekty 
podatkowego złożonego w terminie określonym dla 
jego złożenia, jeśli została dokonana w ciągu miesiąca 
od upływu terminu dla złożenia zeznania podatko-
wego. Warunkiem przekazania kwoty na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego jest zapłata w pełnej wysoko-
ści podatku należnego stanowiącego podstawę oblicze-
nia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji 
pożytku publicznego, nie później niż w terminie 2 mie-
sięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatko-
wego. Nie stanowi już przeszkody zaległość podatkowa, 
której wysokość nie przekracza 3-krotności wartości 
opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. 
za polecenie przesyłki listowej (czyli obecnie 6,60 zł). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej prowadzi w for-
mie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grud-
nia roku podatkowego zamieszcza na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organiza-
cji pożytku publicznego (wg stanu na dzień 30 listo-
pada roku podatkowego), na które podatnik podatku 
dochodowego od osób fizycznych może przekazać 
1% podatku. 

W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji: 
1. które nie przekazały Ministrowi Pracy i Polityki Spo-

łecznej w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego sprawozdania 
merytorycznego ze swojej działalności oraz spra-
wozdania finansowego w roku, za który składane 
jest zeznanie podatkowe, lub 

2. w stosunku do których wpisano do KRS informację o 
otwarciu likwidacji bądź ogłoszeniu upadłości. 

Z powodu nieprzekazania powyższego sprawozdania 
w terminie wiele organizacji pożytku publicznego stra-
ciło w tym roku możliwość otrzymania 1% z zeznań PIT. 
Obowiązek składania sprawozdań finansowych i mery-
torycznych do ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego istnieje już od 2004 r. Natomiast,  
w związku z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz niektórych innych ustaw, po raz pierwszy nie-
złożenie tych sprawozdań wiąże się z nieumieszczeniem 
organizacji pożytku publicznego na wykazie uprawnio-
nych od uzyskania 1% podatku – wyjaśniła MPiPS.

http://www.iskrakow.krak.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=597&Itemid=1
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4079
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4079
https://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100280146
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1856
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PODATKI DOCHODOWE

powrót do spisu treści

Od początku 2011 roku zakończenie prowadzenia 
działalności gospodarczej nie wiąże się  

z koniecznością zapłaty zryczałtowanego  
podatku dochodowego od remanentu 

likwidacyjnego (10 %).

W związku z kończącym się rokiem podatkowym 
2010 zbliża się jednocześnie okres obowiązkowego 
sporządzenia i przekazania urzędowi skarbowemu 

– w terminie do końca lutego po upływie roku 
podatkowego – imiennych informacji o dochodach 
oraz o pobranych zaliczkach sporządzonych według 

ustalonego wzoru. 

Remanent likwidacyjny
Płatniku – akcja PIT-11!

Należy jednak obowiązkowo sporządzić szczegó-
łowy wykaz pozostałego majątku. Wykaz ten, zgodnie 
z nowym art. 24 ust. 3a ustawy o p.d.o.f., powinien 
być sporządzony w razie likwidacji działalności gospo-
darczej (w tym także w formie spółki niebędącej osobą 
prawną) lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędą-
cej osobą prawną. Wykaz powinien zawierać co naj-
mniej następujące dane: 
• liczbę porządkową, 
• określenie (nazwę) składnika majątku, 
• datę nabycia składnika majątku, 
• kwotę wydatków poniesionych na nabycie skład-

nika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na 
nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzy-
skania przychodów, 

• wartość początkową, 
• metodę amortyzacji, 
• sumę odpisów amortyzacyjnych oraz 
• wysokość wypłaconych środków pieniężnych należ-

nych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędą-
cej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. 

Od początku 2011 r. dochód, od którego należy 
zapłacić podatek dochodowy, powstaje dopiero  
w momencie odpłatnego zbycia poszczególnych 
składników majątku, pozostałych na dzień likwida-
cji działalności. Dotyczy to, oprócz środków trwałych, 
również towarów handlowych, materiałów i wyposa-
żenia.

Rozliczyć i przekazać do urzędu skarbowego PIT-11 
można elektronicznie – za pośrednictwem systemu 
e-deklaracje. Chcesz dowiedzieć się więcej – uruchom 
prezentację.

Możliwe jest jednak zastosowanie zwolnienia z 
opodatkowania tego dochodu. Warunkiem jest doko-
nanie zbycia składników majątku dopiero po upływie  
6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności, 
a ponadto że zbycie to nie następuje w ramach wyko-
nywanej działalności (art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o 
p.d.o.f.).

Jeżeli podatnik nie skorzysta ze zwolnienia, zgodnie  
z art. 24 ust. 3b ustawy o PIT, należy ustalić dochód ze 
zbycia tych składników. Dochodem z odpłatnego zby-
cia składników majątku pozostałych na dzień likwida-
cji działalności gospodarczej prowadzonej samodziel-
nie jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia  
a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezali-
czonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkol-
wiek formie. Dochód ten ma być wykazywany w zezna-
niu rocznym jako dochód z działalności gospodarczej, 
podlegający PIT według skali podatkowej bądź liniowej 
stawki podatku (19%).

Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki nie-
będącej osobą prawną w przypadku otrzymania środ-
ków pieniężnych jest zaś różnica między przychodem  
z tego tytułu a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do 
udziałów w takiej spółce. Dochodem z odpłatnego zbycia 
innych niż środki pieniężne składników majątku otrzyma-
nych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 
tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji 
jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłat-
nego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich naby-
cie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek for-
mie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika 
lub spółkę. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w 
przypadku otrzymania przez występującego wspólnika 
ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środ-
ków pieniężnych i innych składników majątku. 

w w w . w s z e c h n i c a p o d a t k o w a . p l

Będziesz zawsze na Bieżąco

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261478
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734&typ=news
http://www.iskrakow.krak.pl/images/stories/2010_12_13-akcja_pit-11.pdf
http://www.iskrakow.krak.pl/images/stories/2010_12_13-akcja_pit-11.pdf
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

PROJEKTY

W Sejmie jest kolejna nowelizacja ustawy 
o podatku od towarów i usług, która w założeniu 

projektodawców ma zmniejszyć utrudnienia 
formalnoprawne.

Szykują się dalsze zmiany…

Projekt przewiduje m.in.: 
• umożliwienie podatnikom zarejestrowanym jako 

podatnicy VAT-UE nieskładania deklaracji podatko-
wych za okresy rozliczeniowe, w których zawiesili 
wykonywanie działalności gospodarczej na podsta-
wie przepisów o swobodzie działalności gospodar-
czej; 

• umożliwienie zwrotu naliczonego podatku VAT 
podróżnym nie tylko w gotówce, lecz także w for-
mie bezgotówkowej; 

• ułatwienie rozliczeń podatku związanego z impor-
tem towarów przesyłanych następnie za granicę 
– agencje celne będą mogły reprezentować podat-
ników zagranicznych; 

• zniesienie obowiązku składania zabezpieczeń do 
organu celnego przez podatników rozliczających 
podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio  
w deklaracji podatkowej;

• uproszczenie procedury przejścia przez rolnika z roz-
liczenia ryczałtowego na rozliczenie podatku według 
zasad ogólnych;

• likwidację zakazu odliczania podatku naliczonego, 
gdy udział obrotów opodatkowanych w obrotach 
ogółem w roku poprzednim nie przekroczył 2%; 

• zniesienie zakazu dokonywania korekt rocznych, 
gdy różnica między proporcjami, wstępną i wyko-
naną, nie przekracza 2%.

Zakłada się zastosowanie mechanizmu tzw. odwrot-
nego obciążenia w przypadku naliczania i odliczania VAT  
w obrocie surowcami wtórnymi (złomem) oraz upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych. Obowiązek 
podatkowy ma zostać przeniesiony ze sprzedawcy na 
nabywcę. 
W celu wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
UE przewidziano: 
• likwidację zakazu odliczania podatku naliczonego  

w przypadku importu usług, jeśli zapłata jest doko-
nywana na rzecz podmiotów mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w tzw. rajach podatko-
wych;

• opodatkowanie odzieży i dodatków odzieżowych 
dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego stawką pod-
stawową  VAT (obecnie 23%), zamiast dotychczaso-
wej stawki obniżonej. 

Do kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Miar ma 
należeć badanie techniczne kas rejestrujących. Dotąd w 
Polsce były one dopuszczane do obrotu przez Ministra 
Finansów. 

Szkolenia z bhp prowadzone zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy są obecnie 
zwolnione z VAT.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości 
odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego 

przy nabyciu paliw do napędu samochodów 
osobowych i innych pojazdów samochodowych.

Szkolenia bhp a VAT

Paliwo do samochodów z kratką

– Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, wskazując jako 
podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o 
podatku od towarów i usług.

Obowiązujące ograniczenie w zakresie odliczania 
podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, 
oleju napędowego oraz gazu dotyczy również naby-
cia paliwa do napędu pojazdów samochodowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 
tony (w tym „samochodów z kratką”), użytkowanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 
umów o podobnym charakterze, zawartych przed 2011 r., 
w stosunku do których od 1 stycznia 2011 r. przysłu-
guje odliczenie podatku w pełnej wysokości od czynszu 
(rat) lub innych płatności wynikających z takiej umowy 
wyłącznie na podstawie art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy o transporcie drogowym.

INTERPRETACJE
ZMIANY PRAWNE

Od początku 2011 r. obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.  

w sprawie wykazów towarów do celów poboru 
podatku od towarów i usług w imporcie. 

VAT w imporcie

Zastąpiło ono dotychczasowy akt z 28 listopada 2008 r. 
w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku 
od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego 
podatku w wysokości 7%. 

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3738.htm
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5822/
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=237221&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=235888&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102451638
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji 
zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami 

w ten sposób, że towar jest wysyłany od ostatniego 
z podmiotów (w łańcuchu) do pierwszego, ale 

każdy z podmiotów biorących udział w transakcji 
rozpoznaje dostawę towarów na rzecz kolejnego. 

Transakcje łańcuchowe 
i transakcje trójstronne

Gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego 
towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten 
towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, 
uznaje się, iż dostawy towarów dokonał każdy  
z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne są zaś 
szczególnym rodzajem transakcji, podlegających rozli-
czeniu według specjalnych zasad zawartych w rozdziale 
8 ustawy o VAT. Przez wewnątrzwspólnotową transakcję 
trójstronną rozumie się transakcję, w której spełnione są 
łącznie następujące warunki:
1. w transakcji uczestniczy trzech podatników VAT 

zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrz-
wspólnotowych w trzech różnych państwach człon-
kowskich,

2. dotyczy dostaw tego samego towaru,
3. towar jest wydawany przez pierwszego z podatników 

bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym 

PORADY

przyjmuje się że dostawa tego towaru jest dokonana 
między pierwszym i drugim podatnikiem oraz drugim 
i ostatnim podatnikiem w kolejności, a zatem prze-
pływ towaru jest oderwany od przepływu dokumen-
tów (faktur),

4. towar jest wysyłany lub transportowany przez pierw-
szego podatnika VAT lub też transportowany przez 
drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz 
z terytorium jednego państwa członkowskiego na 
terytorium innego państwa UE.

Ustawa ustala specjalną procedurę, tzw. procedurę 
uproszczoną dotyczącą wewnątrzwspólnotowych trans-
akcji trójstronnych, która w odróżnieniu od opodatko-
wania transakcji trójstronnych na zasadach ogólnych, 
przewiduje szczególne zasady rozliczania podatku przez 
podmioty uczestniczące w takiej transakcji. Istotnym dla 
podatnika jest zatem:
• zidentyfikowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji 

trójstronnej, której jest stroną, i
• ustalenie, którym jest jej ogniwem (pierwszym, dru-

gim czy ostatnim).

Więcej o VAT przy transakcjach łańcuchowych oraz 
transakcjach trójstronnych pisze Ministerstwo Finansów.

Od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2011r.  
trzeba stosować nowe deklaracje dla celów VAT. 

Nowe deklaracje VAT

Zmieniły się VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, 
a także VAT-IM. 

UMOWY I PISMA

Od początku tego roku przedsiębiorcy mogą 
wysyłać faktury drogą elektroniczną bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym czy drukowania.

Faktury i e-faktury

Zmiany w tej kwestii wprowadziło rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy-
łania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowy-
wania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu 
lub organowi kontroli skarbowej.

Minister Finansów wprowadził jednocześnie zmiany 
w rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przecho-
wywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 
Dotyczą one wszystkich faktur, też e-faktur.
Ponadto m.in. zliberalizowano zasady wystawiania 
zbiorczych faktur korygujących w przypadku udzie-
lania rabatów „okresowych”. Podatnik udzielający 
rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub 
usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okre-
sie, może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do 
tych dostaw. Faktura taka powinna zawierać co najmniej:
• numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
• dane sprzedawcy i nabywcy (imiona i nazwiska lub 

nazwy bądź nazwy skrócone, adresy, NIP-y),
• okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
• kwotę udzielonego rabatu,
• kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeśli udzielany przez podatnika rabat dotyczy sprzedaży 
opodatkowanej różnymi stawkami VAT, kwotę rabatu oraz 
kwotę zmniejszenia podatku należnego, należy podać  
w podziale na kwoty dotyczące właściwych stawek VAT.

Więcej o najważniejszych zmianach w VAT od dnia  
1 stycznia 2011 r. można przeczytać na stronach MF.

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=236043&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102501681
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102521693
http://www.mg.gov.pl/node/12317
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=232702.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441627
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441627
http://www.mf.gov.pl/index.php?dzial=135&wysw=14&const=3
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

Urzędnicy będą odpowiadać majątkowo za swoje 
błędy. Za rażąco nielegalną decyzję administracyjną 

czy podatkową będą mogli zostać ukarani do 
12-krotności miesięcznego wynagrodzenia. 

Ostatnio zmieniło się wiele przepisów dotyczących 
organów kontroli skarbowej.Pytanie: Po likwidacji spółki cywilnej, której byłem 

wspólnikiem, stwierdziłem, że w jednym z ostatnich 
miesięcy w deklaracji VAT składanej przez spółkę 

została wykazana i zapłacona kwota podatku  
w wysokości wyższej niż należna. Czy mam 
możliwość otrzymania zwrotu tej nadpłaty?

Nowe przepisy regulują zasady odpowiedzialności od-
szkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za stano-
wiące rażące naruszenie prawa, działania lub zaniechania 
działań funkcjonariuszy przy wykonywaniu władzy pu-
blicznej. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funk-
cjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, po 
podpisie Prezydenta, wejdzie w życie po upływie 3 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia.

Od 26 stycznia br. obowiązuje bowiem nowelizacja usta-
wy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, zgodnie  
z którą organy kontroli skarbowej nie mogą już kon-
trolować cen umownych w zakresie objętym ogra-
niczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu. 
W ich kompetencji pozostało tylko badanie prawidłowo-
ści stosowania cen urzędowych.
16 stycznia br. weszły zaś w życie nowe art. 42f – 42k 
ustawy o kontroli skarbowej oraz akty wykonawcze doń: 
• rozporządzenie w sprawie czasu pracy inspektorów 

i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych 
komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz  
w wywiadzie skarbowym;

• rozporządzenie  w sprawie trybu postępowania kwa-
lifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegają-
cych się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych ko-
mórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz  
w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego 
przez nich kwestionariusza osobowego;

• rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności fi-
zycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych 
komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz 
w wywiadzie skarbowym,

Natomiast od 31 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe roz-
porządzenie z w sprawie siedzib i organizacji urzędów 
kontroli skarbowej.
16 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie 
w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez in-

Odpowiedź: W związku z wyrokiem Trybunału Konsty-
tucyjnego, zostały znowelizowane niektóre przepisy Or-
dynacji podatkowej dotyczące nadpłaty podatku. Wsku-
tek nowelizacji, która weszła w życie w dniu 9 listopada 
2010 r., byli wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej, którzy 
byli wspólnikami w chwili rozwiązania spółki, mogą skła-
dać wnioski o zwrot nadpłaconych przez spółkę podat-
ków wraz z korektami deklaracji.

Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili 
rozwiązania spółki, jest obowiązana złożyć skorygowane 
zeznanie (deklarację) równocześnie z wnioskiem o stwier-
dzenie nadpłaty oraz umowę spółki aktualną na dzień 
rozwiązania spółki.

Zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki 
cywilnej w chwili rozwiązania spółki, dokonuje się w pro-
porcjach wynikających z prawa do udziału w zysku okre-
ślonego w umowie spółki. Jeżeli z dołączonej umowy nie 
wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do 
udziału w zysku są równe.

Zatem, jako były wspólnik spółki cywilnej, może się Pan 
ubiegać o zwrot nadpłaconego przez spółkę podatku VAT, 
na zasadach przedstawionych powyżej.

Renata Łabędź

Odpowiedzialność urzędników

Zmiany dla UKS i nie tylkoZwrot nadpłaty 
dla byłego wspólnika

ZMIANY PRAWNEODPOWIEDZI spektorów lub pracowników kontroli skarbowej. Okre-
śla ono tryb przeprowadzania badań lekarskich osoby za-
trzymanej, przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocz-
nego udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub potrze-
bę poddania niezbędnym badaniom lekarskim, czas i or-
ganizację takich badań oraz sposób ich dokumentowa-
nia. Osoba zatrzymana przez pracowników kontroli 
skarbowej może zażądać niezwłocznego badania le-
karskiego.

Minister Finansów podał też wykaz jednostek organiza-
cyjnych podległych mu lub przez niego nadzorowanych. 

Wysokość dodatku kontrolerskiego m.in. za kontrolę po-
datkową określa zaś rozporządzenie w sprawie dodatku 
kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych.

Rada Ministrów określiła zaś środki przymusu bezpośred-
niego stosowane przez inspektorów i pracowników kon-
troli skarbowej.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1407.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101971309
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270858
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381582
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102291500
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110110058
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110130062
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110130062
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101961300
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101971306
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110040058
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110090042
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441624
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

ZMIANY PRAWNE

Minister Gospodarki dostosował wymagania, 
jakie trzeba spełnić przy projektowaniu i produkcji 

zabawek, do regulacji unijnych. 

Masowe usługi przewozowe dla ludności będą 
mogli świadczyć tylko taksówkarze. 

Od 26 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa, która 
pozwala, by zagraniczny rzecznik świadczył usługi 

transgraniczne na terenie Polski.

Określa je rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, które 
weszło w życie 1 grudnia 2010 r. 

Okazjonalny przewóz osób będzie mógł być wykonywany 
jedynie pojazdami samochodowymi przeznaczonymi kon-
strukcyjnie do transportu powyżej 7 osób, łącznie z kie-
rowcą. Dotychczasowi przewoźnicy niebędący taksów-
karzami będą mogli do 1 roku od nowelizacji ustawy 
o transporcie drogowym uzyskać licencję, a uchwalane do 
tej pory przez rady gmin limity licencyjne nie będą obo-
wiązywały.

Można wpisać na listę rzeczników patentowych w Polsce 
osoby, które nabyły kwalifikacje do wykonywania tego 
zawodu w innym państwie UE. Aplikację, po egzami-
nie, w Polsce mogą odbywać wszyscy obywatele państw 
członkowskich. 

Możliwa stała się przerwa w wykonywaniu zawodu rzecz-
nika patentowego.

Bezpieczne zabawki

Zmiany dla taksówkarzy

Zmiany dotyczące 
rzeczników patentowych 

Incoterms (International Commercial Terms 
czy Międzynarodowe Reguły Handlu) to zbiór 

międzynarodowych zasad publikowanych przez 
Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), które 

określają warunki sprzedaży. Definiują one podział 
odpowiedzialności za dostawę towarów między 

dostawcą a nabywcą towarów.

Nowe Incoterms

Na całym świecie są one często stosowane. Są to tylko 
sformalizowane reguły zwyczaju handlowego. W umo-
wie z kontrahentem można zastrzec ich stosowanie. Do-
tąd obowiązywały reguły Incoterms 2000. Od początku 
2011 r. zastąpiły je reguły Incoterms 2010. 

W Incoterms 2010, zamiast dotychczasowych 4 katego-
rii (E, F, C, D), są 2: 
• dotyczące wszystkich rodzajów transportu, które 

można wykorzystać do przemieszczania ładunków, 
np. drogowy, lotniczy, morski, kombinowany (CIP, 
CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, FCA), 

• dotyczące jedynie transportu wodnego, tzn. mor-
skiego i śródlądowego (CFR, CIF, FAS, FOB). 

Zlikwidowane zostały 4 stare reguły (DAF, DES, DEQ, 
DDU). Za to dodano 2 nowe – DAP i DAT, które odno-
szą się do wszystkich środków transportu, a mogą być 
wykorzystane zwłaszcza do przesyłek kontenerowych. 
Określają one, która strona umowy ma gestię eksporto-
wą (obowiązek i uprawnienie do organizacji przewozu) i 
ubezpieczeniową. Rozstrzygają też kwestię przechodze-
nia ryzyka związanego np. z przypadkowym uszkodze-

AKTUALNOŚCI
niem czy kradzieżą towarów. Reguły DAT i DAP wskazu-
ją ponadto, która strona ma przy tym przeprowadzić od-
prawy celne (eksportową i importową) i kto winien przy-
gotować dokumenty konieczne do prawidłowej realiza-
cji transakcji: 
• DAT (Delivered at Terminal) – „dostarczone do ter-

minalu” – sprzedający odpowiada za dowiezienie to-
waru do określonego terminalu i jego rozładunek;  
w tym miejscu koszty i ryzyko przechodzi na kupują-
cego. DAT zastąpiła dotychczasową DEQ. 

• DAP (Delivered at Place) – „dostarczone do miejsca” 
– sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do 
określonego miejsca, a jego rozładunek już należy do 
kupującego. DAP zastąpiła dotychczasowe DAF, DES 
i DDU. 

Rzecznik może już reklamować świadczone przez siebie 
usługi za pośrednictwem wszelkich środków przekazu, z 
zastrzeżeniem przepisów dotyczących nieuczciwej konku-
rencji i przepisów dotyczących niezamówionych informa-
cji handlowych. 

Może być on pełnomocnikiem procesowym w każdej 
sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji i występo-
wać w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed 
Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w 
sprawach własności przemysłowej. Nie może zaś wystę-
pować w tej roli w postępowaniu karnym oraz w postę-
powaniu karnym skarbowym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101971308
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261480
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2924.htm
http://www.iccpolska.pl/
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność pożytku publicznego może być bowiem pro-
wadzona m.in. przez organizacje pozarządowe lub spół-
dzielnie socjalne czy niektóre spółki akcyjne i spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Minister Zdrowia zmieniła rozporządzenie w sprawie opłat 
za czynności wykonywane przez organy Państwowej In-
spekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywno-
ści. Np. za sporządzenie wspólnotowego dokumentu wej-
ścia będzie należało zapłacić 30 zł. 

Dotąd wynosiły one od 150% do 10% najniższego mie-
sięcznego wynagrodzenia. Teraz zaś opłaty określono kwo-
towo – od 100 zł do 1.500 zł – zależnie od rodzaju obiektu.

Chodzi o wprowadzenie do polskiego prawa przepisów 
UE o wspólnej organizacji rynku wina oraz wprowadze-
nie zmian w klasyfikacji fermentowanych wyrobów wi-
niarskich.

Projekt upraszcza także wymogi niezbędne do wykony-
wania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 
wyrabiających niewielkie ilości win owocowych marko-
wych, cydrów, perry i miodów pitnych markowych z su-
rowców uzyskanych z własnego gospodarstwa.

MPiPS określiła: wzór oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowy wzór umowy o wsparcie 

realizacji zadania publicznego lub o powierzenie 
realizacji zadania publicznego, a także wzór 

sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 

Od 11 lutego br. będą obowiązywały nowe 
stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych 

pobranych próbek środków spożywczych czy 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością w ramach urzędowej kontroli żywności. 

Od 28 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie 
Ministra Sportu i Turystyki z 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem 

obiektu hotelarskiego.

Sejm pracuje nad rządowym projektem nowej 
ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Zadania publiczne

Badanie jedzenia

Niższe opłaty hotelarskie

Ważne dla producentów win

UMOWY I PISMA

STAWKI I WSKAŹNIKI
PROJEKTY

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw ma 

służyć usprawnieniu i przyspieszeniu procesu 
prywatyzacji – i to nie tylko w odniesieniu do 

podmiotów należących do Skarbu Państwa 
czy spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale też 

podmiotów należących do jednostek samorządu 
terytorialnego lub spółek z udziałem tych 

jednostek.

Ułatwi ona sporządzanie oceny sytuacji prawnej majątku 
i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki. Teraz 
formalności związane z prywatyzacją firm odstraszają 
inwestorów. Zgodnie z nowymi przepisami, Minister 
Skarbu Państwa otrzyma upoważnienie do wskazywa-
nia zakresu analizy sytuacji prawnej i majątku podmiotu 
przeznaczonego do prywatyzacji oraz podjęcia decyzji  
o przeprowadzeniu jej w ramach Ministerstwa. 

Nowelizacja poszerza możliwości zbywania udziałów 
i akcji na ogłaszanych publicznie aukcjach. Oznacza 
to zniesienie konieczności ustalania ich ceny wywoław-
czej na poziomie nie niższym niż wycena księgowa. Taka 
wycena ma zazwyczaj wartość historyczną, ewidencyjną, 
i jest niezgodna z aktualną, rzeczywistą wartością spółki. 

Według nowych przepisów beneficjentami pomocy 
publicznej udzielanej na ratowanie i restruktury-
zację firm będą mogły być dodatkowo podmioty 
niebędące przedsiębiorcami publicznymi. Zrównuje 
to, pod względem prawnym, sytuację polskich spółek  
z istniejącą od wielu lat sytuacją spółek zachodnioeu-
ropejskich.

Szybsza prywatyzacja…

powrót do spisu treści

Nowe rozporządzenie rewaloryzuje stawki o średniorocz-
ny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

W roku 2011 obowiązują nowe stawki opłat 
eksploatacyjnych dla kopalin. 

Opłaty eksploatacyjne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110180095
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110100054
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3788.htm
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5854/
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3495.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102321523
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

powrót do spisu treści

PORADY

Jakie formalnosci należy spełnić, by móc prowadzić 
działalność gospodarczą w Niemczech?

WłAsNA firMA
Każdy obywatel polski ma możliwość zgłoszenia/zareje-
strowania działalności gospodarczej w Niemczech. Osoba 
prowadząca w Niemczech samodzielną działalność gospo-
darczą (selbstständige Erwerbstätigkeit) stanowi jedno-
osobowe przedsiębiorstwo (Einzelunternehmen) podlega-
jące regulacjom Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Geset-
zbuch, BGB). Zasady rejestracji i prowadzenia działalności 
gospodarczej reguluje Ustawa o prowadzeniu działalności 
gospodarczej – Gewerbeordnung (GewO).

Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej należy 
się upewnić i sprawdzić czy dla prowadzenia danej dzia-
łalności w Niemczech konieczne jest uzyskanie odpo-
wiedniego pozwolenia, koncesji czy też spełnienie innych 
wymagań, i tak:
• posiadanie koncesji konieczne jest w: gastronomii, 

transporcie, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach, 

Własny biznes w Niemczech

ochronie, usługach dla osób niepełnosprawnych, han-
dlu bronią, produkcji leków;

• posiadanie dyplomu mistrzowskiego niezbędne jest w 
przypadku niektórych rodzajów rzemiosła (załącznik 
A – listy zawodów rzemieślniczych tzw. Handwerk-
sordnung);

• w przypadku osób wykonujących niektóre wolne 
zawody konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodo-
wych, i/lub spełnienie określonych warunków finan-
sowych.

Poza zgłoszeniem działalności gospodarczej w urzędzie ds. 
gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt) właściwym 
dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa, trzeba dopełnić for-
malności związanych z uzyskaniem numeru podatkowego 
(Steuernummer), rejestracji w branżowej kasie chorych, 
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków itp. W przy-
padku usług rzemieślniczych trzeba dodatkowo zareje-
strować się w izbie rzemieślniczej (Handwerkskammer).

Niezmiernie istotnym przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej tego typu jest rzeczywisty fakt prowadzenia 
jej samodzielnie. W przeciwnym wypadku praca wykony-
wana na rzecz zleceniodawcy zostanie przez władze nie-
mieckie uznana za działalność pozornie samodzielną. 

Najważniejszymi cechami samodzielnie prowadzonej 
działalności gospodarczej są:
• wykonywanie prac we własnym imieniu i na własny 

rachunek;
• brak zewnętrznego kierownictwa;
• dysponowanie własnym biurem, ewentualnie warsz-

tatem w zależności od rodzaju prowadzonej działal-
ności oraz odpowiednim sprzętem i wyposażeniem 
(biurowym lub warsztatowym);

• korzystanie ze sprzętu lub narzędzi zleceniodawcy 
tylko na podstawie umowy użyczenia (w tym czasie 
z tego sprzętu nie może korzystać zleceniodawca).

ŚWiAdczeNie usług TrANsgrANiczNych
Kolejną możliwością prowadzenia działalności gospodar-
czej dla polskich obywateli na terytorium Niemiec jest 
transgraniczne świadczenie usług .

Usługa transgraniczna to usługa świadczona przez podmiot 
gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce 
na terenie innego państwa. Usługa powinna być wykony-
wana przejściowo i być czasowo ograniczona. Ocena, jak 
długo można świadczyć usługę, zależy od warunków funk-
cjonowania usługodawcy i nie można zdefiniować ogól-
nych granic jej trwania. Z tym problemem wiąże się nie-
rozerwalnie kwestia tzw. punktu ciężkości. Usługa świad-
czona w innym państwie nie może bowiem przeważać nad 
działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.

Aby można było mówić o świadczeniu usługi transgranicz-
nej, należy łącznie spełniać następujące warunki:
• prowadzić zarejestrowaną w Polsce działalność 

gospodarczą ;
• posiadać numer ident. podatkowej NIP PL;
• uzyskać zlecenie;
• legitymować się podpisaną umową z kontrahentem;
• w przypadku oddelegowania do świadczenia usługi 

pracowników dopełnić formalności zw. z ubezpiecze-
niem delegowanych (druk A 1);

• usługa musi być wykonywana na terytorium innego 
państwa;

• po zakończeniu zlecenia należy wystawić rachunek;
• po wykonaniu usługi – powrót do kraju;
• prowadzenie dalszej działalności w kraju.

Mariusz Makowski
Opracowano na podstawie informacji pochodzących ze strony 
internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec (www.
berlin.trade.gov.pl)

Oba rozporządzenia w tej sprawie obowiązują od 1 stycz-
nia 2011 r. 

Minister Środowiska ustalił dokładne stawki opłat 
produktowych i wzór rocznego sprawozdania 

o wysokości tej opłaty. 

Opłata produktowa

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102591774
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102591774
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102591775
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PRAWO PRACY

powrót do spisu treści

ODPOWIEDZI

Pytanie: Czy zakwaterowanie pracowników 
pracujących za granicą będzie dla nich 

świadczeniem podlegającym opodatkowaniu?

Osoby, które chcą przejść na emeryturę, muszą pa-
miętać, że dla jej otrzymywania konieczne jest roz-

wiązanie stosunku pracy. Jeżeli tego nie zrobią 
– świadczenie zostanie im przyznane, ale nie będzie 

wypłacone. 

Zakwaterowanie pracowników 
za granicą

Emerytura dla kontynuujących 
zatrudnienie

Odpowiedź: Zwrot kosztów zakwaterowania jest zwol-
niony (do wysokości limitu) od podatku tylko dla pra-
cowników będących w podróży służbowej. Jeżeli pracow-
nik znajduje się w podróży służbowej, to pracodawca ma 
obowiązek zapewnienia mu noclegu lub zwrotu ponie-
sionych przez niego wydatków na ten cel. W przypadku 
zagranicznej podróży służbowej pracodawca zobowiąza-
ny jest do zwrotu kosztów noclegu pracownika w wy-
sokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, nie więcej 
jednak niż limit określony w załączniku do rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grud-
nia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków usta-
lania należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednost-
ce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju (Dz.U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1991,  
z późn. zm.) 

W uzasadnionych przypadkach (np. niemożność znalezie-
nia noclegu, którego koszt mieściłby się w limicie) zwrot 
może być dokonany w wysokości przekraczającej limit. 
W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracowni-
kowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu. Zwrot 
kosztów nie przysługuje, gdy pracodawca zapewnia pra-
cownikowi bezpłatny nocleg.

Zasada ta dotyczy wszystkich osób zainteresowanych 
emeryturą, bez względu na wiek oraz wysokość osiąga-
nego przychodu – wyjaśniają pracownice ZUS.

Pracownikowi pracującemu za granicą, który nie jest  
w podróży służbowej, nie przysługują dodatkowe świad-
czenia, a jeżeli takie świadczenia otrzymuje od pracodaw-
cy, to podlegać one będą (najczęściej) opodatkowaniu. Po-
dobnie jest ze świadczeniem polegającym na zapewnieniu 
pracownikowi zakwaterowania w przypadku wykonywa-
nia pracy za granicą.

Świadczenie takie może mieć formę pieniężną (gdy pra-
codawca zwraca pracownikowi poniesione przez niego wy-
datki na wynajem mieszkania) lub formę świadczenia w na-
turze (gdy pracownikowi udostępnia się lokal mieszkalny). 

Jeżeli pracownikowi udostępnia się lokal nieodpłatnie, 
to wartość przychodu, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 
u.p.d.of., ustala się w wysokości równowartości czynszu, 
jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu. Nie 
ma tutaj znaczenia, czy świadczenie to zapewnione jest 
bezpośrednio przez pracodawcę, czy też inny podmiot, 
np. kontrahenta pracodawcy, na rzecz którego wykony-
wana jest praca. Jeżeli wynagrodzenie pracownika podle-
ga opodatkowaniu w Polsce (zgodnie z umowami o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania), to wartość świad-
czenia z tytułu zakwaterowania pracownika należy wy-
cenić według cen rynkowych (czyli równowartości czyn-
szu, który przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu)  
i doliczyć do przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym 
do końca 2010 r. – wolna od podatku była wartość świad-
czeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwatero-
wania pracowników w:
• hotelach pracowniczych,
• kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbio-

rowego zakwaterowania – do wysokości nieprzekra-
czającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 14 ww. ustawy powyższe zwolnie-

nie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce za-
mieszkania jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosz-
tów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 
pkt 3 i 4, tj. podwyższonych kosztów uzyskania przycho-
dów stosowanych w jednym, bądź więcej niż jednym za-
kładzie pracy.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zwolnienie to uległo zmianie. 
Zgodnie z przepisami nowelizującymi zniesiono ograni-
czenie dotyczące miejsca zakwaterowania, przy jedno-
czesnym zachowaniu dotychczasowego limitu zwolnienia,  
a także wyłączeniu stosowania zwolnienia do pracowni-
ków, którzy zamieszkują w innej miejscowości niż zakład 
pracy i nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodów. Tak więc bez względu na miejsce zakwa-
terowania pracowników świadczenie do kwoty 500 zł 
jest teraz wolne od podatku. Opodatkowaniu podlega 
nadwyżka ponad tę kwotę.

Mariusz Makowski

PORADY

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1715
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102261478
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SERWIS ZUS

powrót do spisu treści

Nowy wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia stomatologicznego określa załącznik do 

rozporządzenia Minister Zdrowia.

Zróżnicowanie okresu oczekiwania na zasiłek 
chorobowy w zależności od rodzaju ubezpieczenia 

(obowiązkowe, czy dobrowolne) nie narusza 
zasady równości - orzekł Trybunał Konstytucyjny. 

Przedsiębiorcy mają zatem dłużej czekać na zasiłek.

Rząd przedstawił propozycje zmian w systemie 
Otwartych Funduszy Emerytalnych: przesunięcie 

części składki emerytalnej do ZUS, z zachowaniem 
integralności II filara, zmianę limitów inwestycyjnych 

i polityki inwestycyjnej OFE oraz wprowadzenie 
zachęt dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

Poza tym Minister Zdrowia zmieniła rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej. Świadczenia gwarantowane udzielane 
w warunkach stacjonarnych są realizowane w zakładach 
opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży 
do ukończenia 18. roku życia. Pobyt świadczeniobiorcy, 
który ukończył 18. rok życia i posiada orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, wydłuża się do chwili ukoń-
czenia nauki.

Wyrok dotyczył art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmie-
niu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, 
w jakim dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą, podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu 
chorobowemu, określa dłuższy niż dla osób podlegają-
cych obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu okres 
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wymagany 

Rząd chce utrzymać dwufilarowy system emerytalny (I – 
tradycyjny, II – związany z kapitalizacją składki). Jednak, 
z powodu przyrostu długu publicznego i wzrostu defi-
cytu finansów publicznych, uznał, iż w II filarze powinien 
zostać dokonany podział składki. W latach 2011 i 2012 
część składki (2,3% zamiast 7,3%, jak teraz) ma być kie-
rowana do OFE, a 5% – na subfundusz – indywidualne 
konto w ZUS. Od 2013 r. do 2017 r. kwoty przekazywa-
nych do OFE środków mają rosnąć, tak by w 2017 r. osią-
gnąć 3,5%. Składki w ZUS mają być waloryzowane.

Świadczenia gwarantowane

Zasiłek dla ubezpieczonych 
dobrowolnie

Co z OFE?

ZMIANY PRAWNE

PROJEKTY

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. wy-
noszą one 3,96%.

Podstawa wymiaru składek wynosi 2015,40 zł, a dla po-
czątkujących przedsiębiorców – 415,80 zł.

Przedłużono np. okres ważności Karty wydawanej 
w związku z wyjazdem turystycznym.

ZUS ogłosił wysokość odsetek należnych z tytułu 
nieprzekazania w terminie składek do otwartego 

funduszu emerytalnego. 

W 2011 r. przedsiębiorcy mają płacić wyższe składki 
na ubezpieczenia społeczne.

Od początku 2011 r. wniosek o wydanie Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć  

i odebrać w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ. 

Odsetki za nieprzekazanie 
składek

Składki ZUS

Nowe zasady wydawania EKUZ

STAWKI I WSKAŹNIKI

AKTUALNOŚCI

ORZECZENIA

do nabycia prawa do zasiłku chorobowego. Zdaniem TK 
jest on jest zgodny z Konstytucją. 

Wyrok TK z 16.11.2010 r., sygn. P 86/08

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110160077
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:5973/
http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3889.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102551719
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4331&b=1
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1699
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1714
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2010/p_86_08.htm
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SERWIS DOMOWY

ZMIANY PRAWNE

Na ważność gwarancji nie ma wpływu pominięcie  
w niej informacji dotyczących zgodności 

znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi 
zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym. 

Obowiązuje już nowe rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest. Milion obywateli UE będzie mogło zaproponować 
Komisji Europejskiej wprowadzenie nowego prawa.

Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
określa wykazy gmin poszkodowanych w wyniku 

klęsk żywiołowych.

Bardziej bezpieczne, umożliwiające elektroniczny 
kontakt z urzędami, wzbogacone o elektroniczny 

nośnik danych (tzw. chip) z miejscem na 
kwalifikowany e-podpis – takie będą nowe 

wielofunkcyjne dowody osobiste. 

To samo dotyczy przypadku braku w gwarancji informa-
cji o możliwości dochodzenia przez konsumenta roszczeń 
(poprzez złożenie odpowiedniej skargi sądowej) oraz za-
strzeżenia, że nie narusza ona jego innych uprawnień wy-
nikających z krajowych aktów normatywnych. Noweliza-
cja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje 
też, iż oświadczenie gwaranta powinno spełniać określo-
ne w przepisach wymogi, a więc przede wszystkim winno 
ono być jasno sformułowane.

Wyroby zawierające azbest można wykorzystywać  
w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska  
i zdrowia ludzi do dnia 1 grudnia 2032 r. W tym czasie in-
stalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się 

Parlament Europejski przyjął przepisy o inicjatywie oby-
watelskiej, uzgodnione wcześniej z Komisją Europejską 

Chodzi o akt z 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w któ-
rych stosuje się szczególne zasady odbudowy, remon-
tów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szcze-
gólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i 
tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem 
ziemi. Ma być stosowany do 7 stycznia 2013 r. 

MSWiA zaproponowało wzór nowego dokumentu tożsa-
mości. Jednak o jego ostatecznym wyglądzie zadecydują 
członkowie Rady Ministrów. 

Od 1 lipca tego roku będzie można ubiegać się o nowy 
dowód. Dokument otrzymamy za darmo, a wniosek  
o jego wydanie będzie można także złożyć przez Internet. 
Zastąpi on np. książeczkę zdrowia. 

Gwarancje dla konsumentów

Azbest

Milion podpisów
i wniosek o nowe prawo UE

Gdzie szczególne 
zasady odbudowy?

Nowe dowody osobiste

przez usunięcie wyrobów zawierających azbest bądź ich 
wymianę na bezazbestowe. 

Drogę utwardzoną odpadami zawierającymi azbest przed 
28 września 1997 r., po trwałym zabezpieczeniu przed 
emisją włókien azbestu, można zaś wykorzystywać bez-
terminowo. Dla takiej drogi jej zarządca winien przygoto-
wywać roczny plan kontroli nawierzchni i pobocza.

i państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi unormowa-
niami obywatele Unii będą mogli zgłaszać propozycje 
zmiany istniejącego prawa europejskiego lub propono-
wać zupełnie nową legislację. Z inicjatywą może wystą-
pić komitet obywatelski złożony z osób pochodzących  
z minimum 7 krajów. Po uzyskaniu akceptacji Komisji 
Europejskiej komitet będzie miał 12 miesięcy na zebra-
nie miliona podpisów w minimum ¼ państw członkow-
skich. Do poparcia takiej inicjatywy będą miały prawo 
tylko osoby fizyczne. Pierwsze inicjatywy obywatelskie 
będzie można zgłaszać w 2012 r.

WZORY UMÓW I PISM

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110080031
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110050014
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3627.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3627.htm
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101215IPR10190/html/Uzbieraj-milion-podpis%C3%B3w-i-popro%C5%9B-UE-o-wprowadzenie-nowego-prawa
http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/20101215IPR10190/html/Uzbieraj-milion-podpis%C3%B3w-i-popro%C5%9B-UE-o-wprowadzenie-nowego-prawa
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8859/Nowe_dowody_osobiste.html
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Organizacje humanitarne chcące nieść pomoc 
poszkodowanym z innych krajów, np. ofiarom 
nagłych kataklizmów i katastrof naturalnych, 
szybciej uzyskają pozwolenie na prowadzenie 
zbiórek publicznych. Ich wnioski nie będą już 
musiały być opiniowane przez resorty spraw 

zagranicznych oraz finansów. 

Planuje się wprowadzenie do Kodeksu cywilnego 
prawa zabudowy, które mogłoby w przyszłości 

zastąpić użytkowanie wieczyste. 

Jeśli w gminie nie ma miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, do wniosku 

o określenie warunków przyłączenia będzie 
można dołączyć decyzję o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu albo – co będzie 
nowością – studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Proponowana przez posłów SLD zmiana 
w ustawie o pomocy społecznej zmierza do 

rozszerzenia katalogu przychodów, których nie 
wlicza się do dochodu osób i rodzin ubiegających 
się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. 

Rządowy projekt zmian do Kodeksu cywilnego 
ma uregulować status prawny tzw. urządzeń 

przesyłowych. 

– To jedna ze zmian zaproponowanych przez MSWiA 
w projekcie założeń do nowelizacji obowiązują-
cej ustawy, która reguluje m.in. tę kwestię. Jeśli datki 
zebrane podczas zbiórek będą miały być wykorzystane 
poza granicami państwa, stowarzyszenia, fundacje i inne 
organizacje pożytku publicznego, a także specjalnie 
powołane komitety, tak jak dotychczas, złożą wniosek  
o wydanie pozwolenia do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ale resort nie będzie już 
zwracał się o opinię do ministra spraw zagranicznych i 
ministra finansów.

– Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało, przygo-
towany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ener-
getyczne ma w ten sposób skrócić postępowanie admi-
nistracyjne.

do dochodu tego nie będzie wliczany przyznany 
dodatek mieszkaniowy. Zmiana ta może objąć kilkaset 
tysięcy ubogich rodzin, które otrzymują dodatek miesz-
kaniowy i będą mogły też uzyskać pomoc społeczną 
innej formie.

Precyzuje np., że o własności urządzeń przesyłowych 
przesądzi to, kto poniósł koszty ich budowy. Koszty 
budowy takich urządzeń mogą być poniesione przez: 
przedsiębiorcę przesyłowego (np. wodociągowo-ka-
nalizacyjnego), właściciela nieruchomości lub inną 
osobę. 

Chodzi o urządzenia służące do doprowadzania lub 
odprowadzania płynów, pary, gazów, energii elek-
trycznej, urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej,  
a także urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu 

Ułatwienia dla 
zbiórek publicznych

Prawo zabudowy

Łatwiej o zgodę 
na przyłączenie

Dodatku nie wliczą

Czyje będą urządzenia 
przesyłowe?

PROJEKTY
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw.

Prawo zabudowy ma być ograniczonym prawem rzeczo-
wym. Użytkowanie wieczyste jest zaś teraz traktowane 
jako kategoria pośrednia między własnością a ograni-
czonymi prawami rzeczowymi. Prawo zabudowy ma 
obejmować uprawnienie do korzystania z cudzej nieru-
chomości. Jednak, inaczej niż w przypadku użytkowa-
nia wieczystego, dopuszczalny zakres korzystania przez 
zabudowcę z obciążonego gruntu będzie ściśle usta-
wowo określony. Projektodawcy nie chcą utrzymywać 
uprawnienia do korzystania z rzeczy w każdym przy-
padku szerokiego, pokrywającego się z zakresem treści 
własności. Prawo zabudowy będzie mogło powstać też 
na nieruchomościach prywatnych.

kolejowego, tras tramwajowych, transportu liniowego, 
linii trolejbusowych oraz inne.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3767.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3767.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3595.htm
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8877/Uproszczone_procedury_w_sprawie_zbiorek_publicznych.html
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/19259
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3794.htm
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5621/
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-cywilne/


INFORMACJE CELNE

     – 15 –powrót do spisu treści

Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu 
przesyłek przewożonych przez operatorów 

pocztowych innych niż operator publiczny można 
dokonać zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym, bez 

względu na wartość przesyłek. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów zmienił 
właściwość miejscową niektórych urzędów celnych 

(np. w Łodzi, Katowicach, Rybniku, Białej Podlaskiej, 
Lublinie, Zamościu) i izb celnych. 

Od 1 stycznia 2011 r. niektóre placówki korzystają 
ze zwolnień od należności przywozowych. 

Od początku 2011 r. w prawie celnym stosowane są 
nowe kody Nomenklatury Scalonej. 

Służba Celna otrzymała uprawniania do niejawnej 
obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym 
zdarzeniom. 

– Tak m.in. Minister Finansów zmienił rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno speł-
niać zgłoszenie celne.

Zmiany wprowadzono do rozporządzeń: 
• w sprawie urzędów celnych, w których są dokony-

wane czynności przewidziane przepisami prawa cel-
nego w zależności od rodzaju towarów lub procedur 
celnych, którymi mogą być obejmowane towary; 

• w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, 
których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są wła-
ściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od 
gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania; 

• w sprawie właściwości miejscowej organów cel-
nych; 

• w sprawie właściwości miejscowej organów Służby 
Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika 
z przepisów regulujących zadania organów celnych 
i organów podatkowych; 

• w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania 
urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio 
naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania 
zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. 
Nr 249 poz. 1665); 

• w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach 
międzynarodowego przemieszczania odpadów; 

• w sprawie urzędów celnych, w których może być 
dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o 
znaczeniu strategicznym. 

Zostały one podane w rozporządzeniach Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego: 
• w sprawie wykazu prywatnych instytucji upraw-

nionych do korzystania ze zwolnienia od należności 
przywozowych przyrządów i aparatury naukowej; 

• w sprawie wykazu prywatnych instytucji upraw-
nionych do korzystania ze zwolnienia od należno-
ści przywozowych zwierząt specjalnie przygotowa-
nych do użytku laboratoryjnego oraz substancji bio-
logicznych lub chemicznych;

• w sprawie wykazu jednostek i organizacji upraw-
nionych do korzystania ze zwolnienia od należności 
przywozowych materiałów dydaktycznych, nauko-
wych i kulturalnych.

Minister Zdrowia określiła zaś wykaz szpitali i innych 
jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytu-
tów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwol-
nienia od należności przywozowych. Od 5 stycznia br. 
zwolnieniu podlegają przyrządy i aparatury przezna-
czone do prowadzenia badań medycznych, diagnozo-
wania lub leczenia, ofiarowane jako dary przez organi-
zacje charytatywne lub dobroczynne albo przez osoby 
prywatne jednostkom służby zdrowia, służbom szpital-
nym lub medycznym instytutom badawczym, uprawnio-
nym przez właściwe organy państw członkowskich do 
otrzymywania takich towarów ze zwolnieniem z należ-
ności celnych przywozowych, lub zakupione przez takie 
jednostki służby zdrowia, szpitale lub medyczne instytu-
ty badawcze w całości z funduszy dostarczonych przez 
organizacje charytatywne bądź dobroczynne lub z do-
browolnych składek. 

Określa je rozporządzenie Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 
5 października 2010 r. zmieniającego załącznik I do rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenkla-
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Ta-
ryfy Celnej. – Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej.

Ma to w celu ustalenie sprawców i uzyskania dowodów 
przestępstw organizacji nielegalnych gier hazardowych, 
przemytu towarów i ich dalszej odsprzedaży i nielegalne-
go obrotu wyrobami akcyzowymi. Zasady prowadzenia 
tych czynności określa nowe rozporządzenie.

Zgłoszenie celne

Właściwość organów celnych

Bez cła

Nomenklatura Scalona

Obserwacja celników

ZMIANY PRAWNE

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=217599&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441629
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441628
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441631
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491663
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491664
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491665
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571729
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571731
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571737
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102571738
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102581758
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102401610
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102581749
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110100050
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PROJEKTY

Ministerstwo Gospodarki przygotowało 
propozycję zmian w Prawie bankowym i Kodeksie 

postępowania cywilnego.

Rządowy projekt zmian ustawy o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej, 
zawiera regulacje zachęcające przedsiębiorców 

do korzystania z kredytu technologicznego i 
dostosowuje przepisy dotyczące jego przyznawania 

do unijnych zasad udzielania pomocy publicznej. 

MG wprowadza nowy instrument „Wsparcie na 
uzyskanie grantu”, skierowany do przedsiębiorców 

współpracujących ze środowiskami naukowymi  
i uczestniczących w międzynarodowych 

programach innowacyjnych. 

EBOR przeznaczy 150 mln euro na Program 
Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii  

w Polsce (PolSEFF). 

Zmiany, które dotyczą m.in. bankowego tytułu egzekucyj-
nego (BTE), negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo czyn-
ności bankowych – twierdzi Związek Banków Polskich. 

Przewidziano:
• ograniczenie liczby czynności, do których banki mogą 

wystawiać BTE, w tym m.in.  do udzielania kredytów 
i pożyczek pieniężnych,

• nałożenie na bank obowiązków informacyjnych do-
tyczących treści i skutków prawno-ekonomicznych 
wobec czynności, do wykonania których wymagane 
jest złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji na podstawie BTE, 

• wprowadzenie obowiązku informowania klienta, 
wraz z podaniem terminu, o wystawieniu przez bank 
BTE.

Projekt poszerza też kompetencje sądu w postępowaniu 
o nadanie klauzuli wykonalności BTE. Sąd ma sprawdzać, 
czy bank dopełnił wobec dłużnika obowiązku informacyj-
nego dotyczącego zawieranej umowy i skutków podda-
nia się egzekucji bankowej na podstawie BTE.

Kredyt technologiczny służy do finansowania innowacyj-
nych projektów ze środków unijnych (80%) i krajowych 
(20%). Ubiegać się o niego mogą mikro, mali i śred-
ni przedsiębiorcy. Jest udzielany przez banki komercyjne  
i skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą inwesto-
wać w nowoczesne technologie (patenty, licencje, kno-
w-how), wykorzystywane do unowocześniania produk-
cji. Bank Gospodarstwa Krajowego może spłacić część 
tego kredytu, jeśli firma zrealizuje cele zadeklarowane w 
projekcie. Oznacza to, że przedsiębiorca może otrzymać  
z BGK tzw. premię technologiczną (wypłacaną z Funduszu 
Kredytu Technologicznego), przeznaczoną na spłatę czę-
ści kredytu technologicznego. 

Po proponowanych zmianach przedsiębiorca nie będzie 
musiał dostarczać BGK faktur sprzedaży, a więc wielkość 
premii technologicznej nie będzie zależeć od wielkości 
sprzedaży. Wysokość tej premii będzie zależeć od obowią-
zujących zasad udzielania pomocy publicznej (zróżnicowa-
nych regionalnie), a jej wielkość może wynieść 1 mln euro.

Ma być też możliwość obliczania premii od wszystkich wy-
datków poniesionych na realizację inwestycji technolo-
gicznej (sfinansowanych z wkładu własnego i kredytu tech-
nologicznego), a nie tylko od wydatków sfinansowanych  
z tego kredytu.

Zasady tego wsparcia oraz jego wysokość określa projekt 
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udziela-
nia przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z pro-
gramami operacyjnymi.

firmy mogą otrzymać do 1 mln euro na inwestycje, 
które poprawią efektywność wykorzystania energii. 

Bankowy tytuł egzekucyjny

Dogodniejszy kredyt 
technologiczny Działaj na rynkach 

zagranicznych

150 mln euro na efektywność 
energetyczną

AKTUALNOŚCI

http://www.mg.gov.pl/node/12375
http://bip.mg.gov.pl/node/12334
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3688.htm
http://www.mg.gov.pl/node/12313
http://www.mg.gov.pl/node/12482
http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMzOTE5NTA=
http://www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5723/
http://bip.mg.gov.pl/node/12487
http://bip.mg.gov.pl/node/12487
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Nowelizacja ustawy o Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz niektórych innych ustaw zakłada 

rozszerzenie kompetencji BGK i możliwości 
zwiększania jego funduszy.

Nowe przepisy mają służyć zmniejszeniu kosztów pozy-
skiwania przez niego środków na rynkach finansowych, 
podniesieniu ratingu kredytowego Banku i złagodzeniu 
zasad przepływu środków pomiędzy BGK a Skarbem Pań-
stwa. Umożliwią udzielanie BGK pożyczek z budżetu pań-
stwa za zgodą Ministra Finansów. Środki te mają służyć 
zwiększeniu funduszy podstawowych bądź uzupełniają-
cych BGK. Nowelizacja rozszerza ponadto katalog czynno-
ści wykonywanych przez BGK o emisję listów zastawnych.

Przewidziano też rozszerzenie możliwości pozyskiwania 
środków służących wspieraniu rządowych programów 
społeczno-gospodarczych oraz programów samorządno-
ści lokalnej i rozwoju regionalnego. Oprócz środków po-
chodzących z funduszy UE, BGK będzie mógł wykorzy-
stywać też pieniądze uzyskane z międzynarodowych in-
stytucji finansowych, np. z Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego. 

Nowelizacja dopuszcza możliwość obniżenia funduszy 
własnych BGK poprzez wpłatę nadwyżki środków pie-
niężnych do budżetu państwa. Mogłoby się to odbywać 
też przez nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Pań-
stwa będących w posiadaniu BGK skarbowych papierów 
wartościowych, akcji czy udziałów. 

Wzmocnienie BGK

ZMIANY PRAWNE

Na posiedzeniu w dniach 18-19 stycznia 2011 r.  
Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy 

procentowe o 0,25 pkt. proc. 

W 2011 r. dopłata do składki z tytułu 
ubezpieczenia: upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 

drzew i krzewów owocowych, truskawek, 
ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 

strączkowych oraz bydła, koni, owiec, kóz, drobiu 
lub świń wynosi 50% składki – odpowiednio do  

1 ha uprawy i 1 sztuki. 

Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2011 r.  
zmienił wysokość oraz zasady poboru opłat 

konsularnych. 

Od początku 2011 r. obowiązują zmienione 
przepisy dotyczące sprawozdań z uzyskanej 

pomocy. 

Po tej decyzji wynoszą one:
• stopa referencyjna – 3,75% w skali rocznej; 
• stopa lombardowa – 5,25% w skali rocznej; 
• stopa depozytowa – 2,25% w skali rocznej; 
• stopa redyskonta weksli – 4,00% w skali rocznej. 

Uchwała RPP weszła w życie 20 stycznia 2011 r. Rada po-
stanowiła podnieść stopy procentowe NBP, aby ograni-
czyć ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyj-
nego w średnim okresie. To pierwsza zmiana stóp NBP od 
czerwca 2009 r. 

– Tak wskazuje rozporządzenie RM z 29 listopada 2010 r. 
w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpie-
czenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r. 

Nowości zostały wprowadzone rozporządzeniem zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych. 

Rada Ministrów zmieniła bowiem rozporządzenie w spra-
wie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, infor-
macji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań  
o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń 
należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Podwyżka stóp
procentowych NBP

Dopłaty do ubezpieczenia

Opłaty konsularne

Sprawozdania beneficjentów 
pomocy

STAWKI I WSKAŹNIKI
Konsekwencją zmiany podstawowej stopy oprocentowa-
nia kredytu lombardowego jest np., iż stawka odsetek 
za zwłokę od zaległości podatkowych od 20 stycznia 
2011 r. wynosi 12,5% w stosunku rocznym (5,25% x 
2 + 2%). Obniżona stawka wynosi 9,38% w stosun-
ku rocznym.
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