
•	 KASA FISKALNA

•	 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SOLIDARNA W VAT?

Ministerstwo Finansów 
przygotowało projekt, który ma 
ograniczyć wyłudzenia podatku VAT. 

•	 WIELKI BRAT FISKUS

•	 OPODATKOWANIE AKCYZĄ 
STRAT OLEJÓW SMAROWYCH

•	 ZMIANY PRZEPISÓW 
AKCYZOWYCH OD 
1 STYCZNIA 2013 R.

•	 ZMIANY DOTYCZĄCE KAS 
FISKALNYCH

•	 LIMITY ODLICZEŃ W PIT?

•	 BĘDZIE USTAWA O RZECZACH 
ZNALEZIONYCH? 

•	 LEPSZA OCHRONA 
KONSUMENTÓW

•	 JAKA USTAWA O ŚRODKACH 
PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO?

•	 WERYFIKACJA LOKALIZACJI 
FOTORADARÓW 

Weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej 
z 14 marca 2013 r. w sprawie 
warunków lokalizacji, sposobu 
oznakowania i dokonywania 
pomiarów przez urządzenia 
rejestrujące. Wprowadza ono 
cykliczną procedurę audytu lokalizacji 
stacjonarnych urządzeń rejestrujących 
zainstalowanych przez Główny 
Inspektorat Transportu Drogowego 
i samorządy w pasie drogowym dróg 
publicznych. 
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•	 820 ZŁ MIESIĘCZNIE DLA 
OPIEKUNÓW DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rząd zdecydował, że osoby pobiera-
jące świadczenie pielęgnacyjne, czyli 
takie które nie podjęły lub zrezygno-
wały z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu opieki nad  
dzieckiem niepełnosprawnym 
– otrzymają dodatkowe 200 zł  
miesięcznie (niezależnie od dochodu 
i innych świadczeń). Kwota ta będzie 
przyznawana za okres od kwietnia 
do końca grudnia 

•	 GRANICZNE KWOTY 
PRZYCHODU

•	 NAJWYŻSZA PODSTAWA 
SKŁADEK NA CHOROBOWE

•	 SYTUACJA NA RYNKU PRACY 
W LUTYM 2013 R.

•	 USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY 
W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 
GOTOWA

Parlament ostatecznie przyjął nową 
ustawę o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych. Zgodnie 
z nowymi przepisami termin 
zapłaty w transakcjach między 
przedsiębiorcami nie powinien 
przekraczać 60 dni. Może on zostać 
wydłużony tylko po spełnieniu 
określonych warunków, 
w przeciwnym razie wierzyciel będzie 
mógł naliczyć odsetki za opóźnienie 
w wysokości  tzw. odsetek 
podatkowych.

•	 TELEWIZJA NA ŻĄDANIE

•	 ELEKTRONICZNE ODPISY Z KRS 

•	 ZMIANY W POSTĘPOWANIU 
CYWILNYM

PODATKI FIRMA SERWIS DOMOWYKADRY
I UBEZPIECZENIA



S ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y k w i e c i e ń

2. – Złożenie przez podatników 
podatku dochodowego od osób 
prawnych urzędom skarbowym 
zeznania CIT-8 o wysokości 
dochodu (straty) osiągniętego 
w roku podatkowym (jeśli jest 
to rok kalendarzowy).

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

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

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

8. – Zapłata podatku w formie 
karty podatkowej za marzec.

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

10. – Złożenie zgłoszenia 
INTRASTAT za marzec.

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

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

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

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

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

22. – Wpłata kwot 
pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych od pracowników 
zatrudnionych na umowę 
o pracę oraz z tytułu 
umów zlecenia i o dzieło 

wypłaconych w poprzednim 
miesiącu.

22. – Wpłata przez 
płatników, o których mowa 
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., 
pobranych zaliczek na 
podatek dochodowy lub 
zryczałtowanego podatku 
dochodowego za marzec.

22. – 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 działalności np. 
literackiej, artystycznej.

22. – Wpłata ryczałtu 
od przychodów 
ewidencjonowanych za 
marzec.  

22. –Wpłata na PFRON za 
marzec. 

25. – Deklaracja i rozliczenie 
VAT oraz akcyzy.

25. – Złożenie informacji 
podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

30. – Złożenie przez osoby 
fizyczne rocznego zeznania 
o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) 
za 2012 r. (PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-38, PIT-39).

Drogi Kliencie,

Może wreszcie doczekamy się końca zimy i mrozów… Mamy kwiecień – czwarty 
miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. 
Kwiecień jest wiosennym miesiącem na półkuli północnej, a jesiennym na półkuli 
południowej. Zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia co lipiec, a w latach prze-
stępnych dodatkowo także co styczeń.

Podatnikom kwiecień kojarzy się też z koniecznością rozliczenia rocznego PIT za 
ubiegły rok. Wszystkich, którzy jeszcze nie wypełnili swych zeznań albo mają ja-
kiekolwiek pytania dotyczące rozliczeń bądź podatków w ogóle – zapraszamy do 
Naszej Kancelarii.

Warto załatwić lub zlecić ciążące formalności specjalistom i pozbyć się depresyjnego 
nastroju – wyjść gdzieś, rozerwać się, tak aby potem móc „ze zdwojoną siłą” przystąpić 
do dalszej pracy. 

Twój Doradca Podatkowy
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Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnospraw-
nym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby 

niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na 
utrzymaniu) w roku podatkowym nie przekroczy 9.120 zł. 
Za 2012 r. podatnik może odliczyć od dochodu do opodat-
kowania: 
 ▪ faktycznie poniesione 

wydatki związane z opła-
ceniem przewodników, 
utrzymaniem psa asy-
stującego i używaniem 
samochodu osobowego 
w granicach limitu do 
2.280 zł (limit roczny);

 ▪ część wydatków na zakup 
leków zaleconych przez 
lekarza specjalistę – w wy-
sokości nadwyżki wydat-
ków ponad 100 zł/mies.;

 ▪ całe poniesione pozostałe 
wydatki określone w art. 
26 ust. 7a ustawy o PIT.

Więcej na temat tej ulgi 
można się dowiedzieć z bro-
szury MF.

▪ PODATKI

Odliczenie może nastą-
pić:

 ▪ od przychodu, podlega-
jącego opodatkowaniu 
ryczałtem ewidencjono-
wanym, wykazywanego 
w zeznaniu PIT-28 (skła-
danym do 31 stycznia 
roku następującego po 
roku podatkowym) lub

 ▪ od dochodu, podlega-
jącego opodatkowaniu 
na ogólnych zasadach 
przy zastosowaniu skali 
podatkowej, wykazywa-
nego w zeznaniu PIT-36 
albo PIT-37 (składanym 
do 30 kwietnia roku na-
stępującego po roku po-
datkowym).

Przeczytaj broszurę MF na 
ten temat.

Kiedy możesz skorzystać 
z ulgi internetowej? Wów- 

czas, gdy:
1. poniosłeś w roku podatko-

wym wydatki za użytkowa-
nie Internetu oraz

2. posiadasz dokumenty po-
twierdzające ich poniesie-

nie zawierające w szczegól-
ności: dane identyfikujące 
Ciebie, jako kupującego 
usługę, dane sprzedającego 
(dostawcy usług interne-
towych), rodzaj zakupio-
nej usługi i kwotę zapłaty 
(np. faktury VAT, rachunki, 

dowód wpłaty, potwierdze-
nie przelewu).

Przeczytaj broszurę MF na 
ten temat.

Od 2009 r. ulga ta obejmu-
je nie tylko rodziców, ale 

również opiekunów prawnych 
oraz osoby pełniące funkcje 

rodziny zastępczej. Odliczenie 
to można uwzględnić jedynie 
w podatku dochodowym ob-
liczonym od dochodów opo-

datkowanych według skali 
podatkowej.

Przeczytaj broszurę MF na 
ten temat.

Wyboru OPP dokonujesz 
z wykazu organizacji 

uprawnionych do otrzyma-
nia 1% podatku. Wykaz ten 
prowadzi Minister Pracy  
i Polityki Społecznej. Ma on 
formę elektroniczną i od 15 

grudnia 2012 r. jest dostępny 
na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej 
www.mpips.gov.pl.

W zeznaniach podatkowych 
znajduje się blok „Wniosek  
o przekazanie 1% podatku na-

leżnego na rzecz organizacji 
pożytku publicznego (OPP)”. 
Jeśli w bloku tym podasz 
numer wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego wybra-
nej organizacji oraz kwotę 
do przekazania na jej rzecz, 

Ulga rehabilitacyjna za 2012 r.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy 

poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne 
oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania 
czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku 

dochodowym od osób fizycznych.

Ulga internetowa za 2012 r.

Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, 
tzw. ulgi internetowej.

Ulga na dzieci za 2012 r.

Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy 
o tzw. ulgę prorodzinną. 

1% podatku dla OPP za 2012 r.

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś, aby 
1% podatku od Twoich dochodów trafił na konto wybranej OPP, możesz to uczynić 

wypełniając zeznanie podatkowe PIT za 2012 rok. 

PODATKI ▪

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI◄ ►

PORADY

Ulga dla 
honorowych 

krwiodawców 
za 2012 r.

Honorowy dawca 
krwi może wartość 
przekazanej w roku 

podatkowym darowizny 
na cele krwiodawstwa 

odliczyć. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-ulga_rehabilitacyjna.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-ulga_rehabilitacyjna.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-ulga_krew.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-ulga_Internet.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-ulga_na+dzieci.pdf
http://www.mpips.gov.pl
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▪ PODATKI PODATKI ▪

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI◄ ►

Wielki Brat fiskus  

Resort finansów przygotował założenia do projektu nowelizacji Ordynacji 
podatkowej, które przewidują aż ok. 130 zmian w przepisach. 

Odpowiedzialność solidarna w VAT? 

Ministerstwo Finansów przygotowało też projekt, który ma ograniczyć wyłudzenia 
podatku VAT.  

Praca najemna 
za granicą a PIT  

Uzyskując dochody 
z tytułu pracy najemnej 

wykonywanej za granicą, 
w większości przypadków 
należy rozliczyć się z nich 

także w Polsce.  

Kasa fiskalna

Podatnik rozpocznie w dniu 26 maja 2013 r. dostawę 
towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
która wyniesie w grudniu 2013 r. 12.400 zł. W jakim 

terminie podatnik powinien zainstalować kasę 
rejestrującą?

MF zamierza np. wpro-
wadzić do Ordynacji 

podatkowej klauzulę prze-
ciwko unikaniu opodatko-
wania. Skarbówka będzie 
mogła określić zobowiązanie 
podatkowe w odpowiedniej 
wysokości za każdym razem, 
gdy stwierdzi, że podatnik 
dokonał transakcji bez ja-
kiegokolwiek uzasadnienia 
biznesowego, a jej jedynym 
celem było uzyskanie korzy-
ści podatkowej (uniknięcie 

zapłaty daniny czy obniże-
nie jej wysokości) – podała 
„Gazeta Prawna”. 

Skarbówce ma być też 
przyznany znacznie większy 
dostęp do tajemnicy ban-
kowej. Organy podatko-
we mają uzyskać dostęp do 
szczegółowych informacji 
o wpływach i obciążaniu ra-
chunków, włącznie z danymi 
o nadawcach i odbiorcach 
oraz tytułach przekazów. 
Fiskus miałby także prawo 

poznać wysokość spłat udzie-
lonych podatnikowi pożyczek 
i kredytów – informuje dzien-
nik. Niestety projektu nie ma 
na stronach rządowych.

Projekt nowelizacji ustawy 
o podatku od towarów 

i usług i Ordynacji podatkowej 
przewiduje m.in. wprowadze-
nie tzw. odpowiedzialności 
solidarnej za zaległości po-
datkowe w VAT związane 
z handlem tzw. towarami 
wrażliwymi (paliwami, stalą 
czy złotem) – poinformowała 

PAP. Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców zwrócił 
się z apelem do premiera 
Donalda Tuska o powstrzy-
manie planowanej zmiany, 
która zdaniem tej organizacji 
spowoduje, że np. nabywając 
paliwo na stacji benzynowej, 
będzie można być pociągnię-
tym do odpowiedzialności, 

gdy dana stacja nie odpro-
wadzi należnego VAT. MF 
zapewniło, że  projektowane 
zmiany w VAT, dotyczące 
wprowadzenia instytucji od-
powiedzialności solidarnej, 
będą obejmowały wyłącznie 
hurtowy i prowadzony na 
szeroką skalę handel towara-
mi wrażliwymi.

Należy o tym pamiętać 
szczególnie obecnie, gdy 

wiele osób mających miejsce 
zamieszkania w Polsce podej-
muje pracę za granicą. Warto 
więc przeczytać broszurę MF 
na temat opodatkowania do-
chodów z pracy najemnej wy-
konywanej za granicą za 2012 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 
29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowa-

dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy, 
którzy rozpoczynają dostawę towarów na rzecz podmiotów 
wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, po 31 grudnia 2012 r., jeżeli 
przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, 
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym 
roku podatkowym kwoty 20.000 zł, są zwolnieni z obowiązku 
ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnik prowadzi działalność od 26 maja do 31 grudnia 2013 r., 
tj. przez 220 dni. Limit 20.000 zł jest liczony w proporcji do okre- 
su wykonywania czynności następująco:

20.000 zł / 365 dni w roku = 54, 80 zł – obliczony limit 
dzienny
220 dni x 54, 80 zł = 12.056 zł

W grudniu 2013 r. podatnik przekroczy zatem obrót 12.056 zł, 
który stanowi proporcję kwoty 20.000 zł w stosunku do okresu 
dokonywania ww. czynności. W konsekwencji podatnik jest 
zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej od 1 marca 2014 r.

Na podst.: www.mf.gov.pl

to będzie to równoznaczne 
ze złożeniem ww. wniosku. 
Na tej podstawie naczelnik 
urzędu skarbowego przekaże 
pieniądze OPP.

Więcej na ten temat można 
się dowiedzieć z broszury MF.

ODPOWIEDZI PROJEKTY

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/155261
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/688891,nowelizacja_ordynacji_podatkowej_skarbowka_nie_daruje_nikomu.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/688891,nowelizacja_ordynacji_podatkowej_skarbowka_nie_daruje_nikomu.html
http://biznes.interia.pl/podatki/news/ministerstwo-finansow-rusza-do-walki-z-oszustami,1901147,4211,
http://zpp.net.pl/pl/Aktualnosci/PROTEST-PRZECIW-SOLIDARNEJ-ODPOWIEDZIALNOSCI-ZA-VAT
http://zpp.net.pl/pl/Aktualnosci/APEL-DO-PRZEDSIEBIORCOW
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/odpowiedzialnosc-solidarna-w-podatku-vat?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-opodat_zagr.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001382
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2199436/ULOTKA-1proc_2013.pdf
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▪ PODATKI PODATKI ▪

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI◄ ►

Doniesienie na urzędników MF 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył na ręce szefa CBA doniesienie 
o możliwości popełniania przestępstw przez urzędników Ministerstwa Finansów.

Opodatkowanie akcyzą strat olejów smarowych 

Resort finansów wyjaśnił np., że nie jest prawdziwe stanowisko, zgodnie z którym 
otrzymanie przez wysyłającego raportu odbioru lub dokumentu zastępującego 

raport odbioru z potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę mniejszej ilości olejów 
smarowych niż wskazana w e-AD nie skutkowałoby opodatkowaniem akcyzą 

brakującej ilości. 

Koniec 
optymalizacji 

podatkowych za 
pomocą S.K.A.? 

Resort finansów 
chce opodatkować 

spółki komandytowe 
i komandytowo-

akcyjne, co praktycznie 
wyeliminuje je z obrotu 

gospodarczego. 

Preferencje podatkowe w Polsce 

Globalna wartość preferencji podatkowych w 2011 r. 
wyniosła 79,1 mld zł, co stanowi 5,2% PKB. 

INTERPRETACJE

Prawnicy ZPP, pod kierunkiem przewodni-
czącego RN ZPP, Roberta Gwiazdowskiego 

na kilkunastu stronach przeprowadzili szcze-
gółową analizę prawną ustaw i rozporządzeń 

Ministerstwa Finansów, które – ich zdaniem 
– de facto umożliwiały dokonywanie wielkich 
przestępstw podatkowych.

Co prawda definicja 
ubytków zawarta w art. 

2 pkt 20 lit. a ustawy nie obej-
muje swoim zakresem strat 
wyrobów akcyzowych, które 
nie zostały ujęte w załączniku 
nr 2 do ustawy (m.in. olejów 
smarowych), ale w odnie-
sieniu do tych wyrobów nie 
mają również zastosowania 
regulacje dotyczące ubytków 
związane z powstaniem obo-
wiązku podatkowego (art. 8 
ust. 3 ustawy) lub z zakończe-
niem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy (art. 42 ust. 1 
pkt 6 ustawy). W przypadku 
powyższych wyrobów nie 
obowiązują również prze-
pisy ustawy dotyczące usta-
lania norm dopuszczalnych 
ubytków nie podlegających 
opodatkowaniu akcyzą. 
W odniesieniu do olejów 
smarowych stosuje się nato-
miast przepisy ogólne doty-
czące opodatkowania akcyzą 
wyrobów akcyzowych, okre-
ślone w art. 8 ust. 1 ustawy 
o podatku akcyzowym. Prze-

pisy te nie przewidują moż-
liwości odstąpienia od opo-
datkowania akcyzą strat ww. 
wyrobów akcyzowych, po-
wstałych np. w przypadku ich 
przemieszczania. Stosownie 

Żaden racjonalnie kalku-
lujący koszty przedsię-

biorca, w związku ze wzro-
stem obciążeń podatkowych, 
nie będzie prowadził działal-
ności gospodarczej w takiej 
formie, co w okresie silnego 
spowolnienia negatywne 
wpłynie na wzrost gospo-
darczy – przestrzega PKPP 
Lewiatan.

Głównym obszarem wspieranym przez państwo poprzez 
udzielone preferencje jest niezmiennie rodzina i pomoc 

socjalna. Obszar ten stanowi połowę preferencji funkcjonu-
jących w systemie podatkowym. Kolejnymi grupami, które 
korzystają z pomocy państwa poprzez system podatkowy są, 
gospodarka (17%), rolnictwo i zdrowie (po 9%).

– Tak wynika z przygotowanej przez Ministerstwo Fi-
nansów kolejnej edycji raportu „Preferencje podatkowe 
w Polsce”. Analizą zostały objęte preferencje funkcjonujące 
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 
(podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podat-
kach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych 
stanowiących dochody jednostek samorządów terytorial-
nych. Podobnie jak w poprzednich edycjach, dokonano 
pogłębionej analizy wybranych preferencji podatkowych. 
Tegoroczne analizy skupione były na efektywności pre-
ferencyjnego opodatkowania podatników prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref eko-
nomicznych, obniżonej stawce VAT na usługi pracochłonne 
oraz instrumentach autonomii podatkowej gmin w podatku 
rolnym.

Raport wraz z załącznikami znajduje się na stronie Finanse.
mf.gov.pl

AKTUALNOŚCI

http://zpp.net.pl/pl/Aktualnosci/DONIESIENIE-DO-CBA-O-MOZLIWOSCI-POPELNIANIA-PRZESTEPSTW-PRZEZ-URZEDNIKOW-MINISTERSTWA-FINANSOW
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/oleje-smarowe-opodatkowanie-strat-olejow-smarowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fakcyza%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_I
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396
http://zpp.net.pl/public/files/DoniesienienaMFdoCBA.pdf
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/4/fiskus_chce_ograniczyc_preferencje_podatkowe_dla_niektorych_spolek
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/4/fiskus_chce_ograniczyc_preferencje_podatkowe_dla_niektorych_spolek
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/3/fiskus_wyeliminuje_z_obrotu_gospodarczego_niektore_spolki
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/3/fiskus_wyeliminuje_z_obrotu_gospodarczego_niektore_spolki
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-w-polsce
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Zmiany przepisów akcyzowych 
od 1 stycznia 2013 r.

Resort finansów szeroko opisał zmiany w ustawie 
o podatku akcyzowym na rok 2013, jakie wynikają 
z dwóch ustaw: ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. 
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych 
w gospodarce (Dz.U. poz. 1342) oraz ustawy z dnia 

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżetowej 

(Dz.U. poz. 1456).

Zmiany dotyczące kas fiskalnych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych 
przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że 

zmiany w przepisach rozporządzenia, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., 
nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na 

prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. 

Limity odliczeń w PIT

Na stronach MF można znaleźć limity odliczeń w podatku dochodowym od osób 
fizycznych zarówno za 2012 rok, jak i za 2013 rok..

do postanowień art. 41 ust. 5 
ustawy przy przemieszczaniu 
wyrobów akcyzowych obję-
tych procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy nie powstaje 
zobowiązanie podatkowe 
i wygasa powstały w wyniku 
dokonania określonej czyn-
ności podlegającej opodatko-
waniu obowiązek podatkowy 
ciążący na podatniku, z chwilą 
otrzymania przez niego 
raportu odbioru lub doku-
mentu zastępującego raport 
odbioru w części objętej 
potwierdzeniem. Z kolei 
do strat olejów smarowych, 
wykazanych przez odbiorcę 
na elektronicznym raporcie 
odbioru lub dokumencie za-
stępującym raport odbioru, 
znajdzie zastosowanie art. 42 
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku 
akcyzowym. Przedmiotowy 
przepis, określający moment 
zakończenia procedury za-
wieszenia poboru akcyzy dla 
stwierdzonych strat, skutkuje 
obowiązkiem zapłaty należ-
nej akcyzy od ilości wyrobów 
stanowiącej różnicę między 
ilością wskazaną na e-AD 
przez wysyłającego a ilością 
potwierdzoną na raporcie 
odbioru jako odebrana.

Zob. więcej akcyzowych 
wyjaśnień MF.

ZMIANY PRAWNE

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyj-
nych w gospodarce przykładowo zniosła obowiązek 

rejestracji oraz prowadzenia ewidencji w przypadku pod-
miotów zużywających energię elektryczną wytwarzaną 
z generatorów o łącznej mocy nieprzekaczającej 1 MW – art. 
16 i art. 91 ustawy o podatku akcyzowym. 

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym podmiot prowadzą-
cy działalność gospodarczą jest obowiązany dokonać zgłosze-
nia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. 
Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowe-
go (Dz. U. poz. 212) zwalnia się od akcyzy zużycie energii 
elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej 
mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do insta-
lacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących 
do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od 
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji 
tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej 
wysokości. Wprowadzona zmiana ma na celu zniesienie 
obowiązku rejestracyjnego oraz obowiązku ewidencyjnego 
wobec podmiotów, które zużywają wytworzoną w opisany 
powyżej sposób energię elektryczną, pod warunkiem że od 
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produk-

Z dniem 1 kwietnia br. 
weszła bowiem w życie 

nie tylko ustawa z dnia 
7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o podatku od to- 
warów i usług oraz nie-
których innych ustaw oraz 
rozporządzenie zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie 

wykonania niektórych prze-
pisów ustawy o podatku od 
towarów i usług, ale także 
rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie kas 
rejestrujących.

Nowe rozporządzenie doty-
czące kas fiskalnych wska- 

zuje też, że z upływem 
30 września 2013 r. podatni-
cy będą zobowiązani w pełni 
realizować przewidziany 
w przepisie wymóg wskazy-
wania nazwy, która pozwoli 
na jednoznaczną identyfi-
kację towaru lub usługi.

Sprawdź limity odliczeń 
w rozliczeniu za 2012 r.: 

 ▪ odliczenia od dochodu/
przychodu, 

 ▪ odliczenia od podatku. 

Sprawdź też limity odliczeń 
za 2013 r.: 
 ▪ odliczenia od dochodu/

przychodu, 
 ▪ odliczenia od podatku. 

cji tej energii elektrycznej 
została zapłacona akcyza 
w należnej wysokości. Po- 
nadto ww. ustawa deregula-
cyjna np. rozszerzyła zakres 

delegacji ustawowej, umożli-
wiającej wprowadzenie uła-
twień w stosowaniu zwolnień 
od podatku akcyzowego  
w przypadku wyrobów węglo-

wych (możliwość rezygnacji 
z dokumentu dostawy lub 
też zwolnienie z obowiązku 
prowadzenia ewidencji).

WSKAŹNIKI

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/zmiany-przepisow-akcyzowych-od-dnia-1-stycznia-2013-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fakcyza%2Fwyjasnienia-i-komunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANC
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3165443/deregulacja.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3165443/okolobudzetowa.pdf
http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/informacja-dot-kas-fiskalnych-i-paragonow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xJ37%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3165443/zwolnienie.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000035
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000362
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-dochodu-przychodu-2012-r?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId3=0&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fabc-podatkow%2Fznajdz-informacje%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_e8GP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-dochodu-przychodu-2012-r?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId3=0&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fabc-podatkow%2Fznajdz-informacje%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_e8GP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-podatku-2012-r?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId3=0&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fabc-podatkow%2Fznajdz-informacje%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_e8GP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-dochodu-przychodu-2013-r?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=746877&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId3=0&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fabc-podatkow%2Fznajdz-informacje%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_e8GP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_date_INSTANCE_e8GP_process%3Dtrue%26_101_date_INSTANCE_e8GP_tags%3D%26_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1%3D746877%26_101_date_INSTANCE_e8GP_keywords%3D%26_101_date_INSTANCE_e8GP_orderFilter%3DcreateDate%26_101_date_INSTANCE_e8GP_struts_action%3D%252Fasset_publisher_faceted%252Fview%26_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryIdAll%3D
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-dochodu-przychodu-2013-r?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=746877&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId3=0&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fabc-podatkow%2Fznajdz-informacje%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_e8GP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_date_INSTANCE_e8GP_process%3Dtrue%26_101_date_INSTANCE_e8GP_tags%3D%26_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1%3D746877%26_101_date_INSTANCE_e8GP_keywords%3D%26_101_date_INSTANCE_e8GP_orderFilter%3DcreateDate%26_101_date_INSTANCE_e8GP_struts_action%3D%252Fasset_publisher_faceted%252Fview%26_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryIdAll%3D
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/znajdz-informacje/-/asset_publisher_faceted/e8GP/limity-odliczen-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-odliczenia-od-podatku-2013-r?_101_date_INSTANCE_e8GP_type=content&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId1=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId2=0&_101_date_INSTANCE_e8GP_categoryId3=0&redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fabc-podatkow%2Fznajdz-informacje%3Fp_p_id%3D101_date_INSTANCE_e8GP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych gotowa

Parlament ostatecznie przyjął nową ustawę o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. Zgodnie z nowymi przepisami termin zapłaty w transakcjach między 

przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Może on zostać wydłużony tylko 
po spełnieniu określonych warunków, w przeciwnym razie wierzyciel będzie mógł 

naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych.

ZMIANY PRAWNE

Rozwiązania te mają przyczynić się do 
zmniejszenia opóźnień w zapłacie na-

leżności przez dłużników oraz zachęcania 
stron do stosowania krótszych terminów 
rozliczeń. Celem nowej ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych jest dalsze 
ograniczanie problemu tzw. zatorów płatni-
czych. Nowe instrumenty prawne powinny 
przyczynić się do zmniejszenia opóźnień 
w zapłacie należności przez dłużników oraz 
motywować strony do stosowania krótszych 
terminów zapłaty. 

Zastąpienie obowiązującej obecnie ustawy 
z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych wynika również 
z obowiązku implementacji do krajowego 
systemu prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/7 z 16 lutego 2011 r. 
w sprawie zwalczania opóźnień w płatno-
ściach w transakcjach handlowych. Dyrektywa 
ta, w porównaniu z wcześniej obowiązującą 
dyrektywą z 2000 r., uzupełniona została 
o dodatkowe narzędzia, których celem jest 
ograniczenie liczby przypadków opóźnień 
w płatnościach w transakcjach handlowych 
oraz skrócenie terminów zapłaty zarówno 

w relacjach między przedsiębiorcami, jak 
również w transakcjach z podmiotami pu-
blicznymi.

Główne rozwiązania nowej ustawy:
 ▪ w transakcjach handlowych, w przypadku 

gdy wierzyciel spełnił swoje świadczenie 
(poprzez dostarczenie towaru lub wy-
konanie usługi), a nie otrzymał zapłaty 
w terminie określonym w umowie lub 
w wezwaniu do zapłaty (np. doręczonej 
fakturze), przysługiwać mu będą odsetki 
za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek 
podatkowych określanej na podstawie Or-
dynacji podatkowej;

 ▪ w przypadku gdy strony przewidziały 
w umowie termin zapłaty dłuższy niż 
30 dni, wierzyciel może żądać odsetek usta-
wowych po upływie 30 dni od dnia spełnie-
nia swojego świadczenia niepieniężnego 
i doręczenia dłużnikowi faktury; 

 ▪ w transakcjach między przedsiębiorcami 
termin zapłaty co do zasady nie powinien 
przekraczać 60 dni. Możliwość jego wy-
dłużenia przewidziana została tylko po 
spełnieniu  określonych warunków (brak 
sprzeczności ze społeczno-gospodarczym 

celem umowy i zasadami współżycia spo-
łecznego oraz obiektywne uzasadnienie 
wydłużenia, biorąc pod uwagę właściwość 
towaru lub usługi). Konsekwencją wydłuże-
nia terminu ponad 60 dni, mimo braku ww. 
przesłanek, będzie możliwość naliczenia 
przez wierzyciela odsetek za opóźnienie 
w wysokości tzw. odsetek podatkowych 
określanej na podstawie Ordynacji podat-
kowej, chyba że strony uzgodniły wyższe 
odsetki;

 ▪ w transakcjach między przedsiębiorcami 
a podmiotami publicznymi (w których 
podmiot publiczny jest dłużnikiem) termin 
zapłaty za dostarczone towary lub wyko-
nane usługi nie może przekraczać co do 
zasady 30 dni, chyba że określenie dłuż-
szego terminu będzie obiektywnie uzasad-
nione szczególnym charakterem lub szcze-
gólnymi elementami umowy. Termin ten  
w żadnym jednak przypadku nie będzie 
mógł przekroczyć 60 dni kalendarzowych. 
60-dniowy termin jako zasada przewi-
dziany został dla podmiotów publicz-
nych będących podmiotami leczniczymi 
(głównie szpitali).Wskazanie w umowie 
terminu dłuższego traktowane będzie jako 
opóźnienie w zapłacie należności, wierzy-
cielowi zaś przysługiwać będą odsetki za 
opóźnienie w wysokości odsetek za zwłokę 
określanej na podstawie przepisów Ordy-
nacji podatkowej;

 ▪ wprowadza się maksymalny, 30-dniowy 
termin na tzw. procedurę badania towaru 
lub usługi, w ramach której potwierdzana 
ma być ich zgodność z umową;

 ▪ wprowadza się stałą rekompensatę w wyso-
kości wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 40 euro, która ma pokryć wydatki 
ponoszone przez wierzyciela przy próbach 
odzyskania należności. Uprawnienie do 
naliczenia rekompensaty możliwe będzie 
od momentu, gdy wymagalne staną się 
odsetki za opóźnienie w płatnościach, 
bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. 
W przypadku gdy koszty odzyskania należ-
ności przekroczą kwotę stałej rekompensa-
ty, wierzyciel będzie miał możliwość uzy-
skania na drodze sądowej zwrotu wszelkich 
wydatków jakie poniósł w związku z próbą 
odzyskania należności. 

 ▪ możliwość wystąpienia przez krajową 
lub regionalną organizację, której 
celem statutowym jest ochrona inte-
resów podmiotów, o których mowa 
w ustawie, na ich wniosek, w ich imieniu 
i na ich rzecz,  z roszczeniami wskazanymi 
w ustawie;

 ▪ dochodzenie roszczeń z ustawy możliwe jest 
w postępowaniu nakazowym, które ma 
charakter uproszczony i przyspieszony 
w stosunku do zwykłego postępowania 
sądowego; prawomocny nakaz zapłaty 
wydany w postępowaniu nakazowym ma 
skutki prawomocnego wyroku.

Źródło: www.mg.gov.pl
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3EEEBAB6E9541861C1257ADA004EDC13
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http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201303/informacja_w_sprawie_ustawy_o_terminach_zaplaty_w_transakcjach_handlowych.rtf
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Nowe przepisy dotyczą 
polskich firm, których 

celem działalności gospodar-
czej jest udostępnianie audio-
wizualnych audycji na żądane. 
Regulacją objęte zostały więc 
podmioty, które prowadzą 
działalność gospodarczą po-
legającą na udostępnianiu 
audycji audiowizualnych 
w celach zarobkowych. Ustawa 
nie dotyczy zaś ani osób, które 
działalności gospodarczej nie 

prowadzą (tj. np. tych, którzy 
publikują w sieci swoje filmiki), 
ani firm, które m.in. reklamują 
swoją działalność, publikując 
filmy o tym, co robią, albo 
publikują instrukcje obsługi w 
formie filmów. Udostępnianie 
musi również być publiczne, 
czyli – przynajmniej potencjal-
nie – odbierane przez masowe-
go, nieoznaczonego odbiorcę.

Polskie firmy, których usta- 
wa dotyczy, zostały objęte m.in. 

wymogami dotyczącymi: prze-
kazów handlowych (reklamy, 
sponsorowania, telesprzeda-
ży, lokowania produktów), 
ochrony małoletnich przed 
potencjalnie szkodliwymi tre-
ściami, promowania audycji 
europejskich i zakazem propa-
gowania nienawiści. Wymogi 
te zostały jednak określone 
w sposób elastyczny i adekwat-
ny do potrzeb i możliwości 
krajowych przedsiębiorców.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to 
miejsce, gdzie po zalogowaniu się możemy załatwić przez 

Internet wiele urzędowych spraw bez wychodzenia z domu, 
24 godziny na dobę. W tym celu założyć trzeba jednak tzw. 
profil zaufany czyli konto podobne do tego, jakie zakładamy 
na serwisach społecznościowych. Mając profil zaufany, można 
założyć firmę (poprzez platformę CEIDG.gov.pl), sprawdzić lub 
opłacić składki ZUS, jak też sprawdzić dane zawarte w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. Jednak aby taka czynność była bardziej 
bezpieczna, za każdym razem autoryzujemy ją jednorazowym 
kodem. Dotychczas taki kod przychodził do użytkownika mailem. 
Teraz można go otrzymywać również poprzez SMS. Rozszerze-
nie metod autoryzacji profilu zaufanego o SMS ma zwiększyć 
bezpieczeństwo korzystania z platformy ePUAP. 

Uruchomienie nowej usługi było możliwe dzięki współpracy 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnił bramkę 
SMS do wysyłania kodów autoryzacyjnych.

Dla osób, które posiadają już profil zaufany i chciałyby zmienić 
metodę przesyłania kodów jednorazowych, została przygotowana 
szczegółowa instrukcja.

Usługa udostępniana jest bezpłatnie pod adresem  
ems.ms.gov.pl. Pobrane wydruki mają moc zrównaną 

z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. 

Telewizja na żądanie

Regulacje dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD czyli video 
on demand) weszły w życie 28 lutego 2013 r.

Sprawy na ePUAP-ie teraz 
autoryzowane także kodem z SMS-a

Jednorazowy kod potwierdzający czynności, które 
wykonujemy na ePUAP-ie otrzymamy teraz nie tylko 

e-mailem, ale także SMS-em.

Elektroniczne odpisy z KRS

Już ponad 10 milionów bezpłatnych, elektronicznych 
odpisów z KRS zostało pobranych przez Internet 
dzięki usłudze uruchomionej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości 28 czerwca 2012 r.

Elektroniczne zgłoszenia celne w procedurach 
przywozowych

Zdecydowana większość zgłoszeń celnych składanych jest do celnych systemów 
informatycznych w formie komunikatu elektronicznego. Już 80% zgłoszeń 
przywozowych dokonywanych jest w formie wyłącznie elektronicznej, zaś 

w przypadku tranzytu i eksportu 100% zgłoszeń obsługiwanych jest elektronicznie 
odpowiednio w systemach NCTS i ECS.

   POWRÓT DO SPISU TREŚCI

AKTUALNOŚCI

Służba Celna poinformo-
wała, że kierując się tak 

dużą popularnością elek-
tronicznej formy zgłoszeń 

celnych, podjęto decyzję 
o pełnym zautomatyzo-
waniu obsługi zgłoszeń 
celnych. Docelowo, już z wy- 

korzystaniem nowych syste-
mów budowanych w ramach 
Programu e-Cło i po wdro-
żeniu przedsięwzięcia Single 

Window, wszystkie doku-
menty celne będą obsługi-
wane tylko elektronicznie, 
zgodnie z postanowieniami 
nowego unijnego Kodeksu 
Celnego.

W pierwszej kolejności, 
z dniem 1 maja 2013 r. w pra- 
ktyce obrotu towarowego 
pozostaną tylko dwie formy 
zgłoszenia importowego: 
elektroniczna albo wyłącz-
nie papierowa. Wyłączona 
natomiast zostanie możliwość 
składania mniej powszechnej 
formy zgłoszenia w postaci 
niepodpisanego komunikatu 
elektronicznego przesyłanego 
do systemu CELINA, poparte-
go papierową wersją takiego 
zgłoszenia.

Ostateczne zaprzestanie 
obsługi zgłoszeń niepodpisa-
nych kluczem do bezpiecznej 
transmisji danych poprzedzi 
okres przejściowy, który 
potrwa do końca kwietnia br.

Przedsiębiorcy powinni więc 
niezwłocznie podjąć działa-
nia, które zapewnią możli-
wość skorzystania z w pełni 
zautomatyzowanej i „bezpa-
pierowej” obsługi przywo-
zowego zgłoszenia celnego 
w systemie CELINA.

◄ ◄

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1315
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1315
http://mac.gov.pl/dzialania/vod-od-28-litego-2013-r/
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http://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b/Zmiana+metody+autoryzacji+z+e-maila+na+SMS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b&CACHEID=ba57ea804ee03f68850c8d65dc75755b
http://ems.ms.gov.pl/
https://mac.gov.pl/wiadomosci/ustawa-o-vod-weszla-w-zycie/
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4847,kolejny-rekord-ponad-10-milionow-elektronicznych.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4847,kolejny-rekord-ponad-10-milionow-elektronicznych.html
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2410750/18012013_kom_zl_hybryda
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2410750/18012013_kom_zl_hybryda
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Na stronie internetowej plat-
formy eMS udostępniany jest 
również do wglądu Monitor 
Sądowy i Gospodarczy, zgo- 
dnie ze zmianami wynikają-

cymi z rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 
30 kwietnia 2012 r.

Powyższe usługi wpływają 
na poprawę warunków pro-

wadzenia działalności gospo-
darczej i podniesienie jakości 
życia społecznego poprzez uła-
twiony dostęp do informacji 
i obniżenie kosztów.

Program Szkoleń Menadżerskich organizowany przez 
Komisję Europejską 

Executive Training Programme (ETP) umożliwia europejskim firmom wykorzystać 
ekonomiczny potencjał tkwiący w gospodarkach Japonii i Korei Południowej. 

Zmiany w postępowaniu cywilnym 

Parlament kończy prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, 
przewidującą m.in., że sprawy sądowe wszczynane elektronicznie nie będą 
kierowane do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, ale 

przydzielane tym, które są mniej obciążone.  

Uproszczona realizacja procedur drogą elektroniczną? 

71 wzorów pism w procedurach określonych w 22 ustawach znajdzie się na 
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).   

Aby ułatwić firmom eu-
ropejskim nawiązanie 

współpracy handlowej z ryn- 
kiem azjatyckim, Komisja 
Europejska zaprojektowała 
i sfinansowała program szko- 
leń dla kadry kierowniczej Exe-
cutive Training Programme. 
Celem programu jest wsparcie 
europejskich menedżerów w 
ich przygotowaniu do współ-

pracy gospodarczej z firmami 
japońskimi i koreańskimi. 
Uczestnicy wezmą udział 
w szkoleniach biznesowych 
oraz w kursach językowych 
i kulturowych, niezbędnych 
do osiągnięcia sukcesu na 
rynkach azjatyckich.

W innym programie unij- 
nym mikroprzedsiębiorcy 
z małych miejscowości i wsi 

mogą składać wnioski o bez-
zwrotne dofinansowanie w wy- 
sokości nawet do 300 tys. zł.

Rada Ministrów przyjęła 
przygotowany w MG pro- 

jekt założeń ustawy o stan-
daryzacji niektórych wzorów 
pism w procedurach admi-
nistracyjnych. Proponuje się 
wprowadzenie jednolitych 
wzorów wniosków, jako for-

mularzy elektronicznych, 
w niektórych sprawach ad-
ministracyjnych związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Przygotowywane przepisy 
umożliwią złożenie wnio-
sków on-line w konkretnych 

procedurach administracyj-
nych. Taka forma kontaktu 
z urzędem pomoże zaosz-
czędzić czas obywatelom 
i przedsiębiorcom.

Ma to dotyczyć wyłącznie 
tych spraw, w których 

dla pozwanego nie ma znacze-
nia, gdzie mieści się sąd rozpo-

znający sprawę. Nowelizacja 
zwiększa też prawa dłużnika 

PROJEKTY

w postępowaniu egzekucyj-
nym. W razie np. gdy nakaz 
zapłaty jest wydawany pod 
nieobecność dłużnika, ko-
mornik na samym początku 
postępowania komorniczego 
będzie miał obowiązek po-
informować go o przysługu-
jących mu prawach, w tym 
o prawie do odwołania się. 

Nowe przepisy przewidują 
też wprowadzenie procedury 
wstrzymania postępowania 
komorniczego na wniosek 
dłużnika. Zmiany dotyczą 
spraw prowadzonych na pod-
stawie m.in. nakazu zapłaty 
wydanego w elektronicznym 
postępowaniu upominaw-
czym. W postępowaniu tym 
będą rozpatrywane sprawy 
rozpoczęte nie dawniej niż 

3 lata przed wniesieniem 
pozwu do e-sądu. Już w pierw-
szym piśmie procesowym 
wierzyciel będzie miał obo-
wiązek podać numer PESEL 
lub NIP dłużnika, ewen-
tualnie KRS w przypadku 

stron niebędących osobami 
fizycznymi. Ponadto, jeżeli 
wierzyciel świadomie wskaże 
w pozwie błędny adres dłuż-
nika, będzie on podlegał 
karze grzywny do 5 tys. zł. 

◄ ◄

http://www.euetp.eu/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EC9B08CBE2F025A7C1257AD8002DAA26
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/elektroniczny-formularz-usprawni-kontakt-z-e-administracja.html
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/2/program_szkolen_menadzerskich_organizowany_przez_komisje_eruopejska
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-marcu-i-kwietniu-arimr-przeprowadzi-trzy-nabory-wnioskow-na-inwestycje-w-ramach-prow-2007-2013.html
http://www.mg.gov.pl/node/17869
http://www.mg.gov.pl/node/17869
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-standaryzacji-niektorych-wzorow-pism-w.html
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Aktualne wskaźniki gospodarcze 

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2013 r. 
była o 2,1% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku 

i o 2,8% niższa niż w styczniu 2013 r. Eksperci MG oczekiwali stabilizacji produkcji 
na poziomie notowanym przed rokiem.   

W 2012 produkcja cementu w Polsce spadła o 16% 

W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 15,6 mln ton cementu (spadek 
o 16% r/r), wynika z danych Stowarzyszenia Producentów Cementu.  

WSKAŹNIKI

W porównaniu z lutym 
2012 roku produkcja 

sprzedana przemysłu była 
wyższa w 17 spośród 34 działów 
przemysłu. Najwyższy wzrost 
odnotowano w produkcji po-
zostałego sprzętu transporto-
wego – o 15,2%. Spadek rzędu 
13,2% nastąpił w produkcji 
maszyn i urządzeń.

Ceny produkcji sprzedanej 
przemysłu w lutym były niższe 
niż przed rokiem o 0,4%. W po- 
równaniu ze styczniem 2013 r. 
wzrosły natomiast o 0,3%. 

O 1,6% niższe niż przed rokiem 
były w lutym ceny produkcji 
budowlano-montażowej. 
W stosunku do stycznia 2013 r. 
spadek cen wyniósł z kolei 
0,2%. 

Jeśli zaś chodzi o infla-
cję, to według wstępnych 
danych GUS ceny dóbr i usług 
konsumpcyjnych w lutym 
2013 roku pozostały na pozio-
mie notowanym w styczniu 
br. W porównaniu z lutym 
2012 roku były natomiast wyż- 
sze o 1,3%. Głównym czynni- 

kiem, mającym wpływ na po- 
ziom inflacji w lutym 2013 r. 
był spadek o 3% cen dóbr 
i usług związanych z łącz-
nością. Zgodnie z oczekiwa-
niami natomiast wolniej niż 
w styczniu br. rosły ceny żyw-
ności. Eksperci MG oczekują 
w marcu 2013 roku wzrostu 
cen o 0,2%. Będzie to wyni-
kiem wyższych cen żywności, 
ubrań, obuwia i paliw. Roczny 
wskaźnik inflacji w marcu 
powinien nadal spadać i wy- 
nieść 1%.

Tym samym produkcja 
powróciła do poziomu 

z 2010 r. po rekordowym roku 
2011, w którym wzmacnia-
na była przez inwestycje in-
frastrukturalne. W połowie 

ubiegłego roku, po zakoń-
czeniu turnieju EURO 2012, 
tempo inwestycji infrastruk-
turalnych zmalało. W stycz-
niu i lutym 2013 r. produkcja 
cementu była niższa o 31% 

a sprzedaż o 24%. Pozytyw-
nym sygnałem były jednak 
znacznie lepsze dane za luty 
niż styczeń.

820 zł miesięcznie dla opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych

Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które 
nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki 

nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie 
(niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana 

za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r. 

KADRY I UBEZPIECZENIA ▪

Oznacza to, że w prakty-
ce opiekunowie niepeł-

nosprawnych dzieci, którzy 
otrzymują świadczenie pie-
lęgnacyjne (520 zł) i do końca 
czerwca br. dodatkowe 100 zł 
(co wynika z kontynuacji pro-
gramu rządowego), od kwietnia 
będą otrzymywać dodatkowe 
200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od 
lipca br. dodatek w wysokości 
100 zł nie będzie wypłacany, 
ale o tę kwotę zostanie powięk-
szone świadczenie pielęgnacyj-
ne, które wyniesie 620 zł. Do 
tej kwoty zostanie doliczone 
200 zł, czyli łączne wsparcie 
nie zmieni się i nadal będzie 
to 820 zł.

Dodatkowe 200 zł trafi do 
opiekunów dzieci niepełno-
sprawnych, których niepeł-
nosprawność powstała przed 
ukończeniem 18 roku życia lub 
w trakcie nauki – nie później 
niż przed ukończeniem 25 lat. 

Pieniądze będą wypłacane 
w szczególności rodzicom 
dzieci niepełnosprawnych. 
Szacuje się, że z tego wspar-
cia skorzysta ok. 95 tys. osób 
miesięcznie. Postępowanie 
w sprawie ustalenia prawa do 
pomocy będzie wszczynane 

z urzędu, czyli zainteresowani 
nie będą musieli składać dodat-
kowych wniosków, co powinno 
zwiększyć dostępność pomocy. 
Z budżetu państwa na ten cel 
zostanie przeznaczone ok. 
176 mln zł.

AKTUALNOŚCI

◄ ◄

http://www.mg.gov.pl/node/17924
http://www.polskicement.com.pl/index.php?s=1/0
http://www.mg.gov.pl/node/17897
http://www.mg.gov.pl/node/17897
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/stopy-procentowe-w-dol.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-ws-ustanowienia-rzadowego-programu-wspierania-osob-uprawnionych-do.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6127,dodatkowe-200-zl-dla-opiekunow-dzieci-niepelnosprawnych.html
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Zgodnie z komunikatem 
Prezesa GUS (M.P. poz. 

88) – przeciętne wynagrodze-
nie w czwartym kwartale 2012 
r. wyniosło 3690,30 zł.

W związku z powyższym, 
zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 
podstawa wymiaru składek 
na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe w marcu, kwietniu 
i maju 2013 r. dla:
1. osób prowadzących po-

zarolniczą działalność go-
spodarczą na podstawie 

przepisów o działalności 
gospodarczej1) lub innych 
przepisów szczególnych,

2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących dzia-

łalność w zakresie wolnego 
zawodu w rozumieniu 
przepisów o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym 

Najwyższa podstawa składek na chorobowe

ZUS podał najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Sytuacja na rynku pracy w lutym 2013 r.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących 
z końca stycznia) wyniosła w lutym 2013 roku 14,4% i w porównaniu do stycznia 

2013 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego 
roku odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia (z poziomu 13,2% 

do poziomu  13,4%).

W lutym 2013 roku 
wzrost stopy bezro-

bocia (w granicach od 0,1 do 
0,3 punktu) odnotowano we  
wszystkich województwach. 

Najsłabszy wzrost natęże-
nia bezrobocia odnotowano 
w województwach: lubuskim, 
podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim.

Liczba bezrobotnych 
w końcu lutego 2013 roku 
wyniosła 2337,4 tys. osób 
(na podstawie meldunków 
nadesłanych przez woje-
wódzkie urzędy pracy) i w po-
równaniu do końca stycznia 

2013 roku wzrosła o 41,6 tys. 
osób (o 1,8%). Dla porówna-
nia w analogicznym okresie 
ubiegłego roku (luty 2012 
– styczeń 2012) odnotowano 
wzrost liczby bezrobotnych 
o 46,4 tys. (o 2,2%). Zatem 
notowana w lutym br. dy-
namika wzrostu liczby bez-
robotnych była słabsza, niż 
przed rokiem.

WSKAŹNIKI

Graniczne kwoty przychodu

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał dopuszczalną kwotę przychodu, 
graniczną kwotę przychodu oraz roczną dopuszczalną kwotę przychodu i roczną 

graniczną kwotę przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń 
przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych.

Na podstawie art. 6 ust. 4 
ustawy z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych ogłosił, że: 
 ▪ dopuszczalna kwota przy-

chodu odpowiadająca 25 % 
przeciętnego wynagrodze-
nia w 2012 r., ogłoszonego 
do celów emerytalnych, od 
dnia 1 marca 2013 r. wynosi 
880,50 zł miesięcznie;

 ▪ graniczna kwota przychodu 
odpowiadająca 70 % prze-

ciętnego wynagrodzenia 
w 2012 r., ogłoszonego do 
celów emerytalnych, od 
dnia 1 marca 2013 r. wynosi 
2465,20 zł miesięcznie; 

 ▪ roczna dopuszczalna 
kwota przychodu od dnia 
1 marca 2013 r. wynosi 
10 566,00 zł;

 ▪ roczna graniczna kwota 
przychodu od dnia 1 marca 
2013 r. wynosi 29 582,40 zł.

od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fi-
zyczne, a także osób pro-
wadzących działalność 
w zakresie wolnego za- 
wodu, z której przycho- 
dy są przychodami z dzia-
łalności gospodarczej w ro- 
zumieniu przepisów o po- 
datku dochodowym od 
osób fizycznych,

4. wspólnika jednoosobo-
wej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz 
wspólników spółki jawnej, 
komandytowej lub part-
nerskiej,

5. osób prowadzących niepu-
bliczną szkołę, placówkę 
lub ich zespół, na podsta-
wie przepisów o systemie 
oświaty
oraz
osób współpracujących 
z osobami prowadzącymi 
pozarolniczą działalność

nie może przekraczać mie-
sięcznie kwoty 9225,75 zł 
(tj. 250% przeciętnego wyna-
grodzenia w czwartym kwar-
tale 2012 r.).

◄ ◄

http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2083
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6104,sytuacja-na-rynku-pracy-w-lutym-2013-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6104,sytuacja-na-rynku-pracy-w-lutym-2013-r-.html
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=2081
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Będzie ustawa o rzeczach znalezionych?

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o rzeczach znalezionych. Głównym 
celem projektowanych zmian jest uporządkowanie regulacji prawnych dotyczących rzeczy 
znalezionych rozproszonych dotychczas w różnych aktach prawnych oraz dostosowanie 

regulacji dotyczących rzeczy znalezionych do aktualnych warunków 
społeczno-gospodarczych.

Konwencja ONZ w sprawie 
wymuszonych zaginięć

Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Rady Ministrów 
o zgodę na podpisanie Międzynarodowej Konwencji ONZ 

w sprawie ochrony wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem. 

W projekcie założeń przy-
jęto m.in., że znalaz-

ca rzeczy obowiązany będzie 
niezwłocznie zawiadomić 
o znalezieniu osobę upraw-
nioną do odbioru rzeczy. Jeżeli 
znalazca nie wie kto jest tą 
osobą bądź jeżeli nie może 
ustalić jej miejsca zamiesz-
kania, obowiązany będzie do 
niezwłocznego zawiadomie-
nia o znalezieniu rzeczy sta-
rostę właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania zna-
lazcy lub miejsce znalezienia 
rzeczy.

Proponuje się wprowa-
dzenie minimalnej wartości 
rzeczy znalezionej, od której 
uzależnione będą obowiązki 
znalazcy i organu przecho-
wującego. W przypadku prze-
kroczenia kwoty 50 złotych, 
jako minimalnej kwoty zna-
lezionych pieniędzy, wartości 
znalezionych papierów war-
tościowych, kosztowności 

lub rzeczy mających wartość 
historyczną, naukową lub 
artystyczną, proponuje się 
nałożenie na znalazcę obo-
wiązku oddania takiej rzeczy 
staroście. Od tego samego 
kryterium zależeć będzie 
obowiązek starosty doko-
nania przezeń publicznego 
ogłoszenia o znalezieniu 
rzeczy, przy czym obowią-
zek ten będzie powstawał 
niezależnie od tego, czy rzecz 
została mu oddana na prze-
chowanie.

Jeżeli znaleziono rzecz, 
której cechy zewnętrzne lub 
umieszczone na niej znaki 
szczególne wskazują, że 
stanowi ona sprzęt lub ekwi-
punek wojskowy oraz w razie 
znalezienia dokumentu woj-
skowego, kart powołania albo 
map wojskowych, znalazca 
powinien oddać znalezioną 
rzecz niezwłocznie właściwe-
mu staroście.

Jeśli znaleziono rzecz, której 
posiadanie wymaga szcze-
gólnego zezwolenia organów 
państwowych (broń, amuni-
cja, materiały wybuchowe) 
oraz w razie znalezienia 
tymczasowego zaświadczenia 
tożsamości lub dokumentu 
podróży znalazca powinien 
niezwłocznie oddać znalezio-
ną rzecz najbliższej jednostce 
Policyjnej.

Inne rzeczy znalazca będzie 
mógł oddać staroście, jednak 
będzie mógł również do czasu 
ich odbioru przez osobę 
uprawnioną przechowywać 
sam. Proponowane umożli-
wienie oddania rzeczy w tym 
ostatnim przypadku, wiąże 
się z tym, że niejednokrotnie 
znalazca nie ma możliwości 
przechowania rzeczy.

Poniesione przez znalaz-
cę, zarządcę lub właściwy 
organ administracji publicz-
nej koszty przechowywania 

Jest to pierwsza powszechna umowa międzynarodowa kom-
pleksowo poświęcona zagadnieniu wymuszonych zaginięć 

i ochronie ich ofiar. Podpisało ją 91 państw, a ratyfikowało 37, 
w tym 6 członków Unii Europejskiej. „Wymuszone zaginięcie” 
to zatrzymanie, areszt, porwanie lub inna forma pozbawienia 
wolności przez funkcjonariuszy państwa, czemu towarzyszy 
odmowa przyznania przez władze tego faktu i ukrywanie przed 
bliskimi prawdy o losie i miejscu pobytu osoby zaginionej. 
Zaprzeczając jakoby ofiara znajdowała się pod ich kontrolą, 
władze odmawiają jej wszelkich praw, w tym dostępu do sądu 
i uczciwego procesu, co sytuuje tę osobę poza ochroną prawa.

Konwencja zobowiązuje Państwa Strony do osądzenia 
i odpowiednio surowego ukarania sprawców wymuszonych za-
ginięć. Zakazuje przetrzymywania osób pozbawionych wolności 
bez kontaktu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza z rodziną 
i prawnikiem. Powołuje do życia składający się z niezależnych 
ekspertów Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć. Państwa 
składają mu raporty z jej wykonania, a osoby pokrzywdzone 
(bezpośrednie ofiary wymuszonego zaginięcia lub członkowie 
ich rodzin) mogą składać tam skargi.

Prawo polskie już teraz nakazuje rejestrację każdego faktu 
pozbawienia wolności, surowo karze tortury i bezprawne 
uwięzienie, a więc związanie się Konwencją nie wymaga daleko 
idącej zmiany przepisów i będzie nakładać na Polskę przede 
wszystkim obowiązki sprawozdawcze. Tym niemniej jej pod-
pisanie jest wydarzeniem ważnym, wyrazem woli przyłączenia 
się Polski do wysiłków ONZ dążącej do wyeliminowania tej 
zbrodni prawa międzynarodowego.

PROJEKTY
lub sprzedaży rzeczy oraz 
utrzymania jej w należytym 
stanie, a także koszty po-
szukiwań osoby uprawnio-
nej do odbioru rzeczy, do 
wysokości wartości rzeczy 
w dniu odbioru, powinny ob-
ciążać osobę uprawnioną do 
odbioru.

W sytuacji, gdy rzecz 
znaleziona nie została ode-
brana przez uprawnionego, 
do jej odbioru w ciągu roku 
od doręczenia tej osobie 
wezwania do odbioru bądź 
– w przypadku braku moż-
liwości wezwania w ciągu 
dwóch lat od znalezienia, 
rzecz staje się własnością 
znalazcy. Skutek ten nastąpi 
jednak wyłącznie wówczas, 
gdy znalazca uczynił zadość 
spoczywającym na nim obo-
wiązkom związanym ze zna-
lezieniem.

Jeżeli rzecz została oddana 
właściwemu staroście, zna-
lazca staje się jej właścicielem, 
jeżeli odebrał rzecz w dodat-
kowym terminie wyznaczo-
nym przez starostę lub inny 
organ właściwy do przecho-
wywania rzeczy.

◄ ◄

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4855,obowiazki-i-prawa-znalazcy-rzeczy-utworzenie.html
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4774,minister-sprawiedliwosci-zamierza-podpisac.html
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-rzeczach-znalezionych.html
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-rzeczach-znalezionych.html
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf
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Lepsza ochrona konsumentów

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy służące skuteczniejszemu zapewnieniu 
bezpieczeństwa produktów i przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom.

Ułatwienia w gminach poszkodowanych przez żywioł?

Resort administracji przygotował projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu 

i od listopada do grudnia 2011 roku oraz od stycznia do marca i od maja do 
października 2012 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,  

emontów i rozbiórek obiektów budowlanych. 

Co z ROD?

W Sejmie jest obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Rynek produktów konsumenckich staje 
się skomplikowaną strukturą – konsu-

menci kupują coraz bardziej złożone pro-
dukty wytwarzane w coraz większej liczbie 
krajów. 

W odpowiedzi na te zmiany UE musi od-
powiednio dostosować swoje podejście, by 
skuteczniej chronić konsumentów przed ry-
zykiem zakupu produktów niespełniających 
wymogów bezpieczeństwa. Przepisy zapro-
ponowane przez Komisję służą wzmocnieniu 
ochrony konsumentów poprzez: 
 ▪ szybsze usuwanie produktów niebez-

piecznych z rynku UE 
 ▪ powiązanie przepisów z zakresu bez-

pieczeństwa produktów z procedurami 
nadzoru rynkowego poprzez zlikwi-
dowanie rozróżnień wprowadzonych 
w aktualnych przepisach 

 ▪ sprecyzowanie zakresu odpowie-
dzialności producentów, importerów 
i dystrybutorów – będą oni musieli 
podawać więcej informacji na temat 
miejsca produkcji 

 ▪ ułatwienie regulatorom prześledzenia 
poszczególnych etapów łańcucha dostaw 
– tak aby można było skuteczniej reagować 
na problemy z bezpieczeństwem i szybciej 
egzekwować wycofanie z rynku niebez-
piecznych produktów przez producentów 

 ▪ intensyfikacja kontroli – aby ułatwić 
organom regulacyjnym ograniczenie 
sprzedaży produktów, które mogą być 

niebezpieczne, lub całkowite zakazanie 
ich sprzedaży 

 ▪ wypracowanie metod bliższej współpracy 
między regulatorami w różnych krajach 
UE – aby łatwiej im było dzielić się ze 
sobą informacjami 

 ▪ uproszczenie procedur powiadamiania 
innych krajów o niebezpiecznych pro-
duktach za pośrednictwem systemów 
ostrzegania obejmujących całą UE (Rapex 
i ICSMS). 

Spójne przepisy na poziomie unijnym za-
pewnią konsumentom lepszą ochronę, dzięki 
czemu z większym zaufaniem będą dokony-
wać zakupów w różnych krajach UE. 

Jaśniejsze i spójniejsze przepisy będą też 
korzystniejsze dla europejskich przedsię-
biorstw. Łatwiej im będzie zadbać o zgod-
ność z wymogami, co zmniejszy ich koszty 
– zwłaszcza w przypadku małych firm. 

Sprawniejsze kontrole bezpieczeństwa 
produktów i skuteczniejsze przepisy doty-
czące importu pomogą wyeliminować nie-
uczciwą konkurencję ze strony dostawców 
nieprzestrzegających przepisów. 

KOLEJNE DZIAŁANIA 

W ramach tej inicjatywy Komisja rozpoczyna 
obecnie prace nad usprawnieniem nadzoru 
nad rynkiem. W ciągu następnych trzech 
lat zostaną wyeliminowane luki w nadzorze 
produktów. 

Rozporządzenie umożli-
wi właścicielom znisz-

czonych lub uszkodzonych 
obiektów budowlanych (po-
łożonych na terenach gmin 
wymienionych w załączniku 
do rozporządzenia), na sko-
rzystanie z uproszczonych 
procedur postępowania przed 
organami administracji archi-
tektoniczno – budowlanej, 
przewidzianych w ustawie 
z dnia 11 sierpnia 2001 r. 
o szczególnych zasadach od-
budowy, remontów i rozbió-

rek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzo-
nych w wyniku działania 
żywiołu.

Po wejściu rozporządza-
nia w życie, na terenie gmin 
wskazanych w rozporządze-
niu, zamiast pozwolenia na 
budowę wystarczające będzie 
zgłoszenie odbudowy właści-
wemu organowi administracji 
architektoniczno-budowla-
nej, a w przypadku zamiaru 
wykonywania prac remonto-
wych zgłoszenie takich prac 

nie będzie wymagane. Z tych 
ułatwień będzie można ko-
rzystać przez 24 miesiące od 
dnia wejścia rozporządzenia 
w życie.

Ma on uregulować w sposób kompleksowy kwestie rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
statusu prawnego działkowców w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 

o sygn. akt K 8/10.

Krajowe organy regulacyjne 
uzyskają wsparcie pozwalają-
ce im na połączenie zasobów, 
unikanie powielania działań 

i skuteczniejszy monitoring 
rynków. 

Projekt przepisów zosta-
nie teraz rozpatrzony przez 

Parlament Europejski i przy-
wódców krajów UE. Rozpo-
częcie wdrażania przepisów 
zaplanowano na rok 2015. 

◄ ◄

http://ec.europa.eu/news/environment/130213_pl.htm
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/15-21-06_KW_373810_DUSK.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1BE409BDD03A3424C1257B36002A3C27
https://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp
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Kradzież przedmiotów do 1000 zł wykroczeniem?

Rząd przygotował zmianę przepisów, aby kradzież była przestępstwem dopiero od 1000 
złotych (obecnie 250 zł). Oznacza to, że kradzież przedmiotów o wartości do 1000 zł stanie się 

wykroczeniem.

Transport a ulga rehabilitacyjna

Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wyjaśnił kwestię 
dopuszczalnych odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych. 

Przedsiębiorcy generalnie sprzeciwiają się 
proponowanym zmianom, twierdząc, że  

oznacza to, że:
 ▪ kradzież przedmiotów o wartości do 1000 zł 

stanie się wykroczeniem i w praktyce przesta-
nie być ścigana, co zapewni większą swobodę 
dla przestępców;

 ▪ radykalnie poprawią się statystyki dotyczą-
ce przestępczości;

 ▪ ucierpią na tym głównie przedsiębiorcy 
z sektora MSP – przede wszystkim właści-
ciele małych sklepów, stacji benzynowych 
oraz innych małych i średnich firm.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, zwanej dalej ustawą, odliczeniu 
od dochodu podlegają wydatki na cele rehabi-

◄ ◄

litacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem 
wykonywania czynności życiowych, poniesione 
w roku podatkowym przez podatnika będące-
go osobą niepełnosprawną lub podatnika, na 
którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 13557 
M. Grabowski wyjaśnił zaś, że rodzaje przed-
miotowych wydatków określa art. 26 ust. 7a 
ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, za wydatki 
na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane 
z ułatwieniem wykonywania czynności życio-
wych uważa się wydatki poniesione na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz bu-

dynków mieszkalnych stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności;

2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, 
urządzeń i narzędzi technicznych niezbęd-
nych w rehabilitacji oraz ułatwiających wy-
konywanie czynności życiowych stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnospraw-
ności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa 
domowego;

4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) 
szkoleniowych stosownie do potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności;

5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabili-
tacyjnym;

6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie 
lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w za-
kładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi 
rehabilitacyjne;

7. opłacenie przewodników osób niewidomych 
I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepeł-
nosprawnością narządu ruchu zaliczonych 

do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprze-
kraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

8. utrzymanie przez osoby niewidome i nie-
dowidzące zaliczone do I lub II grupy inwa-
lidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczone do I grupy inwa-
lidztwa psa asystującego, o którym mowa 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w kwocie nieprzekraczającej 
w roku podatkowym 2280 zł;

9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą 
niepełnosprawną w okresie przewlekłej 
choroby uniemożliwiającej poruszanie się 
oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa;

10. opłacenie tłumacza języka migowego;
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepeł-

nosprawnej oraz dzieci osób niepełnospraw-
nych, które nie ukończyły 25. roku życia;

12. leki – w wysokości stanowiącej różnicę po-
między faktycznie poniesionymi wydatka-
mi w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli 
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepeł-
nosprawna powinna stosować określone leki 
(stale lub czasowo);

13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne 
zabiegi leczniczorehabilitacyjne:

Jaka ustawa o środkach przymusu bezpośredniego?

Rządowy projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej jest w Parlamencie.

Projekt ujednolica m.in. 
zasady, sposób użycia, 

rodzaje środków przymusu bez-
pośredniego, oraz przypadki, 

kiedy mogą być użyte. Ustawa 
ujednolica obecne przepisy 
w taki sposób, aby służby, które 
wykonują zbliżone zadania 

– miały możliwość użycia po-
dobnych środków przymusu 
bezpośredniego.

INTERPRETACJE

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4120&view=null
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=61E3FB8C8853FAA8C1257AB5004F7B52
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnosci/57-aktualnosci/872-od-kiedy-kradzie-nie-jest-przestpstwem-materiay-prasowe
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnosci/57-aktualnosci/887-pih-apeluje-do-prezydenta-o-ochron-przed-obnieniem-standardow-cigania-kradziey
http://www.pih.org.pl/index.php/aktualnosci/57-aktualnosci/887-pih-apeluje-do-prezydenta-o-ochron-przed-obnieniem-standardow-cigania-kradziey
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/nowe_przepisy_uderza_w_handel
http://zpp.net.pl/pl/Aktualnosci/STANOWISKO-ZPP-W-SPRAWIE-REGULACJI-ZE-KRADZIEZ-PRZEDMIOTOW-DO-1000-PLN-STANIE-SIE-WYKROCZENIEM
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13557
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-srodkach-przymusu-bezposredniego-i-broni-palnej.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=38004E705E687E64C1257B1F00467438
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=38004E705E687E64C1257B1F00467438
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10611/Rada_Ministrow_przyjela_ustawe_o_srodkach_przymusu_bezposredniego.html
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Mały ruch graniczny

W 2012 r. wydano ponad 75 tys. (ponad 62% więcej niż w 2011 r.) zezwoleń na przekraczanie 
granicy w ramach małego ruchu granicznego, w tym około 18 tys. zezwoleń dla obywateli Rosji. 

AKTUALNOŚCI

Tak duży wzrost licz- 
by wyprodukowanych 

w ubiegłym roku dokumen-
tów wynika stąd, że od końca 
lipca 2012 r. dokument ten 
jest wydawany także oby-
watelom Rosji. Wcześniej 
w latach 2009-2011 doku-
ment wydawany był wyłącz-
nie obywatelom Ukrainy. 
Dokumenty zezwolenia na 
przekraczanie granicy są per-
sonalizowane przez Centrum 
Personalizacji Dokumentów 
MSW, a wydawane przez 
konsula.

Dzięki małemu ruchowi 
granicznemu można prze-
kraczać granicę polsko-rosyj-
ską na podstawie zezwoleń, 
zamiast wiz. Czas pobytu 

nie może być dłuższy niż 
łącznie 90 dni w ciągu pół-
rocza. Dokument mogą 
otrzymać osoby posiadające 
miejsce stałego zamieszkania 
w strefie przygranicznej, od 
co najmniej trzech lat. Mały 
ruch graniczny również 
dotyczy ich współmałżonków 
i dzieci na utrzymaniu, nawet 
jeśli mieszkają w strefie przy-
granicznej krócej niż trzy 
lata. Ułatwienia obejmują 
również obywateli państw 
trzecich, którzy zamieszkują 
w obwodzie kaliningradzkim 
i w polskiej strefie przygra-
nicznej.

Zezwolenia na przekracza-
nie granicy, w ramach małego 
ruchu granicznego, Polakom 

wydają Ambasada Federacji 
Rosyjskiej w Warszawie oraz 
Konsulat Generalny Federacji 
Rosyjskiej w Gdańsku. Na-
tomiast Rosjanom – Konsul 
RP w Kaliningradzie. Opłata 
za rozpatrzenie wniosku 
i wydanie zezwolenia wynosi 
20 euro. Z opłaty zwolnio-
ne są dzieci i młodzież do 
16 roku życia, osoby, które 
przekroczyły 65 lat oraz in-
walidzi wraz z osobami to-
warzyszącymi.

a. osoby niepełnosprawnej – karetką trans-
portu sanitarnego;

b. osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 
I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci 
niepełnosprawnych do lat 16 – również 
innymi środkami transportu niż karetka 
transportu sanitarnego;

14. używanie samochodu osobowego stano-
wiącego własność (współwłasność) osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa lub podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną za-
liczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 
16. roku życia, dla potrzeb związanych z ko-
niecznym przewozem na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 
2280 zł;

15. odpłatne przejazdy środkami transportu 
publicznego związane z pobytem:
a. na turnusie rehabilitacyjnym;
b. w zakładach: lecznictwa uzdrowisko-

wego, rehabilitacji leczniczej, opiekuń-
czo-leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych.

Wydatki niewymienione w art. 26 ust. 7a 
ustawy nie uprawniają do odliczeń w ramach 
ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy to między 
innymi kosztów używaniem samochodu oso-
bowego przez osobę niepełnosprawną w celu 
dojazdu do lekarza, sklepu czy apteki – wskazał 
przedstawiciel resortu finansów. Jak stanowi 
bowiem art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku ust. 7a 
pkt 14 i ust. 7c pkt 3 ustawy, wydatki związane 
z eksploatacją samochodu osobowego podle-
gają odliczeniu tylko wtedy, gdy łącznie speł-
nione są następujące warunki: 

a. wydatek został faktycznie poniesiony, 
b. osoba niepełnosprawna jest zaliczona do 

I lub II grupy inwalidztwa, 
c. osoba niepełnosprawna jest właścicielem 

(współwłaścicielem) samochodu osobo-
wego,

d. samochód osobowy jest wykorzystywany 
w związku z koniecznym przewozem osoby 
niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-re-
habilitacyjne,

e. osoba niepełnosprawna posiada dokument 
potwierdzający zlecenie i odbycie niezbęd-
nych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymienio-
nych warunków wyłącza z możliwości zasto-
sowania przedmiotowego odliczenia.
Odnosząc się natomiast do przejazdów innymi 
środkami transportu niż samochód osobowy, 
przedstawiciel resortu finansów zauważył, iż 
w ich przypadku ustawodawca równie precy-
zyjnie określił, jakiego rodzaju wydatki upraw-
niają do odliczenia. Co istotne, analogicznie jak 
w przypadku używania samochodu osobowego, 
ulga nie przysługuje w związku z dojazdami 
na zakupy, ale wyłącznie z tytułu odpłatnych 
przejazdów, o których mowa w art. 26 ust. 7a 
pkt 13 i 15 ustawy.

Co się zaś tyczy osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku inwalidzkim, 
w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13557 
czytamy, że przepisy ustawy nie przewidu-
ją ulgi z tytułu używania wózka. Pozwalają 
natomiast pomniejszyć dochód do opodat-
kowania o wydatki poniesione na jego zakup 
oraz naprawę. 

W opinii M. Grabowskiego, katalog odliczeń, 
jakich podatnicy mogą dokonać na podstawie 
art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy, ma bardzo szeroki 
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zakres, co nie oznacza, że obejmuje wszelkie 
wydatki ponoszone przez osobę niepełno-
sprawną lub podatnika mającego na utrzy-
maniu osobę niepełnosprawną. Odliczeniu 
podlegają bowiem wyłącznie te wydatki, które 
ustawodawca wprost wymienił w art. 26 ust. 

7a ustawy. Katalog przedmiotowych wydat-
ków uwzględnia zarówno sytuację osób nie-
pełnosprawnych korzystających z samochodu 
osobowego, wózka inwalidzkiego czy środków 
komunikacji publicznej.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10701/Maly_ruch_graniczny__ponad_62_wiecej_zezwolen_w_2012.html
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Weryfikacja lokalizacji fotoradarów

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania 

pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Wprowadza ono cykliczną procedurę audytu lokalizacji 
stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych przez Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego i samorządy w pasie drogowym dróg publicznych. 

Nowe regulacje mają po-
zwolić efektywniej wy-

korzystać stacjonarne urzą-
dzenia rejestrujące i powinny 
wyeliminować lokalizacje 
urządzeń rejestrujących, 
w których ich użytkowanie 
ma znamiona wyłącznie 
komercyjnego wykorzysta-
nia. Przepisy rozporządze-
nia wprowadzają cykliczny 
(40 miesięcy) okres weryfi-
kacji zasadności lokalizacji 
urządzeń rejestrujących. 
Sami użytkownicy fotora-
darów będą więc musieli 
sporządzać analizy stanu 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w miejscu spraw-
dzania prędkości. Urządzenie 

rejestrujące uznane zostanie 
jako zlokalizowane zgodnie 
z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu przez okres 
kolejnych 40 miesięcy w przy- 
padku, gdy analiza stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowe-
go, informacja o miejscu lo-
kalizacji i opinia właściwego 
komendanta wojewódzkiego 
Policji w zakresie zasadności 
lokalizacji urządzenia, sporzą-
dzona i uzyskana nie później 
niż 2 miesiące przed upływem 
okresu 40 miesięcy, potwier-
dzi zasadność lokalizacji sta-
cjonarnego urządzenia reje-
strującego.

Nowe przepisy obejmują 
stacjonarne urządzenia reje-

strujące zainstalowane w pa- 
sie drogowym dróg publicz-
nych przed dniem 28 czerwca 
2011 r. i zobowiązują ich użyt-
kowników do sporządzenia 
pierwszej analizy stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogo-
wego i informacji o miejscu 
lokalizacji oraz uzyskania po 
raz pierwszy opinii właściwe-
go komendanta wojewódzkie-
go Policji w terminie do dnia 
31 maja 2013 r. Jeżeli sporzą-
dzona analiza, informacja oraz 
uzyskana opinia potwierdza-
ją zasadność lokalizacji, to na 
tej podstawie uznaje się, że 
stacjonarne urządzenie reje-
strujące jest zlokalizowane 
zgodnie z warunkami okre-

Refundacja in vitro

Rządowy program leczenia niepłodności ma na celu zapewnienie równego dostępu i możliwości 
korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono 
niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia albo 

nie istnieją inne metody jej leczenia.

Refundacja in vitro ma być możliwa od 1 lipca. 
W pierwszym roku leczenie rozpocznie 

2 tys. par, w drugim ok. 5,5 tys., a w trzecim 
7,5 tys. par.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest 
gromadzenie środków finansowych na 

przygotowanie i realizację budowy oraz prze-
budowy linii kolejowych, a także na ich remonty 
i utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii 
kolejowych.

Szacuje się, że w 2013 r. Fundusz Kolejowy 
będzie dysponował ok. 1.318.700,05 tys. zł. 
W tym roku z Funduszu Kolejowego planuje się 
wydać ok. 1 231,79 mln zł. Pieniądze podzielono 
następująco:
 ▪ 265.278.600 zł – przygotowanie oraz budowa 

i przebudowa linii kolejowych przez PKP 
PLK SA;

 ▪ 12.000.000 zł – przygotowanie oraz budowai 
przebudowa linii kolejowych przez PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o.;

 ▪ 257.947.170 zł – zadania dotyczące remontów 
i utrzymania linii kolejowych realizowane 
przez PKP PLK SA;

 ▪ 136.561.009,92 zł – finansowanie lub współ-
finansowanie przez samorządy województw 
zakupu, modernizacji i napraw pojazdów 

kolejowych przeznaczonych do przewozów 
pasażerskich, wykonywanych na podstawie 
umowy o świadczenie usług publicznych;

 ▪ 500.000.000 zł – sfinansowanie nabycia 
od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP 
PLK SA,

 ▪ 60.000.000 zł – wydatki bieżące PKP PLK 
SA związane z zarządzaniem infrastrukturą 
kolejową.

Ze środków Funduszu zostaną sfinansowane 
tylko najpilniejsze zadania na liniach kolejo-
wych.
Głównym źródłem zasilania Funduszu Kole-
jowego są środki pochodzące z 20% wpływów 
z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadza-
nych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu. 
Projekt programu na 2013 r. przygotowano 
w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego (jest on m.in. depozytariuszem środków 
zgromadzonych na rachunku Funduszu).

Poza tym zakończyły się konsultacje społecz-
ne Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejo-
wych do roku 2015. 
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Fundusz Kolejowy

Rada Ministrów zatwierdziła „Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu 
Kolejowego w 2013 r.”, przedłożony przez ministra transportu.

Nad realizacją programu będzie czuwała po-
wołana przez Ministra Zdrowia co najmniej 
5-osobowa rada programowa, która co roku 
przygotuje raport.

3-letnim programem leczenia niepłodności 
objętych zostanie w sumie 15 tys. par. Efektem 
ma być:

 ▪ obniżenie liczby par bezdzietnych
 ▪ zapewnienie najlepszego standardu lecze-

nia niepłodności
 ▪ poprawa trendów demograficznych poprzez 

zastosowanie metody o najwyższej sku-
teczności udokumentowanej badaniami 
naukowymi.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000366
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1796068-p_1.htm
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/refundacja-in-vitro-od-1-lipca.html
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1796079-p_1.htm
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_kolejowy/wieloletni_program_inw_kolej_10_13
http://www.kprm.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-programu-rzeczowo-finansowego-wykorzystan-1.html
http://www.kprm.gov.pl/files/program_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_na_lata_2013_2016.pdf
http://www.premier.gov.pl/dofinansowanie-in-vitro-pytania-i-odpowiedzi.html
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ORZECZENIA

Reorganizacja sądów rejonowych zgodna z Konstytucją

Tworzenie i znoszenie sądów nie jest równoznaczne z określeniem lub zmianą ich ustroju 
– wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie przepisów, na mocy 

których dokonano reorganizacji sądów rejonowych.

Wykonanie budżetu państwa

Ministerstwo finansów podało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres 
styczeń-luty 2013 r. W okresie styczeń-luty 2013 r. oszacowano: dochody budżetu państwa na 
kwotę 42.829,5 mln zł, wydatki budżetu państwa na kwotę 64.484,4 mln zł, a deficyt budżetu 

państwa na kwotę 21.654,9 mln zł. 

Trybunał orzekł, że pod-
stawa prawna rozpo-

rządzenia, na mocy którego 
Minister Sprawiedliwości 
Jarosław Gowin zniósł 79 
sądów rejonowych, jest 

zgodna z Konstytucją. Na 
poziomie ustawy muszą być 
określone podstawowe ele-
menty ustroju i właściwo-
ści sądów, nie wyklucza to 
jednak odesłania przez usta-

wodawcę spraw szczegóło-
wych do regulacji w drodze 
rozporządzenia – uznał TK.

Wyrok TK z 21.03.2013 r., sygn. 
akt K 27/12

WSKAŹNIKI

Tymczasem w obowiązu-
jącym budżecie państwa 

na cały 2013 rok limit wy-
datków ustalono na kwotę 
334.950,8 mln zł., zaś wyso-
kość dochodów prognozo-
wana jest na 299.385,3 mln 
zł. Deficyt budżetu państwa 

ustalono na dzień 31 grudnia 
2013 r. na kwotę nie większą 
niż 35.565,5 mln zł. 

Resort finansów podał 
także szacunkowe dane o wy- 
konaniu budżetu państwa 
w 2012 r. W okresie styczeń 
– grudzień 2012 r. oszacowa-

no: dochody budżetu państwa 
na kwotę 287.594,6 mln zł, 
wydatki budżetu państwa na 
kwotę 318.001,8 mln zł, zaś 
deficyt budżetu państwa na 
kwotę 30.407,2 mln zł. 

Produkty od akwizytora

Rezonator biofotonowy, turbo grill, okulary masujące, „cudowne i nie do zdarcia” ściereczki 
do mycia okien bez wody, pościel z wełny merynosów, patelnie dietetyczne, a nawet 

„opieka prawna” – to przykłady produktów, które sprzedają konsumentom akwizytorzy. Gdy 
decydujemy się na taką transakcję, zawieramy tzw. umowę kupna-sprzedaży towaru poza 

lokalem przedsiębiorcy.

W  Światowym Dniu Konsumenta UOKiK 
przypomniał o prawach osób kupują-

cych tą drogą.
Przede wszystkim, aby ustrzec się przed skut-

kami pochopnej decyzji, każdy, kto decyduje 
się na zakupy od akwizytora ma prawo do 
odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej 
zawarcia. Od umowy sprzedaży zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa można odstąpić 
bez podania przyczyny. Aby to zrobić, należy 
złożyć stosowne oświadczenie sprzedawcy na 
piśmie w terminie dziesięciu dni kalendarzo-
wych od zawarcia umowy. Do zachowania 
tego terminu wystarczy wysłanie oświadcze-
nia przed jego upływem listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru. Odstąpienie od za-
wartej umowy jest również skuteczne wobec 
umowy kredytowej, z którego to kredytu jest 

wyłącznie finansowane nabycie towaru lub 
usługi wskazanej w umowie sprzedaży (tzw. 
kredyt wiązany).

Konsumencie, pamiętaj:
 ▪ nie podejmuj decyzji podwpływem impulsu. 

Większe jest wtedy ryzyko podjęcia niera-
cjonalnych wyborów co do warunków, na 
jakich zostaje zawarta umowa, nie mówiąc 
już o faktycznej potrzebie posiadania 
danego towaru natychmiast,

 ▪ poczekaj z zakupem, daj sobie więcej 
czasu na zastanowienie, porozmawiaj 
z kimś bliskim,

 ▪ ostateczną decyzję podejmij po spraw-
dzeniu towaru i porównaniu cen np. 
w Internecie lub w sklepie, pamiętaj: jeżeli 
towar jest dostępny dziś, będzie dostępny 
także jutro,

PORADY
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ślonymi w rozporządzeniu 
przez okres 40 miesięcy.

Natomiast użytkownicy 
stacjonarnych urządzeń reje-
strujących, które zostały zain-
stalowane po dniu 28 czerwca 
2011 r., a przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia, po- 
winni sporządzić analizę sta- 
nu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, informację o miej- 
scu lokalizacji i uzyskać opinię 
właściwego komendanta woje-
wódzkiego Policji nie później 

niż 2 miesiące przed upływem 
40 miesięcy od dnia uzyskania 
zgody wydanej przez Główne-
go Inspektora Transportu Dro-
gowego, której mowa w art. 
20b ust. ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych.

 ▪ jeżeli po zastanowieniu się 
nadal chcesz kupić produkt, 
zapytaj sprzedającego o ter- 
min najbliższej prezentacji,

 ▪ 800 007 707 – pod tym 
bezpłatnym numerem te-
lefonu udzielane są porady 
prawne. Wiele informacji 

o zakupach od akwizytora 
można znaleźć w poradni-
ku UOKiK.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4858,reorganizacja-sadow-rejonowych-zgodna-z.html
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu/-/asset_publisher/i1EC/content/szacunkowe-dane-o-wykonaniu-budzetu-panstwa-w-2013-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzet-panstwa%2Fwykonanie-budzetu-panstwa%2Fszacunkowe-wykonanie-budzetu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_i1EC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_i1EC_ 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/komunikat-ws-deficytu-za-styczen-luty-2013-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_27_12.htm
http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/k_27_12.htm
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2013/201302/budzet_2013_skrot.rtf
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/budzet-od-podszewki-%E2%80%93-co-dla-nas-z-naszych-podatkow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Emq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_0NYe__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/budzet-od-podszewki-%E2%80%93-co-dla-nas-z-naszych-podatkow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fpl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Emq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_0NYe__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=6654F637FDBAF2F3C1257B0A003146A4
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000169
http://www.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu/-/asset_publisher/i1EC/content/szacunkowe-dane-o-wykonaniu-budzetu-panstwa-w-2012-r;jsessionid=9E3A82BD7C83E6EDC17F6ECE81D78C9D?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzet-panstwa%2Fwykonanie-budzetu-panstwa%2Fszacunkowe-wykonanie-budzetu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_i1EC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_i1EC_
http://www.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu/-/asset_publisher/i1EC/content/szacunkowe-dane-o-wykonaniu-budzetu-panstwa-w-2012-r;jsessionid=9E3A82BD7C83E6EDC17F6ECE81D78C9D?redirect=http%3A%2F%2F10.0.61.164%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzet-panstwa%2Fwykonanie-budzetu-panstwa%2Fszacunkowe-wykonanie-budzetu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_i1EC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_i1EC_
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10301
http://uokik.gov.pl/download.php?id=780
http://uokik.gov.pl/download.php?id=780
http://uokik.gov.pl/download.php?id=780
http://uokik.gov.pl/download.php?id=780
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000260
http://uokik.gov.pl/download.php?plik=12157
http://uokik.gov.pl/download.php?plik=12157
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PRAWO DO PISEMNEJ 
INTERPRETACJI PRZEPISÓW 

W przypadku wątpliwości, jak zastosować przepisy prawa 
podatkowego w indywidualnej sprawie, można zwrócić się 
z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji (interpretacji 
indywidualnej). Przygotowaniem stosownych dokumentów oraz 
wyjaśnieniem, kiedy i dlaczego warto wystąpić o taką interpretacją, 
służy Nasza Kancelaria.

Tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a

Pisemnej interpretacji przepisów dokonują w imieniu Ministra Finansów 
dyrektorzy izb skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. 
Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, który dyrektor izby skarbowej 
jest właściwy według danego miejsca zamieszkania lub adresu siedziby. Wy-
stępując z takim zapytaniem, należy wyczerpująco przedstawić stan faktyczny 
albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego 
stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Z zapytaniem nie można się zwrócić, jeżeli: przedstawione elementy stanu 
faktycznego są w dniu złożenia wniosku o interpretację przedmiotem to-
czącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania 
kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz gdy w tym zakresie sprawa 
została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu 
podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysoko-
ści 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku kilku odrębnych stanów faktycz-
nych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego 
we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeżeli 
zapłacona opłata jest nienależna, to wówczas jej zwrot nastąpi nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania 
interpretacji.




