KWIECIEŃ 2017 nr 4 (91)

-DORADCA PODATKOWY
elektroniczny serwis klientów kancelarii

Terminy – kwiecień

Słowo od doradcy

Wszystkim Czytelnikom i Podatnikom życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy oraz odpoczynku od codziennych trosk i obowiązków.
W bieżącym numerze najwięcej miejsca poświęcono rozliczeniom PIT za
2016 rok.
Przedstawiamy także zmiany przepisiów – planowane, jak też już wprowadzane, m.in. w zakresie ułatwień dla poszkodowanych przez zmowę cenową
czy dochodzenia należności przez przedsiębiorców.
Istotne są też zmiany dla niektórych firm transportowych dotyczące systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Kierowcy muszą się też
liczyć z faktem, że wkrótce przestępstwa drogowe będą surowiej karane.
Szykują się też liczne zmiany procedur urzędowych. Leczyć się będziemy
zaś w nowym systemie tzw. sieci szpitali.

Twój Doradca Podatkowy

7
7
7
10
10
18
18
20

– Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za marzec.
– 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
– 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.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za marzec – osoby
fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
– Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec.
– Wpłata podatku od nieruchomości i podatku
leśnego za kwiecień – osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej.
– Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za marzec –
pozostali niepubliczni płatnicy składek.
– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.

20
20
20
20
20
25
25

– Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych od dochodów osiągniętych
z działalności gospodarczej (w tym liniowego)
oraz z umów najmu i dzierżawy.
– Wpłata kwot pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych
od pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
wypłaconych w poprzednim miesiącu.
– Wpłata przez płatników, o których mowa
w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego
podatku dochodowego za marzec.
– Wpłata ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za marzec.
– Wpłata na PFRON za marzec.
– Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.
– Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie
JPK (JPK_VAT) za marzec – podatnicy mający
status dużego, średniego oraz małego
przedsiębiorcy.

25
2 maja

– Złożenie informacji podsumowującej.
– rozliczenie roczne PIT.
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ORZECZENIA

Prawo do zwrotu VAT
a prawo do dysponowania
owym zwrotem

Urząd skarbowy nie może zaliczyć nadwyżki VAT na poczet
zaległości do czasu, aż nie rozstrzygnie, czy jej zwrot jest zasadny.
– Taki pogląd został wyrażony w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
19 stycznia 2017 r wydanym w sprawie
o sygn. akt II FSK 3883/14.
Czym innym jest bowiem prawo do zwrotu VAT wykazanego w deklaracji podatkowej, a czym innym prawo do dysponowania
owym zwrotem podatku przez podatnika.
Jedynie w sytuacji uznania zasadności wykazanego przez podatnika zwrotu podatku, możliwe będzie zaliczenie go na poczet
zaległych bądź przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zasady przewidziane w art. 76 § 1 i art. 76a § 1 w zw. z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej
dotyczące zwrotu VAT muszą uwzględniać dyspozycję art. 87 ust. 1 i 2 ustawy o podatku
od towarów i usług. Skoro przepis ten przewiduje przedłużenie terminu zwrotu podatku
wykazanego przez podatnika w złożonej deklaracji do czasu zakończenia postępowania
wyjaśniającego, co do zasadności zwrotu podatku i uzależnia jego zwrot od wyników postępowania wyjaśniającego, to również zaliczenie podatku na zaległości lub zobowiązania
wskazane w art. 76 Ordynacji podatkowej będzie możliwe po zakończeniu wszczętych
przez organ postępowań, które wykażą zasadność zwrotu podatku. W przeciwnym wypadku (bezzasadności zwrotu), nie będzie możliwe zaliczenie żądanego przez podatnika
zwrotu na poczet zaległości lub zobowiązań podatkowych. Zaliczeniu podlega zwrot, który nie budzi wątpliwości, albowiem zaliczenie zwrotu podatku na poczet bieżących bądź
zaległych zobowiązań podatkowych jest pośrednią formą dokonania zwrotu. Zamiast
dokonać zwrotu na rachunek bankowy podatnika, organ podatkowy dokonuje zaliczenia
zwrotu na poczet zaległych bądź bieżących zobowiązań podatkowych.
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Podsumowując NSA stwierdził, że zaliczenie zwrotu, o którym mowa w art. 76b w zw.
z art. 76 § 1 i 76a § 1 Ordynacji podatkowej, odnosi się do wykonanego, zgodnie z art.
87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrotu podatku, a nie prawa do tego
zwrotu jeszcze nie zrealizowanego. Warunkiem koniecznym zaliczenia zwrotu podatku jest obiektywne istnienie kwoty zwrotu (zaliczenie nie jest możliwe, gdy nie ma
przedmiotu tego zaliczenia). Zaliczenie, o którym mowa w art. 76 i nast. w zw. z art. 76b
Ordynacji podatkowej, nie może być w związku z tym dokonywane z pominięciem zasad
określonych w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro w tym art. 87
ust. 2 ustawodawca umożliwił przedłużenie terminu zwrotu wykazanego w złożonej deklaracji do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, to również zaliczenie zwrotu na poczet kolejnych należności jest możliwe po zakończeniu wszczętych postępowań.

PORADY

Ułatwienia
w rozliczaniu PIT

Od 15 marca 2017 r. na stronie Portalu Podatkowego
uruchomiona zostały nowe usługi udostępnienia zeznania
podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku podatnika PIT-WZ
oraz złożenia oświadczenia o przekazaniu 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego (PIT-OP). Możliwe jest też nadal
skorzystanie ze wstępnie wypełnionego zeznania. W jaki sposób?
Cele zmian
Nowe usługi wprowadziła nowelizacja i rozporządzenia wykonawcze. Ustawa z dnia
9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528) w założeniu ma służyć realizacji
3 celów:
•
uwolnieniu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących
dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od obowiązku samodzielnego sporządzenia zeznań podatkowych,
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•

•

umożliwieniu podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania
do 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) bez konieczności
składania zeznania podatkowego,
ograniczeniu kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób
fizycznych poprzez zmniejszenie wydatków wynikających z zaopatrzenia urzędów
skarbowych w papierowe wersje druków zeznań, zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych w formie papierowej i zniesienie obowiązku
przechowywania dokumentacji papierowej przez pracodawców.
Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą teraz złożyć w urzędzie
skarbowym oświadczenie PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której
chcą przekazać 1% podatku. Można je złożyć elektronicznie (przy użyciu dostępnego na
Portalu Podatkowym formularza online, formularza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej) albo papierowo –
w terminie do 2 maja 2017 r.
Nowy formularz jest przeznaczony dla tych podatników, którzy są osobami fizycznymi
i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać
1% podatku wybranej OPP. Wcześniej musieli w tym celu składać zeznanie podatkowe,
a teraz – jeżeli złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1% podatku.
Oczywiście emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać też z innych odliczeń (ulg), mogą
nadal złożyć zeznanie podatkowe PIT. Nowa możliwość jedynie przekazania 1 % podatku
może nie być dla nich zachęcająca.
Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego za podatnika
Podatnik może teraz przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek
o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi
informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej
ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania
przychodów bądź o przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej OPP.
Urząd skarbowy – na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji
od płatników (pracodawców lub organów rentowych), np. z PIT-11 – sam przygotuje roczne
zeznanie podatkowe.
Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, albo też za pośrednictwem
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bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank (w przyszłości
będzie to możliwe również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).
Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r., można złożyć do 18 kwietnia 2017 r.
Następnie urząd skarbowy w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego
PIT. Zeznanie to będzie można zaakceptować albo odrzucić do upływu terminu składania
zeznań – czyli w 2017 r. do 2 maja. Jeśli zaś podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Warto zatem
sprawdzić poprawność danych w zeznaniu, gdyż to podatnik, a nie urząd skarbowy za
nią odpowiada.
Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR)
Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego nowa możliwość rozliczenia nie różni
się zbytnio od dotychczasowego wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
Usługa PFR PIT-37 i PFR PIT-38 za rok 2016 została już udostępniona.
Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za rok 2016 obejmują:
•
PIT-37 – sporządzany na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R,
a także informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A – dla do osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, (rozliczających się indywidualnie albo
wspólnie z małżonkiem bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko);
•
PIT-38 – dotyczący rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych, sporządzany
na podstawie informacji PIT-8C – dla osób fizycznych, które w roku 2016 r. uzyskały
przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze sprzedaży akcji).
Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR polega na udostępnieniu
podatnikom propozycji rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać albo nie.
Podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja
skarbowa. Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR, to powinien sprawdzić poprawność
danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może
również uzupełnić zeznanie o ulgi (np. na dzieci, rehabitiltacyjną) oraz o kwotę do 1%
dla wskazanej przez siebie OPP.
Obie powyższe usługi ułatwienia sporządzania zeznania mają ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwalają także uniknąć
błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników i ich zliczaniem.
Ponieważ jednak zarówno PFR, jak i wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego
za podatnika wymagają formy elektronicznej, dla osób starszych, które nie korzystają
z pomocy bliskich ani z komputera, to żadne ułatwienie.
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INTERPRETACJE
PORADY

Odwrócone obciążenie
VAT w transakcjach
dotyczących świadczenia
usług budowlanych

Ministerstwo Finansów przedstawiło obszerne objaśnienia
podatkowe dotyczące stosowania mechanizmu odwróconego
obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług
budowlanych od 1 stycznia 2017 r.
Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego (tzw. objaśnienia podatkowe dotyczące
stosowania tych przepisów) wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 14n § 4 ww. ustawy zastosowanie
się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje
objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k–14m tej ustawy (tzn. podobną jak w przypadku
interpretacji podatkowych).

ORZECZENIA

Komornik sądowy
podatnikiem VAT

Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność
gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od
towarów i usług i w związku z tym działa w charakterze podatnika
podatku od towarów i usług.
– Tak wynika z uchwały NSA podjętej w składzie 7 sędziów 6 marca 2017 r. (sygn. akt I
FPS 8/16).
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ODPOWIEDZI

Kto może skorzystać
z ulgi rehabilitacyjnej?

Trzeba być osobą niepełnosprawną, czy wystarczy tylko mieć
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, aby skorzystać z ulgi
rehabilitacyjnej w PIT?
Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę
niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Musi to być
wydatek, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotyczyć osoby niepełnosprawnej. Samo posiadanie statusu emeryta czy
rencisty jest niewystarczające do dokonania odliczenia. Nie uprawnia doń także osiągnięcie określonego wieku.
Za osobę niepełnosprawną uznaje się przy tym osobę, która posiada:
•
orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności lub
•
decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
•
orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
•
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie
odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
Osoba niepełnosprawna zaliczona do
I grupy inwalidzkiej to osoba, w stosunku
do której orzeczono całkowitą niezdolność
Podstawą skorzystania
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
z ulgi rehabilitacyjegzystencji albo znaczny stopień niepełnonej jest poniesienie
sprawności.
wydatku przez osobę
Osoba niepełnosprawna zaliczona do
niepełnosprawną lub
II grupy inwalidzkiej to osoba, w stosunku
podatnika mającego na
do której orzeczono całkowitą niezdolność
utrzymaniu taką osobę.
do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.
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Z kolei osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika to osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 9.120 zł, będąca dla podatnika:
współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym
przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem,
ojczymem, macochą, zięciem lub synową..

ODPOWIEDZI

Jakie wydatki można
odliczyć od dochodu
w ramach ulgi
rehabilitacyjnej?

Jakie poniesione przeze mnie wydatki na cele rehabilitacyjne
oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób
fizycznych?

Tylko niektóre wydatki dotyczące osoby niepełnosprawnej uprawniają do skorzystania
z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez
osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które
zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych1. Wydatki te można podzielić na:
1.

Zob. art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Wydatki nielimitowane
(odliczeniu od dochodu do opodatkowania podlegają całe wydatkowane kwoty)

– należą do nich wydatki poniesione na:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków
mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń
i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji
oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa
domowego,
• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji
leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
• 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,
• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
które nie ukończyły 25. roku życia,
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne:
ÌÌ osoby niepełnosprawnej – karetką transportu
sanitarnego,
ÌÌ osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub
II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
ÌÌ na turnusie rehabilitacyjnym,
ÌÌ w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
ÌÌ na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki limitowane
(kwotę przysługującego odliczenia od
dochodu oblicza się z uwzględnieniem
„górnego” lub też „dolnego” limitu
kwotowego)
– należą do nich wydatki poniesione na:
• opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku
podatkowym wynosi 2 280 zł,
• utrzymanie przez osoby niewidome
i niedowidzące zaliczone do I lub
II grupy inwalidztwa oraz osoby
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa
psa asystującego, o którym mowa
w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, tj. odpowiednio
wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi
2 280 zł,
• używanie samochodu osobowego
stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo
dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16. roku życia, na potrzeby
związane z koniecznym przewozem
na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota
odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł,
• leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi,
że osoba niepełnosprawna powinna
stosować określone leki stale lub
czasowo – odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie
poniesionymi w danym miesiącu
a kwotą 100 zł.
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Powyższa lista wydatków (zarówno nielimitowanych, jak i limitowanych) ma
charakter zamknięty, tzn. odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które zostały wymienione w tabeli. Nie można zatem odliczyć wydatków związanych np. z dojazdem
własnym samochodem na badania lekarskie lub opłaceniem wizyty lekarskiej.
Odliczeniu nie podlegają też wydatki (chociażby wymienione w katalogu), które
w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

ODPOWIEDZI

Dokumenty do ulgi
rehabilitacyjnej

Jak należy udokumentować wydatki na cele rehabilitacyjne, które
można uwzględnić przy rozliczaniu podatku za ubiegły rok? Jeśli
podatnik rozlicza się wspólnie z małżonką, która ma orzeczenie
o niepełnosprawności, to jak należy to udokumentować, aby żona
mogła odliczyć dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne samochodem,
który jest zarejestrowany na męża?
Wysokość wydatków do odliczenia ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających
ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, pod warunkiem że wynika z nich, kto, kiedy, komu, ile
i za co zapłacił.
Tylko w przypadku wydatków limitowanych związanych z:
1) opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy
inwalidztwa,
2) utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone
do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczone do I grupy inwalidztwa,
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3)

używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło
16. roku życia
nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednak
na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
•
wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez
nie funkcji przewodnika,
•
okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
•
okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, do dojazdu na które wykorzystywano samochód (np. skierowanie na zabiegi, wraz z potwierdzeniem, że się na nich było).
Organ podatkowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń. Brak ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem
lub innym dokumentem, nie pozbawia urzędu skarbowego prawa do zwrócenia się do
osoby, która skorzystała z odliczenia o udowodnienie, że dany wydatek został przez nią
faktycznie poniesiony oraz że spełnia pozostałe warunki do zastosowania odliczenia.
Powyższych czynności organ podatkowy
dokonuje w ramach czynności sprawdzających lub w toku prowadzonego postępowania podatkowego.
Tak więc odliczenia z tytułu używania
samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej, może dokonać podatnik, jeżeli samochód stanowi jego własność albo
współwłasność (dotyczy to też wspólności
majątkowej małżeńskiej). Wydatki te nie
wymagają dokumentowania fakturami
ani rachunkami, ale na żądanie organów
podatkowych podatnik będzie obowiązany okazać dokument potwierdzający
zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów
leczniczo-rehabilitacyjnych oraz dokumenty potwierdzające własność bądź współwłasność pojazdu.
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ODPOWIEDZI

Wysokość odliczenia
tytułu wydatków na cele
rehabilitacyjne

Jakie kwoty można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Ulga rehabilitacyjna powoduje obniżenie podstawy do obliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych. W przypadku wydatków:
1) nielimitowanych – można odliczyć kwotę faktycznie poniesioną,
2) ograniczonych „górnym” limitem kwotowym – można odliczyć kwotę faktycznie
poniesioną, nie wyższą niż limit,
3) częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
oraz wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie – można odliczyć
różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) bądź zwróconą w jakiejkolwiek formie,
4) na leki – można odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi
w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

ODPOWIEDZI

Ulga rehabilitacyjna
w zeznaniu rocznym

Jak dokonać odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz
wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych, poniesionych w 2016 r. przez podatnika będącego
osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu
są osoby niepełnosprawne?
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Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego
(których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).
Jeśli w rozliczanym roku podatkowym podatnik uzyskał dochody (przychody)
z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej,
najmu lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać już w trakcie roku podatkowego, a więc przy obliczaniu wpłacanych zaliczek
lub ryczałtu („ostatecznego” rozliczenia dokonuje jednak w zeznaniu podatkowym).
Odliczenia można dokonać:
• od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej albo
• od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odliczeniu od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone
w jakiejkolwiek formie. Podobnie odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów.
Kwota przysługującego odliczenia w części, w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) podatnika w danym roku podatkowym, nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może, w związku z poniesionymi wydatkami
uprawniającymi do ulgi rehabilitacyjnej:
•
zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeśli podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku
należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy,
•
ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że
zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby
niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.
Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego można skorzystać tylko wtedy,
gdy spełni się wszystkie ustawowe warunki. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić
poprawność dokonanych odliczeń. Stąd w przypadku rozliczania każdej ulgi warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.
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Ulga na Internet
ODPOWIEDZI

Podatnik od 2006 r. posiada przyłącze internetowe i regularnie
opłaca faktury za Internet. W rozliczeniu za 2016 rok chce po raz
pierwszy skorzystać z ulgi. Czy może?
Prawo do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje mu za
rok 2016 i 2017.

ODPOWIEDZI

Składki na zagraniczne
ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne

Czy, rozliczając PIT, można odliczyć od dochodu składki zapłacone
za granicą ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej (UE), lub
innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
bądź w Konfederacji Szwajcarskiej i od podatku takich składek
zdrowotnych?
Tak. Warunkiem skorzystania z takiego
odliczenia od dochodu jest udokumentowanie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz istnienie podstawy
prawnej do uzyskania przez polski organ
podatkowy informacji podatkowych od
organu podatkowego państwa, w którym
podatnik opłacał składki na obowiązkowe
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Odliczenie jest możliwe, jeśli składki te
nie zostały wcześniej
odliczone od dochodu
(przychodu) w innym
niż Polska państwie
UE, EOG lub Szwajcarii.

ubezpieczenie społeczne. Odliczenie jest możliwe, jeśli składki te nie zostały wcześniej
odliczone od dochodu (przychodu) w innym niż Polska państwie UE, EOG lub Szwajcarii.
Nie podlegają odliczeniu składki, których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony od opodatkowania.
Odliczeniu od podatku za 2016 r. podlegają zaś składki zapłacone za granicą ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska państwie
Unii Europejskiej (UE), lub innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
bądź w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunki odliczenia takich składek są identyczne, jak
w przypadku ww. odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Kwota
składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

1% podatku
ODPOWIEDZI

Jak w tym roku można zadeklarować przekazanie 1% swojego
podatku za 2016 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz dowolnie wybranej
organizacji pożytku publicznego, ale nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.
Lista organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku w 2017 roku dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Przekazanie nastąpi pod warunkiem, że podatnik dokona zapłaty
w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do
przekazania na rzecz OPP nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla
złożenia zeznania podatkowego. Potem pieniądze pochodzące z 1% będą przekazywane
organizacjom pożytku publicznego.
Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste. Należy w zeznaniu rocznym w odpowiednich rubrykach wpisać numer KRS wybranej organizacji i przekazywaną kwotę, która nie
może wynosić więcej niż 1% podatku należnego. Również podatnicy, którzy otrzymują
od organu rentowego roczne obliczenie podatku (PIT-40 lub PIT-40A), mają możliwość
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przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, że na
bazie otrzymanego rozliczenia samodzielnie złożą zeznanie podatkowe w urzędzie
skarbowym albo sam nowy formularz PIT-OP (bez wypełniania odrębnego zeznania).
Termin do przekazania 1% podatku
uzależniony jest od tego, do kiedy należy
złożyć dane zeznanie podatkowe; np. osoby, które podjęły decyzję o rozliczeniu się
na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wybierają druk PIT-28
i składają go do końca stycznia 2017 roku,
natomiast podatnicy, którzy dokonują rozliczenia na druku PIT-37 mają czas do końca
kwietnia 2017 roku.

ODPOWIEDZI

Ulga rodzinna – rodzice
z jednym dzieckiem

Pani B i Pan C w maju zostali rodzicami, a w czerwcu 2016 r. zawarli
związek małżeński. Pani B uzyskała w roku podatkowym dochody
w wysokości 40.000 zł, a jej mąż 70.000 zł.
Rodzice, którzy posiadają wyłącznie jedno dziecko, mogą korzystać z ulgi rodzinnej
w wysokości 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie)1:
•
jeśli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy
w związku małżeńskim nie przekroczą w skali roku kwoty 112.000 zł,
•
w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym także przez część roku podatkowego) i spełnia kryteria do uznania jej za osobę
samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku
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dochodowym od osób fizycznych – o ile dochody tej osoby nie przekroczą
w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
•
w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również
przez część roku podatkowego) i nie wychowuje dziecka samotnie – jeżeli jej
dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.
W łącznej kwocie dochodów, których wysokość decyduje o prawie rodziców jednego
dziecka do ulgi rodzinnej, trzeba uwzględnić uzyskane w danym roku dochody, które
podlegają opodatkowaniu:
•
według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, a więc m.in. dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło, z tytułu powołania do składu
zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej), z działalności gospodarczej, z działów
specjalnych produkcji rolnej, z emerytur i rent,
•
na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz
z odpłatnego zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną,
• 19% podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, a więc dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub
z działów specjalnych produkcji rolnej.
Obliczając kwotę dochodu, należy brać tu pod uwagę dochody obliczone jako nadwyżka
przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz pomniejszone o zapłacone (bądź potrącone
przez płatnika ze środków podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne2.
Małżeństwo Podatników w zostało zawarte w trakcie roku podatkowego (a więc
nie trwało przez cały rok podatkowy), zatem przy ustalaniu prawa do ulgi należy
uwzględnić limit dochodu w wysokości
56.000 zł w odniesieniu do każdego z rodziców. W konsekwencji z ulgi w opisanym
przypadku może skorzystać wyłącznie Pani
B, ponieważ jej roczne dochody mieszczą
się w limicie uprawniającym do odliczenia.
W przedstawionej sytuacji kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 mies. x 92,67 zł).
1.

Zob. art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku

2.

dochodowym od osób fizycznych.
Zob. art. 27f ust. 2a ww. ustawy.
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Ulga rodzinna u wdowca

W przedstawionej sytuacji łączna kwota odliczenia wyniesie 2.038,74 zł:
• 10 x 92,67 zł = 926,70 zł (tj. kwota odliczenia na pierwsze dziecko, którego dochody są niższe od limitu 3.089 zł) za 10 miesięcy) +
• 12 x 92,67 zł = 1.112,04 zł (tj. kwota odliczenia na drugie dziecko).

ODPOWIEDZI

1.

Zob. art. 27f ust 2 pkt 2 ww. ustawy.

Państwo K wychowywali wspólnie małoletnią córkę i byli małżeństwem
do lipca (w lipcu jeden z małżonków zmarł). Roczne dochody drugiego
z małżonków wyniosły 90.000 zł. Czy może on skorzystać z ulgi
na dziecko?
W opisanej sytuacji drugi z małżonków ma prawo do ulgi, gdyż jego roczne dochody nie
przekroczyły kwoty 112.000 zł. Jest on bowiem osobą samotnie wychowującą dziecko, ponieważ za takiego uznaje się rodzica lub opiekuna prawnego będącego panną,
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą
w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub
odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym
samotnie wychowuje dzieci. Ulga wyniesie 1.112,04 zł, jeśli podatnik wychowywał małoletniego syna przez cały rok podatkowy.

ODPOWIEDZI

Ulga rodzinna – rodzice
z dwójką dzieci

Państwo A wychowują dwoje dzieci. Jedno z dzieci w roku 2016
ukończyło studia licencjackie i nie kontynuuje nauki. Uzyskało ono
dochody w wysokości 2.000 zł. Drugie dziecko jest uczniem szkoły
podstawowej. Jaka ulga prorodzinna im przysługuje?
Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. W przypadku rodziców, którzy posiadają dwoje dzieci, mogą oni korzystać z
ulgi na dzieci w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1.112,04 zł na każde dziecko1.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ODPOWIEDZI

Ulga rodzinna – rodzice
z trójką i więcej dzieci

Dochody Państwa X w 2016 r. wyniosły 120 000 zł. Posiadają
wspólnie jedno małoletnie dziecko, ale Pan X jest też ojcem dwójki
dzieci z poprzedniego związku, które z nim mieszkają i obecnie
studiują i nie uzyskują żadnych dochodów. Matka natomiast nie
utrzymuje kontaktu z dziećmi, jak również nie płaci alimentów.
Czy Pani X i Pan X mogą skorzystać z ulgi na dzieci?
Podatnicy składający zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2016 rok mogą pomniejszyć należny
podatek dochodowy z tytułu wychowania dzieci własnych i przysposobionych. Podatnikami uprawnionymi do tej ulgi rodzinnej są również opiekunowie prawni i rodziny zastępcze
(dziecko musi z nimi mieszkać).
W opisanej sytuacji Pani X nie przysługuje prawo do ulgi, gdyż jest rodzicem
Podatnicy składający
tylko jednego dziecka i przekroczony zozeznania PIT-36 lub
stał ustawowo określony limit dochodów
PIT-37 za 2016 rok
małżonków wychowujących jedno dziecko
mogą pomniejszyć
(112.000 zł). Pan X, jako ojciec trójki dzienależny podatek
ci nie jest objęty tym warunkiem. Odliczy
dochodowy z tytułu
on zatem ulgę na dwoje dzieci z poprzedwychowania dzieci
własnych i przysponiego związku (po 92,67 zł miesięcznie na
sobionych.
pierwsze i drugie dziecko) oraz na trzecie
małoletnie dziecko z obecnego związku
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166,67 zł miesięcznie. Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, mogą bowiem korzystać z ulgi rodzinnej1:
•
na pierwsze i na drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 zł za każdy
miesiąc kalendarzowy (tj. w skali roku po 1.112,04 zł),
•
na trzecie dziecko w wysokości 166,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (czyli
2.000,04 zł rocznie),
•
na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 225,00 zł za każdy miesiąc
kalendarzowy (tj. 2.700 zł w skali roku).
1.

Zob. art. 27f ust 2 pkt 3 ww. ustawy.

w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28. W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym
przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom (opiekunom prawnym) do ustalenia wysokości składek, które stanowią górny limit zwrotu ulgi, przyjmuje
się łączną kwotę ich składek.
Podatnicy, u których kwota ulgi była wyższa niż kwota należnego podatku, składając
zeznanie za 2016 r., nie załączają formularza PIT/UZ. Wniosek o zwrot niewykorzystanej
ulgi jest uwzględniany w formularzach PIT-37 lub PIT-36. Kwota zwrotu otrzymana przez
podatnika z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci jest wolna od podatku dochodowego1.
Jest jednak brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu w rozumieniu przepisów ustawy
z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych2.
1.
2.

ODPOWIEDZI

Zob. art. 21 ust.1 pkt 140 ww. ustawy.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.

Jak uzyskać zwrot
niewykorzystanej kwoty
ulgi rodzinnej?
ODPOWIEDZI

Pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym

Jak rodzice, którzy osiągnęli w 2016 roku niskie dochody, mogą ubiegać
się o zwrot kwoty ulgi rodzinnej przewyższającej podatek?
Żeby skorzystać z ulgi na dzieci, trzeba złożyć zeznanie podatkowe, bowiem nie ma
możliwości rozliczenia tej ulgi za pośrednictwem płatnika (pracodawcy czy organu
rentowego). Podatnik powinien podać w zeznaniu podatkowym (w załączniku PIT/O)
numer PESEL dziecka, a w razie braku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.
Rodzice (opiekunowie prawni), którzy osiągnęli niskie dochody i którym zabraknie
podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty
odliczenia. Kwotę zwrotu stanowi różnica między kwotą przysługującego podatnikowi
odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie może przekroczyć
łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z przepisami ww. ustawy podlegają
odliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, pomniejszonych o składki odliczone

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Czy z uwagi na posiadany stopień niepełnosprawności mogę odliczyć
w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT wydatki za pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym?
Prawo do skorzystania z odliczenia ulgi z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby
niepełnosprawne, których dochód nie przekroczył w 2016 r. kwoty 9.120 zł.
Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:
a) sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON lub ze środków NFZ czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.
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Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy
(środków), to odliczeniu podlega tylko
różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną)
z tych funduszy (środków) lub zwróconą
w jakiejkolwiek formie.
Odliczenie to nie jest limitowane,
a więc można odliczyć od dochodu kwotę
faktycznie poniesionego wydatku.

PROJEKTY

Ustawa o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym

Celem ustawy wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem
całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze
zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej
i rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które
zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego
uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego
do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
Nowelizacja przewiduje, że podmioty planujące jego nabycie wewnątrzwspólnotowe będą musiały zarejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego i zgłosić
zamierzone nabycie do naczelnika urzędu celnego. Pozwoli to na bieżące pozyskiwać informacje o ilości nabywanego w krajach UE całkowicie skażonego alkoholu
etylowego.
Senat poprawką chce wprowadzić obowiązkowy rejestr sprzedawanych na terytorium kraju alkoholu całkowicie skażonego i wybranych wyrobów zawierających w swym
składzie alkohol etylowy, sklasyfikowanych odpowiednimi podkategoriami Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PROJEKTY

Dalsze ułatwienia
w PIT i CIT?

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku
dochodowym od osób prawnych. Przewidziano w nim kolejne
ułatwienia dla przedsiębiorców, w tym koniec z obowiązkiem
odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych.
Propozycja ta zakłada też umożliwienie podatnikom zaliczania bezpośrednio do
kosztów uzyskania przychodów dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia
środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach
sprawozdawczych, tj. w następnym miesiącu, kwartale lub roku.

ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o wymianie
informacji podatkowych

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2017 r., z wyjątkami.
Określono w niej:
1) zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
2) właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
3) obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na
wniosek właściwego organu;
4) obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych, o których mowa w dziale III, oraz zasady
kontroli ich wykonywania;
5) obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, o której mowa w dziale V, w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

PODATKI ■

■ PODATKI

AKTUALNOŚCI

ECOFIN o obniżeniu VAT
na książki i prasę

Ministrowie finansów UE rozmawiali o nowych przepisach, które
obniżałyby VAT na książki, gazety i czasopisma zarówno w wersji
papierowej, jak i cyfrowej.
Polska od kilku lat stara się o zrównanie stawek dla książek i e-booków.
Dyskutowano też o projekcie dyrektywy ws. odwrotnego obciążenia VAT dla dostaw towarów i usług powyżej 10 tys. euro.

ORZECZENIA

E-booki bez obniżonej
stawki VAT

Zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki,
dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną
były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT. Regulacje
dyrektywy VAT są w tym zakresie ważne.
– Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 marca 2017 r. w sprawie C-390/15
– Rzecznik Praw Obywatelskich.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Na podstawie dyrektywy VAT1 państwa członkowskie mogą stosować obniżoną
stawkę VAT2 do publikacji drukowanych takich jak książki, dzienniki i periodyki3. Publikacje cyfrowe muszą natomiast podlegać podstawowej stawce VAT, z wyjątkiem
książek cyfrowych dostarczanych na nośniku fizycznym (jak na przykład CD-ROM)4.
W wyroku Trybunał stwierdził najpierw, że w zakresie, w jakim dyrektywa VAT skutkuje
wyłączeniem stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą
elektroniczną, podczas gdy takie stosowanie jest dopuszczone dla dostawy książek
cyfrowych na wszystkich nośnikach fizycznych, przepisy tej dyrektywy należy uważać
za ustanawiające odmienne traktowanie dwóch podobnych sytuacji w świetle zamierzonego przez prawodawcę Unii celu wspierania czytelnictwa, jeżeli prawodawca ten dopuścił stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do niektórych rodzajów książek.
Trybunał zauważył jednak, że różnica ta jest uzasadniona, gdyż wyłączenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną jest konsekwencją szczególnego systemu VAT mającego zastosowanie do handlu elektronicznego. Mając bowiem na względzie ciągły rozwój, jakiemu podlegają usługi elektroniczne
w całości, uznał on za niezbędne poddanie ich jasnym, prostym i jednolitym regułom, aby
stawka VAT mająca zastosowanie do tych usług mogła zostać określona w sposób pewny,
a także aby ułatwić zarządzanie tym podatkiem przez podatników i krajowe organy podatkowe. Wyłączając bowiem stosowanie obniżonej stawki VAT do usług świadczonych
drogą elektroniczną, prawodawca Unii eliminuje konieczność analizy przez podatników i krajowe organy podatkowe każdego rodzaju tych usług, czy należy on jednak
do jednej z kategorii usług mogących podlegać takiej stawce na mocy dyrektywy VAT.
W konsekwencji taki przepis należy uważać za przydatny do realizacji celu, jakiemu służy
szczególny system VAT mający zastosowanie do handlu elektronicznego. Ponadto uznanie,
że państwa członkowskie dysponują możliwością stosowania obniżonej stawki VAT
do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną, tak jak jest to dopuszczalne dla
dostawy takich książek na wszystkich nośnikach fizycznych, zagrażałoby spójności
całości środka zamierzonego przez prawodawcę Unii, polegającego na wyłączeniu
wszystkich usług elektronicznych z możliwości stosowania obniżonej stawki VAT.
1.

2.
3.
4.

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, S. 1), w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady 2009/47/
WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych
podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2009, L 116, s. 18).
Lub też dwie obniżone stawki VAT.
Chyba, że materiały te w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym.
W tym przypadku można stosować obniżoną stawkę VAT do książek cyfrowych. Jeżeli natomiast
te książki cyfrowe są dostarczane poprzez pobranie z Internetu lub streaming, obowiązuje podstawowa stawka podatku. W odniesieniu do dzienników i periodyków cyfrowych obowiązuje
zawsze podstawowa stawka VAT, niezależnie od formy ich dostarczenia.
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Będzie zakaz handlu
w niedziele?

Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, przekazując jednak swoje
uwagi do zmian.
Zgodnie z obywatelską propozycją, zakaz handlu w niedziele, miałby dotyczyć większości
placówek handlowych, z odstępstwami. Projekt ustawy zakłada m.in., iż w niedzielę handel w placówkach handlowych, a także wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz
handlu – ma być zbronione. Poropozycja ta przewiduje także szereg wyjątków od tak
określonych zakazów.

PROJEKTY
PORADY

Ułatwienia dla
poszkodowanych przez
zmowę cenową

Rządowy projekt ustawy wprowadzi ułatwienia dla przedsiębiorców
i konsumentów poszkodowanych przez kartele stosujące nieuczciwą
konkurencję.
Projekt normuje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez naruszenie prawa konkurencji oraz sposób dochodzenia w postępowaniu cywilnym roszczeń
wynikłych z takich naruszeń. Z nowych
przepisów będą mogli skorzystać zarówno
przedsiębiorcy, jak i konsumenci (np. wy-
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Projekt zawiera gwarancję, że każdy, kto
poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa
konkurencji, będzie miał
prawo do jej pełnego
naprawienia.

stępujący w pozwach zbiorowych), którzy
ucierpieli wskutek niedozwolonych praktyk rynkowych. Chodzi zwłaszcza o działalność karteli, czyli zmówionych firm, które
narzucają odbiorcom swoich produktów
(mniejszym przedsiębiorcom lub konsumentom) zawyżone ceny.
Projekt nowej ustawy zawiera gwarancję, że każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji, będzie
miał prawo do jej pełnego naprawienia.
Dotyczy to poniesionych strat oraz utraconych korzyści (wraz z odsetkami), które
poszkodowany mógłby osiągnąć.
Projekt przewiduje liczne ułatwienia dla
poszkodowanych przez działania karteli
i wskutek innych naruszeń prawa konkurencji. Najważniejsze to:
•
wprowadzenie domniemania, że naruszenie prawa konkurencji, którego dopuścił
się naruszyciel, jest przez niego zawinione (według obecnych przepisów, winę
naruszyciela musi na ogólnych zasadach wykazać poszkodowany);
•
wydłużenie do 5 lat podstawowego terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (obecnie 3 lata);
•
zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń na czas trwania postępowania administracyjnego dotyczącego naruszenia prawa konkurencji;
•
ułatwienie w dostępie do dowodów, niezbędnych do wykazania odpowiedzialności odszkodowawczej naruszyciela: wprowadzenie możliwości złożenia przez
poszkodowanego wniosku do sądu o nakazanie wyjawienia środka dowodowego
znajdującego się w posiadaniu naruszyciela, osoby trzeciej lub organu ochrony
konkurencji; wykonanie nakazu może być wymuszone w drodze egzekucji;
•
ułatwienie przy wykazywaniu przez poszkodowanego wysokości poniesionej
szkody: na wniosek sądu pomocy w tym zakresie może udzielić organ ochrony
konkurencji (w przypadku Polski – UOKiK).
Proponowane przepisy dostosowują polskie regulacje do unijnej dyrektywy dotyczącej
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia unijnego i krajowego prawa
konkurencji. Obowiązywać mają zarówno w sprawach krajowych, jak w postępowaniach
transgranicznych, obejmujących kraje Unii Europejskiej.
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Obowiązki uczestników
systemu monitorowania
drogowego przewozu
towarów

•
•
•
•

Laden Sie die Information über das Überwachungssystem für Warenbeförderung
im Straßenverkehr herunter. (plik doc 50 KB)
Download information concerning the monitoring system for the carriage of goods
by road. (plik doc 43 KB)
Téléchargez des informations sur le système de surveillance du transport routier
des marchandises (plik doc 46 KB)
Получить информацию о системе мониторинга дорожных перевозок товаров.
(plik doc 70 KB)

Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania
drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy zostały uchwalone
przez parlament i oczekują na podpis prezydenta RP. Warto znać
najważniejsze informacje o obowiązkach uczestników systemu.
Nowe rozwiązania będą obowiązywać 14 dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.
Narzędzie do zwalczania szarej strefy
System monitorowania drogowego przewozu towarów to narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi,
alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług. Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania
SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC.
Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. utworzenia konta na PUESC, rejestracji
danych osoby fizycznej oraz podmiotu w Systemie Informacyjnym Służby Celnej oraz
rejestracji reprezentacji znajdują się w dokumencie „e-Klient Służby Celnej – Instrukcja
elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług
Systemu Informacyjnego Służby Celnej".
Obowiązki uczestników systemu
Resort finansów przedstawił krótką informację w języku polskim, angielskim, niemieckim,
francuskim i rosyjskim o obowiązkach uczestników systemu monitorowania, tj. podmiotów
wysyłających, podmiotów odbierających, przewoźników i kierowców oraz konsekwencjach,
które wynikają z nieprzestrzegania tych obowiązków.
•
Pobierz informację nt. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
w polskiej wersji językowej (plik docx 23 KB)
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PROJEKTY
PORADY

Poprawka do projektu
ustawy o biegłych
rewidentach

Rada Ministrów wprowadziła poprawkę do projektu ustawy
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.
Poprawka wprowadza zmiany do rządowej propozycji przyjętej przez rząd w listopadzie
2016 r. Projekt ustawy o biegłych rewidentach zakłada wzmocnienie niezależności
i obiektywizmu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich, a także poprawę jakości badań ustawowych oraz wzmocnienie nadzoru publicznego. Zaproponowane
przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.
W wyniku poprawki rozszerzona zostanie czarna lista usług zakazanych (określona
w rozporządzeniu UE) o inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej w oparciu o opcję przewidzianą dla kraju członkowskiego. Zmiana ta spowoduje, że nie będzie
możliwe jednoczesne przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych jednostki
zainteresowania publicznego (JZP) oraz świadczenie usług niebędących czynnościami rewizji finansowej na rzecz takiej jednostki (tj. wszelkich usług doradczych). Zakaz
świadczenia dodatkowych usług zakazanych dotyczyć będzie podmiotów oraz okresów
określonych dla czarnej listy w rozporządzeniu unijnym. Wprowadzone zostaną także
przepisy przejściowe w związku z rozszerzeniem czarnej listy po dacie bezpośredniego
zastosowania rozporządzenia UE (po 17 czerwca 2016 r.), umożliwiające zrealizowanie
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PROJEKTY

do 31 grudnia 2017 r. umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy,
przewidujących świadczenie usług zakazanych dodanych do czarnej listy. Możliwe będzie
również przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych JZP za 2017 r., jeśli usługi
dodane do czarnej listy zostały wykonane w 2017 r.
Wprowadzone zostaną przepisy przejściowe w związku z wykorzystaniem po dacie
zastosowania przepisów unijnych opcji przewidzianej dla kraju członkowskiego zezwalającej na wprowadzenie wymogu 5-letniej rotacji firmy audytorskiej badającej JZP. Zmiana
umożliwi przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych JZP za 2017 r. przez firmę
audytorską wybraną w oparciu o mające bezpośrednie zastosowanie przepisy unijne,
które nie uwzględniają wykorzystania opcji.
Zmieni się podstawa naliczania maksymalnej kwoty kary, którą będzie można nałożyć
na firmę audytorską lub JZP. W przypadku firm audytorskich podstawę stanowić będą
przychody netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności operacyjnej
firm audytorskich. Natomiast w przypadku JZP, podstawą będą przychody netto ze
sprzedaży towarów i produktów. Zmiana wychodzi naprzeciw postulatom ograniczenia
wysokości kar przez wyłączenie z podstawy naliczania kary przychodów finansowych
i przychodów z pozostałej działalności operacyjnej (niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną).
Wybór firmy audytorskiej badającej JZP, który dokonywany jest przez radę nadzorczą,
będzie odbywał się na takich samych zasadach jakie obowiązują JZP, w których wyboru
firmy audytorskiej dokonuje walne zgromadzenie. Dotyczy to uwzględnienia w procesie
wyboru audytu rekomendacji komitetu oraz zakazu stosowania procedury ograniczającej mniejszym firmom audytorskim składanie ofert, jeśli chodzi o przeprowadzanie
badań ustawowych JZP. Wprowadzone zostaną odpowiednie przepisy przejściowe pozwalające na zachowanie ważności wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań
finansowych JZP za 2017 r., przeprowadzonego lub rozpoczętego i niezakończonego
przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy, jeśli nie uwzględniał on tych wymogów.
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Ułatwienie
dochodzenia należności

Tzw. pakiet wierzycielski czeka na osotatnią decyzję Sejmu. To ustawa,
która ma dać firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności
płatniczej kontrahentów, pozwolić szybciej odzyskiwać należności
oraz ma przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych i poprawić
płynność przedsiębiorstw. Ustawa jest elementem pakietu
#100zmianDlaFirm.
Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

PROJEKTY
PORADY

Projekt ustawy o ochronie
danych osobowych

Przed każdym z państw Unii Europejskiej stoi wyzwanie wdrożenia
do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego
o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679). Przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych, mają zapewnić skuteczne
stosowanie w polskim porządku prawnym rozporządzenia 2016/679.
Przygotowany przez Ministra Cyfryzacji projekt ma służyć realizacji
tego celu.
Projekt zawiera kolejno: przepisy ogólne, przepisy regulujące postępowanie w sprawie
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, europejską współpracę administracyjną, postępowanie kontrolne, administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilną
i kwestie związane z inspektorami ochrony danych.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

FIRMA ■

■ FIRMA

Przygotowanie tej propozycji poprzedzone zostało konsultacjami. Celem przyświecającym opracowywaniu krajowych
Założeniem projektowanej regulacji
ram prawnych ochrony danych osobowych
jest też zapewniejest zapewnienie pełnej skuteczności nornie obywatelom
mom przewidzianym w rozporządzeniu
możliwości skutecz2016/679. Założeniem projektowanej reniejszego egzekwogulacji jest też zapewnienie obywatelom
wania ochrony ich
możliwości skuteczniejszego egzekwowadanych osobowych.
nia ochrony ich danych osobowych – w tym
poprzez przyśpieszenie postępowania
w sprawach ich naruszeń.
Udostępniona propozycja zawiera wyłącznie przepisy, które do dnia ich udostępnienia
zostały wypracowane w Ministerstwie Cyfryzacji. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich
regulacji koniecznych do wprowadzenia do projektowanej ustawy, nad którymi pracuje
Ministerstwo Cyfryzacji.

PROJEKTY

Zmiany w partnerstwie
publiczno-prywatnym?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz niektórych innych ustaw został przesłany do konsultacji.
Propozycja ta dotyczy:
•
wskazania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako organu właściwego w sprawach PPP w Polsce,
•
struktury projektów PPP (np. uelastycznienie regulacji spółek projektowych),
•
zharmonizowania ustawy o PPP ze znowelizowanym Prawem zamówień publicznych i nową ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
•
dostosowania przepisów podatkowych do charakterystyki PPP (przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości i działalności gospodarczej eksploatacji dróg publicznych),
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•

usunięcia ograniczeń z zakresu finansów publicznych (umożliwienie udzielania
dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) partnerom prywatnym
albo spółkom wykonującym zadania publiczne tych j.s.t.),
•
wprowadzenia dwóch procedur: (1) oceny mniejszych projektów przez MR oraz
(2) zgody na realizację projektów w innej formule niż PPP (projektów o wartości
powyżej 300 mln zł z budżetu państwa).
Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, projekt nie zmienia minimalnych stawek opłat
za parkowanie w strefach płatnych.
Wprowadza natomiast nowy rodzaj strefy płatnego parkowania, tzn. strefy w ścisłych
centrach miast i centrach dzielnic dużych miast (chodzi o miasta powyżej 200 tys. mieszkańców). W tych strefach samorządy będą mogły ustalić wysokość opłaty za parkowanie
w granicach trzykrotności obecnego limitu, który nie był zmieniany od 14 lat.

Spółdzielnie rolników
PROJEKTY

Rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników jest kolejną
propozycją legislacyjną zmierzającą do wzmocnienia pozycji rolników
w całym łańcuchu żywnościowym.
Spółdzielnie rolników mają być dobrowolnym zrzeszeniem. Proponowany system zachęt
oparty został na zwolnieniach podatkowych. Dlatego też, jako forma pomocy publicznej,
projekt ustawy o spółdzielniach rolników wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.
Spółdzielnie będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników. Tylko rolnicy będą mogli
wchodzić w skład rady nadzorczej.
Przygotowane rozwiązania w sposób kompleksowy regulują zasady funkcjonowania
spółdzielni. Utworzone na mocy tych przepisów podmioty będą mogły również prowadzić
działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryzacji
produktów wyprodukowanych przez swoich członków. Ponadto spółdzielnie będą mogły
zajmować się sprzedażą i przetwarzaniem produktów, a także obrotem przetworzonych
produktów.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
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ZMIANY
PROJEKTY
PRAWNE

Ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich

Nowe rozwiązania w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich zmierzają do poprawy konkurencyjności gospodarstw
rolnych dzięki ograniczeniu ryzyka utraty przez rolników przychodów
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Wprowadzone zmiany umożliwiają ubezpieczenie upraw rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki,
kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe) od pełnego pakietu albo od 1 lub kilku
wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie
65% w 2017 r.
Ustawa ma wejść w życie z następnego dnia po jej ogłoszeniu.

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków na
dotacje dla organizacji
przedsiębiorców w 2017 r.

Do 8 maja 2017 r. można składać wnioski o dotację na działania
zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki
na arenie międzynarodowej.
Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji
interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń
z zagranicznymi partnerami.
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Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach projektu, udzielone
zostaną dotacje organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców na częściowe opłacenie składek członkowskich
wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.
Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia
Sprawozdania końcowego zawierającego
rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji
oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tychże działań w 2017 r. W ramach
promocji działań organizacji przedsiębiorców na rzecz swoich członków, część merytoryczna składanych Sprawozdań końcowych, zostanie upubliczniona na stronie MR.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2017 r.
znajdziesz „tutaj”.

AKTUALNOŚCI

Plan Rozwoju
Elektromobilności

Celem Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju
elektromobilności Polaków (tj. transporu elektrycznego), rozwój
przemysłu związanego z tym nowym sektorem oraz stabilizacja
sieci elektroenergetycznej. Rząd przyjął dokument 16 marca 2017 r.
– „Rozwój transportu elektrycznego to dla Polski duże wyzwanie, ale i ogromna szansa.
Decyzja Rady Ministrów to ważny krok. Plan Rozwoju Elektromobilności tworzy fundament
pod rozwój zupełnie nowego i konkurencyjnego rynku” – ocenił wiceminister Kurtyka.
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Sprawozdania
z udzielenia pomocy
publicznej w rolnictwie

Od początku 2017 roku obowiązują nowe zasady sporządzania
i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i sprawozdań
o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
oraz rocznej informacji o nieudzielaniu pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
Wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017 r. poz. 120).

ODPOWIEDZI
AKTUALNOŚCI

Raportowanie
niefinansowe –
najczęściej zadawane
pytania

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF przedstawił
najczęściej zadawane pytania dotyczące polskich przepisów
transponujących dyrektywę 2014/95 ws. ujawniania informacji
niefinansowych i o polityce różnorodności.
Lista pytań i odpowiedzi jest aktualizowana.
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Dodatkowo przedstawiono prezentację MF na temat nowych przepisów w powyższym zakresie oraz materiał edukacyjny przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu w konsultacji z Ministerstwem Finansów.
RAPORTOWANIE INFORMACJI
O POLITYCE RÓŻNORODNOŚCI

Czy emitent ma obowiązek stosować politykę różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących?
Nie, emitent nie ma takiego obowiązku.
Natomiast emitent raportuje informacje
o polityce różnorodności, jeśli stosuje taką
politykę. W przypadku, gdy emitent nie
stosuje polityki różnorodności, to zgodnie
z przepisami ma obowiązek przedstawić
tylko wyjaśnienie takiej decyzji.
Czy emitenci mający poniżej 250 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
nie będą musieli raportować informacji
o polityce różnorodności?
Kryterium 250 pracowników nie jest
kluczowym kryterium. Decydujące jest
przekroczenie przez emitenta dowolnych
dwóch progów z trzech, tj.:
•
średnioroczne zatrudnienie –
250 osób lub
•
suma aktywów bilansu – 85 mln zł
lub
•
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów – 170 mln zł.
Jeśli zatem emitent przekroczy oba
progi finansowe, ale będzie miał np. tylko
100 pracowników, to też będzie objęty obowiązkiem raportowania informacji o polityce różnorodności.
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Czy jeśli emitent wprowadzi (lub już poJeśli emitent przekrosiada) politykę różnorodności pod kątem
czy oba progi finannp. pochodzenia geograficznego członków
sowe, ale będzie miał
organów spółki, to czy i tak będzie musiał
np. tylko 100 pracowuzasadnić brak polityki różnorodności pod
ników, to też będzie
kątem wieku, płci oraz wykształcenia i doobjęty obowiązkiem
świadczenia zawodowego, o których jest
raportowania inmowa w przepisie rozporządzenia?
formacji o polityce
różnorodności.
Nie, ponieważ przepisy nie wymagają,
aby emitenci posiadali jakąkolwiek politykę różnorodności, a jeśli emitenci ją posiadają, to nie ma wymogu pod jakim aspektem ta
polityka ma być. Aspekty wymienione w przepisach są tylko przykładowymi aspektami,
które emitenci mogą uwzględnić w swojej polityce różnorodności.
Jeśli emitent posiada politykę różnorodności w odniesieniu do składu zarządu, ale nie
posiada polityki w odniesieniu do składu rady nadzorczej, to czy musi z jednej strony ujawniać politykę w odniesieniu do zarządu oraz wyjaśnienie braku polityki różnorodności w odniesieniu do rady nadzorczej? Albo czy można uznać, że posiadanie polityki różnorodności
w odniesieniu tylko do jednego organu jest już posiadaniem takiej polityki i emitent nie
musi tłumaczyć się z braku polityki w odniesieniu do innego organu?
W tym przypadku emitent raportuje politykę różnorodności w części, w jakiej ją posiada,
a dodatkowo zawiera wyjaśnienie braku polityki w pozostałym zakresie.
Czy jeśli emitent będący jednostką dominującą grupy kapitałowej przekroczy progi nie
na poziomie jednostkowym, lecz na poziomie skonsolidowanym, to będzie raportować
informacje o polityce różnorodności na poziomie całej grupy?
Raportowanie informacji o polityce różnorodności dotyczy tylko jednostek, nie dotyczy
raportowania za całą grupę kapitałową; czyli raportuje tylko ten emitent, który przekroczy określone kryteria. Natomiast jeśli emitent jest równocześnie jednostką dominującą
w grupie kapitałowej, to sporządzając sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej musi
zawrzeć w ramach oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego informacje o polityce
różnorodności ale w odniesieniu do emitenta (a nie do grupy kapitałowej), zgodnie z ust. 4
par. 92 znowelizowanego rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.
RAPORTOWANIE ROZSZERZONYCH INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Gdzie powinno być opublikowane odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych?
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Odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych podlega, zgodnie
z art. 49b ust. 9 UoR, umieszczeniu na stronie internetowej jednostki w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Analogiczna zasada dotyczy skonsolidowanego sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Czy oświadczenie na temat informacji niefinansowych ma być odrębną częścią sprawozdania z działalności? Czy to jest jakaś sekcja?
Tak, zgodnie z art. 49b ust. 1 UoR takie oświadczenie ma być zawarte w sprawozdaniu z działalności jako „wyodrębniona część". Analogiczny przepis art. 55 ust. 2b UoR
dotyczy oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych.
Jeśli w sprawozdaniu z działalności spółka opisze np. system zarzadzania ryzykami
(czyli ujawni dane wymagane obowiązkiem z art. 49b UoR), to czy musi je powtórzyć
w „sekcji" oświadczenia nt. informacji niefinansowych?
Tak, ponieważ dyrektywa 2014/95 i w ślad za tym ustawa o rachunkowości określają
minimalny zakres informacji, które mają się znaleźć w oświadczeniu na temat informacji
niefinansowych, które ma być wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności. Zatem
powtórzenia mogą być nie do uniknięcia. Wydaje się natomiast, że w pozostałej ogólnej
części sprawozdania z działalności można w celu uniknięcia powtórzeń zamieścić odnośnik do informacji wykazanych w części będącej oświadczeniem na temat informacji
niefinansowych, chyba że te informacje mają także znaleźć się w wyodrębnionej części
będącej np. oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.
Jeśli spółka wydaje odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, to jakie
stwierdzenie zawarte w oświadczeniu w sprawozdaniu z działalności jest wystarczające?
Zgodnie z art. 49b ust. 9 UoR w przypadku sporządzenia odrębnego sprawozdania
na temat informacji niefinansowych jednostka powinna zamieścić w sprawozdaniu
z działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji
niefinansowych. Dobrą praktyką byłoby umieszczenie także informacji o stronie internetowej jednostki na której zostanie później zamieszczone to odrębne sprawozdanie.
Jeśli spółka chce skorzystać ze zwolnienia ze sporządzania jednostkowego oświadczenia (lub odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i przedstawi
oświadczenie na temat informacji niefinansowych grupy sporządzone przez jednostkę
dominującą z innego kraju UE (bądź szerzej: EOG) – to czy musi je przetłumaczyć na
język polski?
Tak, w takim przypadku jednostka ma obowiązek przedstawić oświadczenie (lub
odrębne sprawozdanie) na temat informacji niefinansowych przetłumaczone na język
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polski przez tłumacza przysięgłego. Takie oświadczenie lub odrębne sprawozdanie należy
zamieścić na swojej stronie internetowej. Zwracamy natomiast uwagę, że jednostki, które
nie spełniają kryteriów określonych w art.49b UoR, nie mają obowiązku tłumaczenia
i umieszczania na swojej stronie internetowej oświadczenia (lub odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych, nawet jeśli ich jednostki dominujące z wyższych
szczebli sporządzają takie informacje na poziomie grupy.

Czy jeżeli jednostka dominująca jest objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego, to jej wszystkie jednostki zależne też muszą sporządzać swoje oświadczenia (lub
odrębne sprawozdania) na temat informacji niefinansowych?
Nie, jeżeli jednostki zależne same nie spełniają warunków z art. 49b ust. 1 UoR, tj.
nie są największymi z dużych jednostek zainteresowania publicznego. Będą natomiast
przypadki, że obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych na poziomie jednostkowym będą objęte zarówno jednostka dominująca, jak i jej niektóre lub wszystkie
jednostki zależne, ponieważ każda z nich będzie samodzielnie spełniać kryteria z art.
49b ust. 1 UoR.
Jeśli spółka nie jest podmiotem dominującym w grupie, a podmiot dominujący publikuje raport za granicą, to czy podlega ona obowiązkowi raportowania informacji niefinansowych?
Nie, jeśli jednostka (spełniająca kryteria z art. 49b UoR) skorzysta ze zwolnienia ze sporządzenia oświadczenia (lub odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych. Jest to możliwe tylko jeżeli jej jednostka dominująca wyższego szczebla z obszaru
EOG obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla swoim oświadczeniem
(lub odrębnym sprawozdaniem) grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych.
Czy jednostka jest objęta obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego
w przypadku gdy spółka matka ma siedzibę poza obszarem europejskim?
Nie, jeśli jednostka nie spełni kryteriów z art. 49b ani art. 55 ust. 2b UoR. Natomiast
„pośrednio" nowe wymogi dyrektywy 2014/95 będą mieć wpływ także na takie spółki
zależne, jeśli ich spółka-matka z innego kraju EOG będzie objęta obowiązkiem raportowania na poziomie grupy. W takim przypadku, mimo że dana spółka zależna w Polsce
nie będzie podlegać pod polskie przepisy, to zapewne będzie musiała raportować wewnętrznie na potrzeby spółki-matki z innego kraju EOG. Analogiczna sytuacja będzie
mieć też miejsce, gdy spółka matka w Polsce będzie wymagać od wszystkich swoich spółek zależnych raportowania wewnętrznego na potrzeby sporządzenia przez spółkę matkę
skonsolidowanego oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych.
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Jeden przelew do ZUS
PROJEKTY

Obecnie przedsiębiorca musi dokonywać kilku przelewów do ZUS.
Dzięki projektowanym zmianom i wprowadzeniu indywidualnego
rachunku składkowego będzie mógł dokonać jednej wpłaty.
Nowelizacja przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech.
Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na:
•
ubezpieczenia społeczne,
•
ubezpieczenie zdrowotne,
•
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
•
Fundusz Emerytur Pomostowych.
W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek jeśli
chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Projekt porusza
również kwestię tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Zaproponowane przepisy zmniejszą
obciążania składkowe przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań poprzez
możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy
dotyczące min. zaświadczeń o niezaleganiu czy kwestii „outsourcingu” w ciągu 14 dni od
ogłoszenia ustawy.
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Będzie sieć szpitali
ZMIANY
PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych wprowadza tzw. sieć szpitali.
Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, a także uelastycznić zarządzanie szpitalami i zoptymalizować
koszty leczenia.
Skierowanie do szpitala pozwoli na uzyskanie świadczenia ambulatoryjnie albo w szpitalu oraz uzyskanie świadczeń rehabilitacyjnych w zależności od oceny specjalistycznej.
Ustawa ma zapewnić odpowiedni poziom finansowania w szpitalach, ciągłość i stabilność
finansowania podmiotom leczniczym zabezpieczającym dostęp do świadczeń zdrowotnych i uporządkowanie struktury szpitali.
Nowelizacja dokonuje istotnej zmiany w systemie opieki zdrowotnej: wprowadza
system podstawowego szpitalnego zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej, który
w założeniu ma być główną formą zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu leczenia
szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
udzielanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych,
leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Wprowadza ona system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej, obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne,
pediatryczne i ogólnopolskie, np. instytuty, szpitale resortowe.
W ramach systemu wyodrębnia się 6 poziomów (I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie, np. instytuty, szpitale resortowe), począwszy
od poziomu podstawowego, aż po poziom szpitali klinicznych.
Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne
spełniające ściśle określone kryteria co do zakresu i charakteru udzielanych świadczeń.
Najprostsze kryterium to co najmniej 2 lata świadczenia usług opieki zdrowotnej. Kwalifikacja do 1 z poziomów łączy się ze wskazaniem profilu, zakresu i rodzaju świadczeń
udzielanych w ramach systemu. Świadczeniodawca zakwalifikowany do 1 poziomu będzie
miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a na zakres tej
umowy wpłynie przynależność do poziomu zakwalifikowania. Wykaz świadczeniodawców
zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu będzie sporządzać i ogłaszać
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dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do
27 czerwca 2017 r. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które
powstaną w wyniku połączenia 2 lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od
1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata. Na decyzję dyrektora wojewódzkiego oddziału
NFZ świadczeniodawcy przysługuje protest, a w razie jego nieuwzględnienia – odwołanie
do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Istotnym novum wprowadzonym przez ustawę jest finansowanie ryczałtowe, obejmujące łącznie profile, rodzaje i zakresy systemu udzielanych w ramach świadczeń, co powinno
umożliwić podmiotom leczniczym elastyczność działania w zakresie wydatków, potrzeb
zdrowotnych danego terenu i organizacji podmiotów leczniczych. Ustawa wprowadza
istotną modyfikację zasad postępowaniach w sprawie zawierania umów ze świadczeniodawcami na udzielanie świadczeń. Tryb konkursu zmieni charakter na uzupełniający.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ na podstawie porównania planu zakupu świadczeń
ze świadczeniami, które będą wykonywane w ramach systemu, będzie przeprowadzał
konkurs ofert na świadczenia, co do których istnieje potrzeba właściwego zaspokojenia
w danym województwie.
Nie zmienią się zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w części niewłączonej do systemu.
Ustawa wejdzie w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia..

PROJEKTY
ORZECZENIA
AKTUALNOŚCI

Zwrot za nocleg
handlowca a PIT

Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na noclegi
w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie stanowi
u nich przysporzenia majątkowego w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest więc
opodatkowanym przychodem.
– Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2017 r. (sygn.
akt II FSK 233/15).
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PRAWNE

Kiedy możliwe uchylenie
ostatecznych decyzji ZUS?

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw wprowadza katalog sytuacji, w których możliwe
będzie wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego
ustalających prawo do świadczeń lub ich wysokość. Ponadto,
wprowadza terminy ograniczające możliwość wzruszenia takich
decyzji (obecnie decyzje mogą być wzruszone przez organ rentowy
w każdym czasie).
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy,
na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie
ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli:
1) po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ
na prawo do świadczeń lub ich wysokość;
2) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
3) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
4) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu
rentowego przez osobę pobierającą świadczenie;
1) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które
zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;
2) przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na
skutek błędu organu rentowego.
Z przyczyn określonych w pkt 2 i 3 decyzja będzie mogła zostać uchylona lub zmieniona również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa
orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a uchylenie lub zmiana decyzji są niezbędne do zapobieżenia
poważnej szkodzie dla interesu publicznego, a także w przypadku, gdy postępowanie
przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub
z innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
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Uchylenie lub zmiana decyzji nie będzie mogła nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania
upłynął okres:
1) 10 lat – w przypadkach określonych w pkt 2–4;
2) 5 lat – w przypadkach określonych w pkt 1 i 5;
3) 3 lat – w przypadku określonym w pkt 6.
Ww. ograniczenia czasowe nie będą jednak stosowane jeżeli:
1) w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji z przyczyn określonych w art. 114 ust. 1
osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości;
2) uchyleniu lub zmianie podlega decyzja o ustaleniu kapitału początkowego,
który nie został uwzględniony do obliczania wysokości emerytury ustalonej
prawomocną decyzją.
Ponadto organ rentowy będzie miał możliwość odstąpienia od uchylenia lub zmiany
decyzji, w sytuacji gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego, jeżeli uchylenie lub zmiana decyzji
wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej
sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności.
Analogiczne do wprowadzonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rozwiązania wprowadzono również w:
1) ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników;
2) ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich
Uchylenie lub
rodzin;
zmiana decyzji nie
3) ustawie z dnia 18 lutego 1994 r.
będzie mogła nastąo zaopatrzeniu emerytalnym funkpić, jeżeli od dnia
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpiejej wydania upłynął
czeństwa Wewnętrznego, Agencji
okres przedawnienia tego prawa.
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.
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Sprowadzanie narządów
i tkanek do transplantacji

Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów wprowadza normy
dotyczące sprowadzania na terytorium RP z państw trzecich
(czyli z państw nienależących do UE) tkanek i komórek ludzkich
przeznaczonych do przeszczepiania i zastosowania u ludzi.
Nowelizacja zawiera także przepisy dotyczące pobierania i testowania tkanek i komórek,
które odbywa się poza Unią Europejską, oraz działań na rzecz zapewnienia monitorowania tkanek i komórek w drodze od dawcy do biorcy i na odwrót.
Ponadto ustawa wprowadza niepowtarzalny identyfikator stosowany w odniesieniu
do tkanek i komórek dystrybuowanych w UE w postaci „jednolitego kodu europejskiego”,
który zawiera informacje dotyczące głównych cech i właściwości tkanek i komórek.

rejestru REGON, obowiązująca wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018
r. wynosi 1,80% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy
dla grup działalności).
Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności zawiera poradnik "Ustalanie stopy
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" dostępny na stronie internetowej
ZUS w zakładce "Poradniki".

AKTUALNOŚCI

Sprawdź
kapitał początkowy

Kapitał początkowy będzie częścią Twojej przyszłej emerytury,
na którą pracowałeś przed 1999 r.

WSKAŹNIKI
I STAWKI

Wysokość stóp
procentowych składki na
ubezpieczenie wypadkowe

W roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia
2017 r. wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie
wypadkowe ustalonych dla grup działalności zgodnie z załącznikiem
nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej
składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1005), nie uległa zmianie.
Tym samym, w przypadku płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do
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Od 1 października 2017 r. obniżony wiek emerytalny wyniesie 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn. Jeśli planujesz przejść na emeryturę po wprowadzeniu powyższych
zmian, już dziś złóż wniosek o kapitał początkowy. Pamiętaj – im szybciej, tym lepiej,
ponieważ kapitał początkowy ma wpływ na wysokość Twojej przyszłej emerytury.
Kapitał początkowy ustalany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. i w najprostszym ujęciu stanowi sumę składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne dla osób, które z tytułu zatrudnienia opłacały składki na ubezpieczenie
społeczne lub pozostawały w zatrudnieniu i ubezpieczeniu przed 1999 r.
Jeśli już wcześniej zadbałeś o wyliczenie swojego kapitału początkowego, pamiętaj,
że na przestrzeni ostatnich lat ustawodawca wprowadzał zmiany prawne w tym zakresie, które mogą spowodować konieczność jego przeliczenia. Oczywiście przy ustalaniu
wysokości emerytury ZUS z urzędu dokona weryfikacji wysokości kapitału początkowego, jednak zachęcamy do złożenia wniosku o jego przeliczenie już teraz. Usprawni
to i przyspieszy obsługę przyszłego wniosku o emeryturę.
Szczegółowe informacje dotyczące kapitału początkowego, sposobów jego ustalenia, trybu postępowania oraz ponownego ustalenia znajdują się w zakładce KAPITAŁ
POCZĄTKOWY.
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PROJEKTY

Nowe przepisy
dotyczące zatrudniania
cudzoziemców?

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W proponowanej nowelizacji określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców
do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.
Przewiduje się też stowrzenie podstaw do wymiany danych dotyczących wykonywania
pracy przez cudzoziemców między urzędami.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

WZORY PISM

– Akcja "Prosto z ZUS" powstała z myślą o klientach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadanie wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ przełożenie ustawowych zwrotów na przystępny język, bez utraty pierwotnego sensu jest niezwykle trudne i wymaga
specjalistycznej wiedzy. Wierzę, że końcowy rezultat akcji spotka się z pozytywnym
przyjęciem ze strony naszych klientów – mówi Dorota Bieniasz, członek zarządu ZUS
nadzorujący pion świadczeń i orzecznictwa.
Zgodnie z nowymi zasadami pisma nie mogą zawierać skomplikowanych określeń,
zdania powinny być krótkie i proste, przepisy przedstawione w sposób zrozumiały,
najlepiej "własnymi słowami". Pracy jest więc dużo, ale najważniejszy jest efekt – zadowolony klient.
Pierwsze zmiany można zauważyć w konstrukcji formularzy obowiązujących w ZUS –
podzielono je na jasne i czytelne sekcje, zmniejszono liczbę stron, zredukowano ilość
wymaganych do wpisania danych, dodano prostą instrukcję wypełniania formularzy.
Na bazie 60 dotychczasowych wniosków utworzono 40 nowych, tym samym ułatwiając
właściwy wybór klientom ZUS.
Po pilotażu, w kwietniu nowe, uproszczone formularze wejdą do użytku już w całym kraju.

Prosto z ZUS,
czyli prostszy język
i formularze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych upraszcza język oficjalnych
pism kierowanych do swoich klientów. Mniej stron i rubryk będą
miały także "zusowskie" formularze.
Specjalnie powołany w ZUS zespół przeanalizował jakość języka używanego w kontaktach z klientami. We współpracy z ekspertami z Pracowni Prostej Polszczyzny
Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano
uniwersalne zasady komunikacji, do których
stosować się będą wszyscy pracownicy ZUS.
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W kwietniu nowe, uproszczone formularze wejdą do
użytku już w całym kraju.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

SERWIS DOMOWY ■

■ SERWIS DOMOWY

ZMIANY
PRAWNE

Załatw sprawę
przez Internet

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami
organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów
publicznych ma umożliwić obywatelom załatwienie szeregu spraw
z administracją publiczną bez konieczności wychodzenia z domu –
przez Internet. Dotyczy to m.in. spraw z zakresu ruchu drogowego,
realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych
oraz Karty Dużej Rodziny.
Zmiany dotyczą m.in. przepisów regulujących funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0.
Ponadto zmieniane przepisy dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz
Karty Dużej Rodziny i mają spowodować zmniejszenie liczby zaświadczeń, które będzie
trzeba dołączać do wniosku przez osoby ubiegające się o przyznanie tych świadczeń.

ZMIANY
PRAWNE

Przepadek korzyści
z przestępstwa

Nowelizacja przepisów karnych zakłada wprowadzenie zmian
dotyczących przepadku rozszerzonego (konfiskaty rozszerzonej)
przez rozszerzenie katalogu przestępstw, wobec których przepadek
taki może zostać orzeczony.
Chodzi o przestępstwa zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Ustawa wprowadza też okres 5 lat przed popełnieniem przestępstwa, jako granicę kontroli legalności
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nabytego mienia przez sprawcę. Oznacza to,
Nowelizacja usprawni
że w przypadku skazania za poważne przerozwiązania pozwalające
stępstwo sprawca będzie musiał wykazać
orzec przepadek mielegalność posiadanego majątku w ostatnia w stosunku do osób
nich 5 latach. Badanie legalności mienia jest
trzecich, którym sprawca
stosowane w wielu krajach i często dotyczy
przekazał mienie nie6 lub 7 lat wstecz, a nawet 15 lat, licząc od
odpłatnie lub zbył je za
daty wszczęcia postępowania w sprawie
kwotę znacznie niższą od
jego wartości rynkowej.
przepadku. Regulacja ta ma uderzyć głównie w przestępczość zorganizowaną.
Nowelizacja usprawni rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia w stosunku do
osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej, w sytuacji gdy osoby trzecie wiedziały lub powinny
były wiedzieć, że celem tych działań jest uniknięcie konfiskaty. Chodzi o wyeliminowanie
sytuacji, w której dochodziło do przepisywania nielegalnie zdobytego majątku na inne
osoby, np. rodzinę czy znajomych.
Przewidziano możliwość skorzystania z instytucji przepadku bez wyroku skazującego.
Polega ona na przepadku korzyści z przestępstwa nawet wówczas, gdy postępowanie
karne trzeba umorzyć lub zawiesić, np. z powodu śmierci sprawcy albo jego ucieczki.
Przepadek mienia bez wyroku skazującego był przedmiotem orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który potwierdził możliwość stosowania takiego
rozwiązania w prawie karnym w sprawach bazujących na podobnym stanie prawnym, jak
przyjęty w ustawie.
Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie prawa karnego wykonawczego usprawniające egzekucję orzeczonego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.
Zawiera także przepisy umożliwiające – w poważnych sprawach – stosowanie środków
kontroli operacyjnej w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem.
Zgodnie z konstytucyjnymi standardami, przyjęto również możliwość przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, które może być uznane za narzędzie przestępstwa.
Chodzi zatem o przedsiębiorstwa, przy pomocy których popełniono szczególnie groźne
przestępstwa gospodarcze, polegające np. na praniu brudnych pieniędzy. Przepadek taki
może nastąpić, jeżeli właściciel przedsiębiorstwa – będący osobą fizyczną – wiedział, że
służy ono do popełniania przestępstwa i godził się na to. Nie obejmie to zatem sytuacji,
w których do wykorzystania przedsiębiorstwa jako narzędzia przestępstwa doszło wskutek nieostrożności czy lekkomyślności właściciela.
Przepadek nie będzie mógł być orzeczony jeżeli rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem lub rozmiar ukrytej korzyści nie jest znaczny wobec rozmiarów samego
przedsiębiorstwa.
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AKTUALNOŚCI

Koniec dodatkowych
opłat roamingowych w UE

Z punktu widzenia konsumentów najważniejszą informacją jest fakt, że w związku
z osiągnięciem porozumienia, operatorzy od 15 czerwca 2017 r. nie będą mogli pobierać
od swoich klientów dodatkowych opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu. Nowe rozwiązanie nie oznacza więc dosłownie „końca roamingu”, mechanizm
roamingowy będzie oczywiście nadal funkcjonować, jednak za usługę nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata.
Powyższy mechanizm będzie działał w ramach tak zwanej polityki uczciwego korzystania, która gwarantuje prawo do korzystania z roamingu po cenach krajowych podczas
okresowych podróży dla wszystkich stałych mieszkańców danego kraju. Polityka uczciwego korzystania ma na celu niedopuszczenie do nadużyć oraz sytuacji permanentnego
roamingu, w której obywatele któregoś z Państw Członkowskich masowo korzystają z kart
SIM zakupionych w innym, tańszym kraju.

Komisja Europejska wraz z Parlamentem oraz Radą wykonały
ostatni krok na drodze do zniesienia w Unii Europejskiej
tzw. dodatkowych opłat roamingowych.
AKTUALNOŚCI

8 lutego Rada UE przyjęła kompromis odnośnie przepisów rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe na rynkach roamingowych. Wynegocjowane porozumienie
umożliwi 15 czerwca 2017 r. wprowadzenie mechanizmu Roam Like at Home – nowego
modelu naliczania kosztów detalicznych usług roamingu, polegającego na zrównaniu
cen w usługach roamingowych do cen krajowych.
Przyjęte w listopadzie 2015 r. przez UE „Rozporządzenie o Jednolitym Rynku Telekomunikacyjnym” zakłada zniesienie dodatkowych opłat roamingowych od dnia 15 czerwca
2017 r. Aby tak się stało konieczne było wcześniejsze ustalenie nowych reguł obowiązujących na rynku hurtowym – na którym rozliczają się między sobą operatorzy komórkowi
z różnych krajów. Osiągnięty kompromis odnosi się zatem m.in. do wysokości stawek
hurtowych, które operatorzy mogą pobierać od siebie nawzajem za korzystanie z sieci
w celu świadczenia usług roamingowych. Porozumienie dotyczy trzech rodzaju usług: połączeń głosowych, wiadomości sms oraz przesyłu danych. Nowe stawki hurtowe ustalono
na następującym poziomie:
•
3,2€c za minutę połączenia głosowego;
• 1€c za wiadomość SMS;
•
stopniowe obniżanie opłat za przesył danych z 7,5€ za 1GB w 2017 r. do 2,5€ za
1GB w 2022 r.
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Łatwiej złożyć
elektroniczny wniosek
o wymianę dowodu

Czeka Cię w tym roku wymiana dowodu osobistego? Nie musisz
iść z wnioskiem o jego wydanie do urzędu. Można to zrobić on-line,
o dogodnej porze i bez konieczności wychodzenia z domu. Złożenie
wniosku jest teraz dużo prostsze.
Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
udostępniły poprawiony wniosek elektroniczny o wydanie/wymianę dowodu osobistego.
Z takiej elektronicznej usługi można było korzystać wcześniej, ale wniosek o wydanie
dowodu osobistego w poprzedniej wersji był dla użytkowników mało czytelny i mało intuicyjny. Dodatkowo zaś na platformie ePUAP było go trudno odnaleźć. Dlatego też MC
i MSWiA postanowiły to poprawić i ułatwić życie obywatelom, a tym samym zachęcić ich
do skorzystania z możliwości wysłania wniosku o nowy dowód on-line.
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego został poprawiony pod kątem
nawigacji i przejrzystości. W efekcie jest on dla użytkowników łatwiejszy do wypełnienia,
bardziej intuicyjny i przyjaźniejszy. Na stronie głównej platformy www.epuap.gov.pl został
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dodatkowo umieszczony baner, który pozwoli bezpośrednio przejść do formularza po
uprzednim zalogowaniu się do profilu zaufanego – niezbędnego do złożenia wniosku
on-line.
Dzięki wprowadzonym zmianom nie będzie już możliwe składanie wniosków niekompletnych (np. takich, w których nie wpisano imienia, czy miejsca urodzenia). System
nie dopuści także do wysłania wniosku bez fotografii osoby, a także bez jej podpisu
elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzonego
Profilem Zaufanym ePUAP.
W tym roku ponad 8 mln obywateli będzie składać wnioski o nowy dowód osobisty.
Ponad 5 mln osób upływa 10-letni termin ważności ich dotychczasowych dokumentów.
Pozostałe 3 mln to osoby, które o nowy dowód będą wnioskować z innych powodów
takich jak np. zagubienie, zniszczenie czy kradzież.

nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30% wszystkich
pożarów w Polsce. Najważniejsza jest świadomość, wszystko zależy od nas” – podkreślił
wiceminister Jarosław Zieliński.
Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom
i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym
roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło
ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. „Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru
może wynosić ponad 20 km/h. Szybki bieg to prawie 19 km/h. Tak więc człowiek nie ma
szans uciec przed ogniem” – przestrzegał Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej
zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na
pobliskie lasy oraz zabudowania.

STOP pożarom traw
AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

„Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować
i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne,
ale również prawnie zabronione. O skuteczności profilaktyki
świadczą statystki – w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw,
natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo
36 tys.” – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas
briefingu prasowego inaugurującego kampanię.
Wypalanie traw to problem, z którym
strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie
świadomość społeczna w tej kwestii, to
jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że
wypalanie traw użyźnia ziemię. „Co roku
strażacy mają do czynienia z tysiącami
tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród
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W ubiegłym roku
w wyniku pożarów
traw zginęło 6 osób,
a 81 zostało rannych.

Powstaną wytyczne
organizacji bezpiecznego
ruchu rowerowego

Podpisano umowę na opracowanie wytycznych organizacji ruchu
rowerowego.
Obecnie w Polsce rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, głównie
w obszarach miejskich. W wielu polskich miastach powstają wypożyczalnie rowerów
miejskich. Ze względu na korzyści, jakie niesie za sobą ruch rowerowy, takich jak pozytywny wpływ na środowisko i aktywność fizyczną społeczeństwa, mniejsze zużycie sieci
drogowej czy ograniczenie zatorów drogowych, promocja komunikacji rowerowej jest
jednym z celów polityki państwa.
Rozwój ruchu rowerowego stawia jednocześnie nowe wyzwania w zakresie zapewnienia rowerzystom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym pojawiła się konieczność dokonania pogłębionej analizy przyczyn wypadków
z udziałem rowerzystów oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Opracowane muszą więc zostać ogólnokrajowe,
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Szybciej w urzędach…
PROJEKTY

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i kilku
innych ustaw przewiduje, że w relacjach państwo-obywatel
będzie więcej partnerstwa (np. poprzez wykorzystanie mediacji),
sprawy urzędowe będą załatwiane szybciej, a wysokość kar
administracyjnych będzie adekwatna do przewinienia.

jednolite wytyczne kształtowania bezpiecznego ruchu rowerowego, zwierające skuteczne rozwiązania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów.
6 marca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, sekretarz Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik oraz dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak podpisali umowę na opracowanie, w formie
podręcznika, wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. W ten sposób
sfinalizowano postępowanie przetargowe prowadzone przez MIB.
Opracowanie będzie zawierało zbiór rekomendacji dla projektowania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej oraz przybliżało związany z tymi zagadnieniami aktualny stan prawny. Jego odbiorcami będą głównie praktycy zajmujący
się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności zarządzający ruchem oraz
zarządcy dróg wszystkich kategorii, administracja drogowa, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym, projektanci dróg i organizacji ruchu, a także przedstawiciele
środowiska naukowego.
Umowa zakłada, że badania skuteczności urządzeń i rozwiązań dopuszczonych
do stosowania w aktualnym stanie prawnym oraz prace nad podręcznikiem zostaną zakończone we wrześniu 2018 r. W marcu 2020 r. przekazany zostanie materiał
przedstawiający wyniki badań na temat urządzeń i rozwiązań możliwych do zastosowania po dokonaniu ewentualnych zmian w przepisach prawa.
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Ustawa wprowadza rozwiązania, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne
i skrócić czas ich trwania, ograniczyć nadmierny formalizm, zmniejszyć liczbę rozstrzygnięć
kasatoryjnych, spowodować bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli,
zapewnić adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do wypadków naruszeń prawa,
a także przyjazną interpretację przepisów.
Senat poprawkami ograniczył m.in. krąg osób mogących prowadzić mediację z udziałem
strony i organu postępowania.
Nowelizacja wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r..

ZMIANY
ORZECZENIA
PRAWNE

Skuteczna ochrona
dzieci przed przemocą

Celem zmian jest zwiększenie poziomu ochrony małoletnich,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób
nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.
Przewidziano wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji świadków na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci.
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PROJEKTY

Zmiana Prawa
pocztowego?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo pocztowe, przygotowany przez ministra infrastruktury
i budownictwa.
Rekompensaty dla Poczty Polskiej
Zaproponowane rozwiązania zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste
straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych.
Operatorem wyznaczonym, od 2016 r., jest Poczta Polska.
Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej i będzie
zgodna z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej i z zasadami konkurencji.
Poczta Polska może korzystać z zaakceptowanego przez KE programu pomocowego „Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015”. Rekompensata ta stanowi pomoc państwa – składają
się na nią operatorzy świadczący usługi powszechne i wchodzące w zakres usług powszechnych oraz uzupełniająco, gdy środki zebrane od operatorów okażą się niewystarczające – budżet państwa.
Wprowadzane w zmiany dotyczą korekty sposobu ustalania wysokości udziału operatorów pocztowych w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto. Zgodnie z nowelizacją, indywidualny udział operatora pocztowego będzie liczony wyłącznie od kwoty
przychodów w części przekraczającej próg 1 mln zł. Oznacza to, że wszyscy operatorzy,
zarówno osiągający przychody poniżej 1 mln zł. jak i osiągający wyższe przychody, nie
będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych. Maksymalny poziom
udziału, tj. 2% przychodów, pozostaje bez zmian.
Badanie rynku pocztowego przez UKE
Jednocześnie, aby wpłaty operatorów pocztowych były ustalane na właściwym do aktualnej sytuacji rynkowej poziomie, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie
zobowiązany do przeprowadzania przynajmniej raz na 5 lat przeglądowych analiz rynku
pocztowego, w celu oceny adekwatności wskaźników określających udział w dopłacie.
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Analizy te będą oparte o dane od operaNowelizacja dostosowuje
torów, którzy przynajmniej w jednym roku
polskie prawo do zaleceń
w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie,
Komisji Europejskiej i będzie
zobowiązani byliby do udziału w dopłacie.
zgodna z unijnymi zasadami
W zakres badania stanu rynku pocztowego
udzielania pomocy publiczwejdą także konsultacje społeczne. Pierwsze
nej i z zasadami konkurencji.
badanie zostanie przeprowadzone w 2019 r.
W związku z nałożeniem na prezesa UKE obowiązku przeprowadzania cyklicznego
badania rynku pocztowego, przewidziano kary nakładane na operatorów pocztowych
za nieudzielenie informacji oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych
niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia takiego badania. Prezes UKE będzie informował operatorów pocztowych o zagrożeniu karami pieniężnymi za niedopełnienie
obowiązków informacyjnych.
Wejście w życie nowych przepisów
Nowe regulacje będą obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy
rynku przez Prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

PROJEKTY

Projekt nowelizacji
ustawy abonamentowej

Abolicja dla osób posiadających zaległości z tytułu nieuiszczania opłat
abonamentowych, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa
skuteczności poboru abonamentu RTV, a tym samym wsparcie dla
misji pełnionej przez media publiczne – to główne korzyści wynikające
z projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.
Przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt trafił do
konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
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Bat na piratów
drogowych!

Sejm przyjął już ustawę, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu
drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń.
Nowe przepisy wprowadzają zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego oraz w Prawie o ruchu drogowym. Regulacje wymierzone
są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na
polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci.
Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub powodującego
ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie
mogła zostać zawieszona. Dziś dolna granica kary przy takim przestępstwie to zaledwie
9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do jednego roku więzienia można zawiesić.
Organy ścigania i sądy dostaną wystarczający czas, by skutecznie wymierzyć sprawiedliwość sprawcy wykroczeń drogowych. Będą się one przedawniać w sprawach, w których
wszczęto postępowanie, dopiero po trzech
latach od momentu popełnienia czynu. Dziś
przedawnienie następuje już po dwóch
latach (np. w przypadku sprawy „Froga”
przedawnienie karalności wykroczeń nastąpiło po wydaniu wyroku skazującego
w pierwszej instancji a przed rozpoznaniem
apelacji przez sąd odwoławczy i uniemożliwiło uprawomocnienie się tego wyroku).
Kto będzie kierował samochodem,
choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę
do dwóch lat więzienia, tak jak obecnie
(w praktyce sądy rzadko ją orzekają, a jeśli
już – to najczęściej w zawieszeniu). Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku
do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.
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Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę nawet do
5 lat więzienia. Dziś – do 3 lat więzienia.
Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych z radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone
karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres
od roku do 15 lat. Dziś nawet najbardziej brawurowa ucieczka stwarzająca ogromne
zagrożenie na drodze traktowana jest jak wykroczenie, za które grozi zaledwie grzywna
lub kara aresztu do 30 dni.
Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym
oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat
(mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców. Obecnie nie ma takiego
obowiązku, co sprzyja wydawaniu łagodnych wyroków wobec notorycznych piratów drogowych, gdyż sądy najczęściej nie wiedzą o dotychczasowym łamaniu przepisów przez
takie osoby.
W Prawie o ruchu drogowym znajdzie się uszczegółowiona regulacja dotycząca
poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu
ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie
do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.
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Skuteczniejsze
egzekwowanie alimentów

Skuteczność ściągalności alimentów jest obecnie w Polsce niska.
Przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego ma uzdrowić
tę sytuację.
Ustawa przewiduje, że osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej
trzech należnych świadczeń okresowych (najczęściej miesięcznych), podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dziś Kodeks karny mówi
jedynie ogólnie o „uporczywym uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku. W wielu
przypadkach pozwala to na omijanie przepisów. Wystarczy raz na jakiś czas przekazać
na dziecko niewielką sumę (np. 10 zł), by w świetle prawa uniknąć odpowiedzialności.
Wprowadzenie obiektywnego kryterium równowartości trzech świadczeń okresowych
pozwoli zapobiec dowolności interpretacji, na czym polega „uporczywość” w uchylaniu
się od alimentów.
Dłużnicy alimentacyjny będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze
podejrzanego.
Skazani na karę pozbawienia wolności nie muszą odbywać kary w więzieniu. Mogą
podlegać dozorowi elektronicznemu i normalnie pracować. Ministerstwo Sprawiedliwości
wdraża program pracy więźniów, a przepisy Kodeksu karnego wykonawczego już nakazują
w pierwszej kolejności kierować do pracy skazanych z obowiązkiem alimentacyjnym.
Wyższa kara (grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2) grozić ma tym, którzy nie płacąc aliOsoba, której dług alimenmentów, narażają osobę uprawnioną na
tacyjny stanowi równowarniemożność zaspokojenia podstawowych
tość co najmniej 3 należnych
potrzeb życiowych. Chodzi o sytuację,
świadczeń okresowych
gdy np. na skutek uchylania się jednego
(najczęściej miesięcznych),
rodzica od obowiązku alimentacyjnego,
ma podlegać grzywnie,
drugi rodzic nie jest w stanie kupić dzieckarze ograniczenia wolności
ku jedzenia, ubrań, zapewnić kształcenia
albo pozbawienia wolności
do roku.
czy leczenia na chorobę przewlekłą.
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ZMIANY
ORZECZENIA
PRAWNE

Ochrona graczy
i walka z szarą strefą

Ochrona graczy przed negatywnymi skutkami hazardu i ograniczenie
„szarej strefy” w grach hazardowych – to główne cele nowelizacji
ustawy hazardowej. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2017 r.
Celem ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw zmniejszenie „szarej strefy” w obszarze gier hazardowych.
Uregulowanie rynku gier hazardowych może przynieść 15 mld zł wpływów budżetowych w ciągu 10 lat.

PROJEKTY
AKTUALNOŚCI

Wielka Brytania złożyła
notę w sprawie Brexitu

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię jest
wydarzeniem bez precedensu w historii integracji europejskiej.
W komunikacie polski rząd wskazał, że wyraża przekonanie, że Zjednoczone Królestwo
pozostanie naszym ważnym partnerem, z którym będziemy rozwijać relacje dwustronne w oparciu o funkcjonujące mechanizmy (m.in. konsultacje międzyrządowe, spotkania
ministrów spraw zagranicznych i obrony w formacie Kwadrygi, Polsko–Brytyjskie Forum
Belwederskie). „Przywiązujemy duże znaczenie do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa,
w tym na forum NATO i w ramach wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu.
„Szanując suwerenny wybór obywateli brytyjskich, którzy podjęli decyzję o wyjściu z UE,
Polska przyjmuje tę decyzję z żalem. Pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej czyniłoby tę instytucję silniejszą i odporniejszą wobec licznych kryzysów. Rząd RP, realizując
wolę społeczeństwa polskiego, podkreśla jednoznaczną determinację pozostania Polski
w Unii Europejskiej.
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W najbliższym czasie 27 państw członkowskich UE uzgodni wspólne stanowisko negocjacyjne, które będzie punktem odniesienia dla Komisji Europejskiej – głównego negocjatora z ramienia UE. W tym celu zwołane zostanie specjalne posiedzenie Rady Europejskiej.
W nadchodzących negocjacjach Rząd RP będzie dążył do ustalenia uporządkowanego sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz zabezpieczenia w tym procesie interesów Polski i UE.
Złożenie notyfikacji nie zmienia sytuacji Polaków mieszkających w Zjednoczonym
Królestwie. Do momentu wyjścia z UE Wielka Brytania jest zobowiązana do respektowania prawa wszystkich obywateli Unii mieszkających na jej terytorium. Sytuacja obywa
teli UE w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczyków mieszkających w Unii zostanie uregulowana
w umowie wyjścia z UE. Zabezpieczenie praw Polaków w możliwie najszerszy sposób jest
priorytetem Rządu RP – w naszej ocenie kwestia ta musi zostać rozstrzygnięta na początku
negocjacji. Także stronie brytyjskiej zależy na pozytywnym i jak najszybszym uregulowaniu
tej kwestii ze względu na znaczną liczbę Brytyjczyków przebywających w UE.” – wyjaśniono
komunikacie Rady Ministrów.
Rząd zaznaczył, że ważne dla nas jest także uczestnictwo Wielkiej Brytanii w finansowaniu budżetu UE. „Wychodzimy z założenia, że Zjednoczone Królestwo powinno współfinansować zobowiązania, w przyjmowaniu których brało udział. Chcemy także zachowania
ścisłej współpracy handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią”.

ZMIANY
ORZECZENIA
PROJEKTY
PRAWNE

Powstanie komisja
weryfikacyjna
ds. warszawskiej
reprywatyzacji

Ustawa powołująca Komisję do spraw usuwania skutków
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich wydanych z naruszeniem prawa jest gotowa.
Komisja, w myśl ustawy, będzie nadzwyczajnym organem administracji publicznej. Stanie
na straży interesu publicznego wobec procederu wyłudzania nieruchomości w Warszawie.
Nieprawidłowości, do jakich doszło w Warszawie przy reprywatyzacji kamienic, wymagają
bowiem podjęcia działań nadzwyczajnych..
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Jawność i przejrzystość
Nad pracami Komisji w sposób pośredni będą czuwać wszystkie ugrupowania polityczne
mające swoich reprezentantów w Sejmie. Bowiem to Sejm będzie wybierać jej ośmiu
członków, którzy będą mieli rangę sekretarzy stanu. Przewodniczącego Komisji powoła
Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości składany w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Finansowanie Komisji w całości
nastąpi z budżetu państwa.
Pełną transparentność działań Komisji zapewnią jej jawne posiedzenia. Podejmowane przez Komisję decyzje będą opiniowane przez Społeczną Radę składającą się
z 9 osób powoływanych spośród organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji
wspierających lokatorów.
Komisja będzie zobowiązana sprawdzić decyzje reprywatyzacyjne dotyczące warszawskich nieruchomości. Ustali, które z decyzji mogły zapaść z naruszeniem prawa,
a następnie przeprowadzi wobec nich pełne postępowanie rozpoznawcze – z analizą
dokumentów i przesłuchaniami świadków włącznie.
Rodzaje decyzji
Na czas postępowania Komisja będzie mogła wpisać w księgę wieczystą nieruchomości ostrzeżenie o prowadzeniu takiego postępowania oraz zakazu jej sprzedaży. Po
przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego Komisja będzie mogła wydać jedną
z decyzji:
•
utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną;
•
uchylić decyzję reprywatyzacyjną w całości lub części i orzec co do istoty sprawy;
•
uchylić decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi, który wydał ostateczną decyzję reprywatyzacyjną, jeżeli
decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie;
•
w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, stwierdzić wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskazać okoliczności,
z powodu których nie można jej uchylić;
•
umorzyć postępowanie rozpoznawcze.
Stwierdzając wydanie z naruszeniem prawa decyzji reprywatyzacyjnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne, co uniemożliwia jej uchylenie, Komisja będzie
nakładała obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia.
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Ułatwienie repatriacji
ze Wschodu

Projekt, który jest w Sejmie, dotyczy stworzenia odpowiednich
warunków do powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego
pochodzenia, które same bądź ich wstępni byli zesłani
lub deportowani przez władze ZSRR i które przed dniem
wejścia w życie ustawy zamieszkiwały na terytorium Armenii,
Azerbejdżanu, Gruzji, Kasachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu,
Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji
Rosyjskiej.
Zaproponowano szereg nowych regulacji służących "odblokowaniu" procesu przesiedleńczego m.in. zmianę definicji repatrianta oraz zmianę procedury związanej z przyznawaniem
wizy krajowej, określono maksymalny czas oczekiwania na repatriację (nie dłużej niż 3 lata)
oraz wprowadzenie nowych form pomocy, w tym finansowej (jednolity mechanizm wsparcia niezależnie od jej formy), a także dodatkową formę organizacyjną w postaci ośrodka
adaptacyjnego dla repatriantów.

ORZECZENIA
PROJEKTY

Powstanie Państwowa
Służba Ochrony

Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony trafi dziś (30 marca)
do konsultacji wewnątrzresortowych. Nowa formacja zastąpi Biuro
Ochrony Rządu. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo ochranianych
osób i obiektów.
PSO będzie elitarną służbą wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób w państwie. Projekt przewiduje gruntowną modyfikację formacji, jaką do tej pory było BOR.
W Państwowej Służbie Ochrony wprowadzone zostaną przepisy usprawniające procedury
oraz czynności ochronne. Służbę w niej pełnić będzie więcej funkcjonariuszy. Opracowane
zostaną nowe zasady naboru. Kandydaci poddawani będą badaniu na wariografie. Pracą
PSO będzie kierował komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji
rządowej, co przyspieszy i usprawni proces decyzyjny.
Proponowana ustawa przewiduje, że ochroną PSO objętych zostanie więcej obiektów administracji państwowej. Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie
firmy ochroniarskie, które nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony.
Nowe obiekty otrzymają ochronę na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych
i administracji.

ZMIANY
ORZECZENIA
PROJEKTY
PRAWNE

Zmiana Prawa
o zgromadzeniach

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o zgromadzeniach.
Przewiduje ona np. możliwość zwrócenia się z wnioskiem
do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń.
Zgodnie z nowelizacją organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeśli
ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.
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Krajowa Rada
Sądownictwa do poprawki

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
oraz niektórych innych ustaw jest jednym z elementów
kompleksowej reformy sądownictwa przygotowanej przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowelizacja KRS, odpowiedzialnej
za typowanie kandydatów na urząd sędziego, ma zdemokratyzować
tę instytucję, uwolnić ją od korporacyjnych interesów sędziowskich
koterii i poddać rzeczywistej społecznej kontroli.
Nowy sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa
Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: 1) pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministra sprawiedliwości oraz osoby
powołanej przez prezydenta, 2) 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów: powszechnych, administracyjnych i wojskowych; 3) czterech członków
wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch – wybranych przez Senat spośród
senatorów.
Obecnie 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają zgromadzenia sędziów.
Po zmianach sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierał Sejm. Prezydium
Sejmu lub grupy co najmniej 50 posłów będą uprawnione do zgłaszania kandydatów na
członków Rady. Z kolei stowarzyszenia sędziowskie będą mogły przekazywać marszałkowi
Sejmu swoje rekomendacje, z których prezydium Sejmu lub grupy co najmniej 50 posłów
będą mogły skorzystać przy wskazaniu kandydata do Rady.
Procedura ta oznacza demokratyzację i reprezentatywność wyboru członków do KRS
(równe szanse na wybór będzie miał każdy sędzia niezależnie od szczebla sądu, w którym
orzeka, i przede wszystkim będą się liczyć jego kompetencje) oraz obiektywizację tego
wyboru (decydującą rolę w wyborze sędziów do Rady będą mieli posłowie, a nie sami
sędziowie). Przez cały okres funkcjonowania KRS zasiadało w niej jedynie dwóch sędziów
sądów rejonowych, a to w tych sądach rozpatrywana jest największa liczba spraw.
Podobna procedura wyboru sędziów do organów będących odpowiednikiem KRS obowiązuje m.in. w Hiszpanii.
Mandat dotychczasowych członków KRS (15 sędziów) wygaśnie po 30 dniach od daty
wejścia znowelizowanej ustawy w życie.
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Nowy sposób wyboru kandydata
na sędziego i asesora sądowego
Proponuje się wprowadzenie nowego spoProponuje się wprosobu wyboru kandydata na stanowisko
wadzenie nowego
sędziego (Sądu Najwyższego oraz sądów:
sposobu wyboru kanpowszechnych, administracyjnych i wojdydata na stanowisko
skowych) lub asesora sądowego.
sędziego lub asesora
Obecnie KRS dokonuje tego wyboru
sądowego.
w pełnym składzie, w którym przewagę
mają sędziowie (17 sędziów na 25 członków Rady). Oznacza to, że znaczenie pozostałych członków Rady – ministra sprawiedliwości, osoby powołanej przez prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów – jest
symboliczne, czyli w praktyce o wyborze sędziów decydują sami sędziowie. Aby to zmienić
zaproponowano powołanie nowych organów w KRS. Obok – przewodniczącego i prezydium Rady – zostaną utworzone dwa nowe organy KRS:
•
pierwsze zgromadzenie – w jego skład wejdą: minister sprawiedliwości, pierwszy
prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czterech
posłów i dwóch senatorów oraz osoba powołana przez prezydenta;
•
drugie zgromadzenie – wejdzie do niego 15 pozostałych sędziów.
Każde z tych zgromadzeń będzie osobno rozpatrywało kandydatury na urząd sędziego
i stanowisko asesora. Wydanie pozytywnej opinii przez pierwsze i drugie zgromadzenie
będzie równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii przez Radę. Oznacza to, że KRS pozytywnie zaopiniuje kandydata na sędziego lub asesora, jeżeli wcześniej obydwa zgromadzenia zaopiniują go pozytywnie. Rozwiązanie to nie faworyzuje żadnego ze zgromadzeń.
Przewidziano także możliwość skierowania kandydatury do rozpatrzenia i oceny przez
Radę w pełnym składzie, jeśli obydwa zgromadzenia w różny sposób ocenią danego kandydata. W takim przypadku wydanie przez Radę oceny pozytywnej będzie wymagało
uzyskania specjalnie określonej większości głosów wszystkich członków Rady będących
sędziami. Proponowane w tym zakresie rozwiązania zapewnią większą transparentność
procedowania przez KRS wniosków o powołanie na urząd sędziego.
Rozwiązania dotyczące obsadzania stanowisk sędziowskich w krajach unijnych są zróżnicowane. Model proponowany przez ministra sprawiedliwości w pełni mieści się standardach europejskich. Na wybór sędziego sprawującego władzę publiczną, powinni mieć
realny wpływ przedstawiciele pozostałych władz, a w szczególności władzy ustawodawczej
posługującej się mandatem pochodzącym z demokratycznych wyborów (i w takich wyborach okresowo weryfikowanej). Reguła taka nie jest niczym oryginalnym na tle obcych
systemów prawnych.
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W szczególności w prawie niemieckim o powołaniu sędziów sądów federalnych decyduje właściwy dla danego zakresu spraw minister federalny wraz z komisją do spraw
powoływania sędziów, składającą się z właściwych dla danego zakresu spraw ministrów
krajowych i członków wybieranych w równej liczbie przez Bundestag. W stosunku do
sędziów sądów landowych, sposoby powołania różnią się, ale wyraźna jest również grupa
krajów landowych, takich jak Saksonia, w których nominacja sędziów następuje przez
landowego ministra sprawiedliwości w wyniku konkursu przez niego przeprowadzanego.
Wpływ władzy wykonawczej i prawodawczej na wybór sędziów w prawie niemieckim jest
zatem decydujący.
Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.
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Jakość silikonu
a prawo UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie
dotyczącej implantów piersiowych wykonanych z silikonu
przemysłowego niższej jakości.
W dniu 1 grudnia 2008 r. Elisabeth Schmitt poddała się w Niemczech zabiegowi wszczepienia implantów piersiowych wyprodukowanych we Francji. Wobec stwierdzenia w 2010 r.
przez organy francuskie, że francuski wytwórca wyprodukował implanty piersiowe, wbrew
standardom jakości, z silikonu przemysłowego, który nie był zgodny z normami jakości,
E. Schmitt poddała się zabiegowi usunięcia implantów. Wytwórca w międzyczasie stał się
niewypłacalny.
E. Schmitt zażądała przed niemieckimi sądami od TÜV Rheinland, której to wytwórca
zlecił ocenę swego systemu jakości w ramach certyfikatu WE, zadośćuczynienia w wysokości 40 000 EUR za doznaną krzywdę. Zażądała ona też stwierdzenia odpowiedzialności TÜV
za wszelkie szkody materialne, które powstaną w przyszłości. Według E. Schmitt poprzez
sprawdzenie potwierdzeń dostawy i rachunków TÜV mogła stwierdzić, że wytwórca użył
niezatwierdzonego silikonu. Według Bundesgerichtshof (sąd federalny, Niemcy), aby TÜV
ponosiła odpowiedzialność, wymagane jest naruszenie przez nią przepisu ochronnego
lub obowiązku umownego. W celu ustalenia, czy doszło do takiego naruszenia Bundesgerichtshof zwrócił się najpierw do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie interpretacji
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odnośnych przepisów prawa europejskiego, a mianowicie dyrektywy 93/42 dotyczącej
wyrobów medycznych.
Dyrektywa ta harmonizuje wymogi, jakie spełniać muszą wyroby medyczne takie jak
implanty piersiowe, aby możliwe było wprowadzenie ich do obrotu. Reguluje ona w szczególności procedurę dotyczącą deklaracji zgodności WE oraz zadania i obowiązki jednostek
notyfikowanych działających w ramach systemu zapewnienia jakości.
W ogłoszonym wyroku z 16 lutego 2017 r. w sprawie C-219/15 – Elisabeth Schmitt p. TÜV
Rheinland LGA Products GmbH Trybunał udzielił odpowiedzi, iż zgodnie ze wspomnianą
dyrektywą na jednostce notyfikowanej, która, tak jak TÜV, działa w ramach procedury
dotyczącej deklaracji zgodności WE, nie ciąży ogólny obowiązek przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli, badania produktu i/lub sprawdzenia dokumentacji handlowej
wytwórcy. Niemniej jednak, w razie istnienia przesłanek sugerujących, że wyrób medyczny może nie spełniać wymogów zgodności wynikających z dyrektywy, jednostka
ta powinna podjąć wszelkie środki niezbędne do wykonania swoich obowiązków wynikających z dyrektywy. Obowiązki te obejmują m.in. upewnienie się, że wytwórca należycie
wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości i ustalenie, w razie
potrzeby, czy certyfikat WE może być utrzymany. Trybunał stwierdził ponadto, że działanie
jednostki notyfikowanej w ramach procedury dotyczącej deklaracji zgodności WE ma
na celu ochronę ostatecznych odbiorców
wyrobów medycznych. Niemniej jednak
warunki, zgodnie z którymi zawinione naruszenie przez tę jednostkę obowiązków
ciążących na niej na mocy tej dyrektywy,
w ramach tej procedury może czynić ją
odpowiedzialną wobec tych odbiorców,
są objęte prawem krajowym, z zastrzeżeniem zasad równoważności i skuteczności.
Odesłanie (pytanie) prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu,
zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności
aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu
krajowego. Do sądu krajowego należy
rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże
w ten sam sposób inne sądy krajowe, które
spotkają się z podobnym problemem.
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PRZEDSIĘBIORCY – DECYDUJĄC SIĘ NA
WSPÓŁPRACĘ Z DORADCĄ PODATKOWYM –
POWINNI USTALIĆ:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

zakres usług doradztwa podatkowego, który ma zapewnić doradca podatkowy,
zasady odpowiedzialności doradcy za szkodę poniesioną przez
firmę wskutek nienależytego wykonania obowiązków,
czas i miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
zasady przechowywania i zwrotu/zniszczenia przez doradcę podatkowego dokumentów dotyczących spraw klientów kancelarii
prawnej udostępnionych doradcy,
sposób zobowiązania doradcy podatkowego do zachowania
w tajemnicy wszelkich poufnych informacji dotyczących Klienta,
zakres zakazu wykonywania przez doradcę działalności konkurencyjnej,
sposób wynagrodzenia i rozliczania się z doradcą za jego usługi,
zakres obowiązku doradcy podatkowego osobistego wykonywania powierzonych mu czynności i zasady zastępstwa doradcy
podatkowego przez inne osoby z kancelarii podatkowej,
okres, na jaki będzie zawarta umowa o współpracy z doradcą
podatkowym, i zasady jej rozwiązania.

sto powierzanie doradcy podatkowemu na zasadzie zlecenia takich
czynności, jak: udzielanie Klientowi porad i opinii z zakresu prawa podatkowego (ew. też z prawa celnego), przeprowadzanie analizy sytuacji podatkowej firmy Klienta, przygotowywanie raportów typu tax
due diligence dla Przedsiębiorcy, reprezentowanie Klienta Kancelarii
w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, sporządzanie odwołań
od decyzji i innych pism do organów podatkowych, przygotowywanie
pism procesowych w sprawach podatkowych, reprezentowanie Klienta przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych, prowadzenie zapisów w urządzeniach księgowych i podatkowych Klienta
(księgach rachunkowych, podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów VAT i in.) oraz jego rozliczeń
z urzędem skarbowym.

Po uzgodnieniu z Doradcą wszystkich powyższych kwestii Przedsiębiorca powinien zawrzeć z nim umowę o stałej współpracy. Ważne są
zapisy takiej umowy określające jej przedmiot i zakres obowiązków
doradcy podatkowego. Przedmiot tego typu umowy obejmuje z czę-
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