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s ł o w o  o d  d o r a d c y

T E R M I N Y
styczeń

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

9. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowe-
go pobranego w grudniu od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych  
w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

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

9. – Złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów do-
konania rocznego obliczenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2011 r. (PIT-12).

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i FP za grudzień – osoby fi-
zyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień.

16. – Wpłata podatku leśnego za styczeń – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposia-
dające osobowości prawnej.

16. – Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek 
rolny na rok 2012 – osoby prawne, jednostki organi-
zacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

16. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za grudzień – po-
zostali płatnicy składek.

16. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji 
drukowanej) za grudzień.

20. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek do-
chodowy od osób fizycznych od pracowników zatrud-
nionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia 
i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.

Drogi Kliencie,
Przedsiębiorcy jednak z dużą dawką optymizmu w tych trudnych warunkach patrzą na rok 2012 - Tak wynika 
z badania klimatu biznesowego w Polsce i Europie na 2012 rok. Dobre perspektywy polskich przedsiębiorstw 
dotyczą w szczególności obrotów, sprzedaży krajowej, eksportu oraz inwestycji. W obszarze zatrudnienia 
większość firm planuje przeczekać trudny okres i nie dokonywać poważniejszych ruchów kadrowych, nie 
należy się więc spodziewać zbyt dużych zmian w poziomie bezrobocia w nadchodzącym roku. – Wskazują 
badania nastrojów przedsiębiorców przeprowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach projektu 
European Economic Survey 2012 przeprowadzonego równolegle w 27 krajach europejskich według tej samej 
metodologii.

Z drugiej strony, klimat biznesowy w roku 2011 został oceniony bardzo negatywnie. Oczekiwania na rok 2012 
są już nieco lepsze, ale nadal odczucia przedsiębiorców pozostają negatywne.

Oczekiwania polskich przedsiębiorców na rok 2012 są szczególnie optymistyczne na tle kolegów z pozosta-
łych krajów UE. Widać to zwłaszcza w poziomie optymizmu pod względem przyszłorocznych obrotów (Polska 
zajęła 1. miejsce), sprzedaży krajowej (2. miejsce), inwestycji (również 2. miejsce), zatrudnieniu (5. miejsce)  
i eksporcie (6. miejsce). Zważywszy na oczekiwania we wszystkich badanych krajach, to nie sprzedaż krajowa, 
jak w Polsce, ale eksport  ma być siłą pociągową gospodarek krajów UE w roku przyszłym.

Z badania przeprowadzonego przez Tax Care i Idea Bank wynika zaś, iż małe polskie firmy nie boją się kryzysu. 
Aż 48% spośród nich zakłada utrzymanie w 2012 r. dotychczasowego tempa wzrostu gospodarki, 30% prze-
widuje dalszy wzrost, choć niższy niż w 2011 r. Tylko 22% drobnych firm spodziewa się recesji, tj. zmniejszenia 
PKB. Aż 95% liczy, że ich przychody zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, a 60% zakłada nawet 
ich wzrost.

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

20. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 
41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek do-
chodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego 
za grudzień.

20. – Wpłata na PFRON za grudzień.

20. – Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej (PIT-16), zawiadomienie o wyborze kwar-
talnego opłacania ryczałtu.

23. – Zawiadomienie o zaprowadzeniu na 1 stycznia 
2012 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

25. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej 
elektronicznie).

31. – Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń i 
złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na 
2012  r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz 
spółki nieposiadające osobowości prawnej.

31. – Złożenie zeznania w zakresie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych za 2011 r. (PIT-28), wpła-
ta podatku wynikającego z tego zeznania i wpłata ry-
czałtu za grudzień.

31. – Przekazanie do ZUS informacji o  danych za 
2011 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadko-
we (ZUS IWA).

31. – Złożenie deklaracji o wysokości składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, zapłaconej i  odliczonej od karty 
podatkowej w 2011 r. (PIT-16A).

31. – Złożenie rocznej deklaracji o  pobranych zalicz-
kach na podatek dochodowy za 2011 r. (PIT-4R).

31. – Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym po-
datku dochodowym za 2011 r. (PIT-8AR).  

Unikanie podwójnego 
opodatkowania

Polska i Czechy podpisały umowę w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania  

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania  
w zakresie podatków od dochodu.

Z początkiem 2012 r. zacznie natomiast obowiązy-
wać większość przepisów protokołu zmieniającego 
polsko-szwajcarską umowę o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Zmniejsza on m.in. stawki opodat-
kowania dywidend u źródła (czyli w państwie, w któ-
rym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę), jeśli 
osobą uprawnioną do dywidend jest spółka z siedzibą  
w drugim umawiającym się państwie, której bezpo-
średni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy 
wynosi minimum 10% udziałów (akcji) i która będzie 
posiadała te akcje (udziały) w sposób nieprzerwany 
przez 2 lata.  

22 listopada 2011 r. wszedł w życie Protokół między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty  
o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, spo-
rządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku.

Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania  
i ich zmian dostępne są na stronie resortu finansów.

Limity obowiązujące w 2012 r.
Ministerstwo Finansów podało granice  

odliczeń od dochodu i od podatku  
dochodowego od osób fizycznych, z jakich  

można skorzystać w 2012 roku.

Znane są ponadto limity, które powinny zainteresować 
prowadzących działalność gospodarczą i planujących 
wybór sposobu rozliczania się z niej w nowym roku.

Preferencje podatkowe 
w Polsce

Globalna wartość preferencji podatkowych  
w 2010 r. wyniosła 73,8 mld zł, co stanowi  

5,2% PKB.

Pomimo że w systemie podatkowym nie nastąpiły istot-
ne zmiany, skutkujące pojawieniem się nowych pre-
ferencji podatkowych, to jednak ich ogólna wartość  
w stosunku do 2009 r. wzrosła o 7,9 mld zł, tj. o 12,0%. 

– Tak wynika z raportu pt. „Preferencje podatkowe  
w Polsce”. Raport kataloguje wszystkie preferencje po-
datkowe oraz zawiera analizę ich wartości.

ZMIANY PRAWNE WSKAŹNIKI

AKTUALNOŚCI

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=269289&typ=news
http://iskarb.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=69
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=276786&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=133&id=275426
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=133&id=275427
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=278871&typ=news
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SERWIS VAT

powrót do spisu treści

                                 PORADY   

VAT przy nabyciu samochodów
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady odliczania 

podatku VAT od samochodów osobowych i nie-
których pojazdów samochodowych. Obowiązują 
ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2012 r., ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogo-
wym, wprowadzono jednakowy limit w odliczaniu podat-
ku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych 
(konstrukcyjnie zbliżonych do samochodów osobowych) 
oraz paliw wykorzystywanych do ich napędu tak jak dla 
samochodów osobowych. Ograniczenia w odliczaniu po-
datku obowiązują przy nabyciu samochodów osobowych  
i niektórych innych pojazdów samochodowych. Podatniko-
wi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj.  
w wysokości 60% (nie więcej jednak niż 6.000 zł): 
• kwoty podatku określonej w fakturze lub
• podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, lub
• kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla 

której podatnikiem jest ich nabywca.

Ograniczenia te dotyczą:
• samochodów osobowych oraz
• niektórych pojazdów samochodowych o dopusz-

czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony  
(w tym tzw. samochodów z „kratką”), z wyjątkiem:

1. pojazdów samochodowych spełniających wymaga-
nia, tj.:

a. mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest 
od części przeznaczonej do przewozu ładunków 

ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na 
podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do 
podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b. mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które od-
dzielone są od części przeznaczonej do przewozu 
ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których 
długość części przeznaczonej do przewozu ładun-
ków, mierzona po podłodze od najdalej wysunięte-
go punku podłogi pozwalającego postawić piono-
wą ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą  
a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 
50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojaz-
du stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładun-
ków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu po-
między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, 
a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej 
krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do 
przewozu ładunków,

c. które mają otwartą część przeznaczoną do przewo-
zu ładunków,

d. które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przezna-
czone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie 
oddzielne elementy pojazdu;

2. pojazdów samochodowych będących pojazdami spe-
cjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu dro-
gowym o przeznaczeniach wymienionych w załączni-
ku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;

3. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przezna-
czonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie  
z kierowcą – jeśli z dokumentów wydanych na podsta-
wie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie 
przeznaczenie;

4. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika 
jest:

a. odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b. oddanie w odpłatne używanie tych samochodów 
(pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierża-
wy, leasingu lub innych umów o podobnym charak-
terze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika 
przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te 
cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Ograniczenie to (z ww. wyjątkami) ma zastosowanie też do:
a. ww. samochodów i innych pojazdów samochodowych 

użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierża-
wy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakte-
rze (dopuszcza się wyjątek dla umów zawartych przed 
1 stycznia 2011 r., na określonych warunkach),

b. importowanych ww. samochodów i pojazdów, z wy-
jątkiem gdy te samochody i pojazdy są przedmiotem 
działalności podatnika, o której mowa wyżej w pkt 4,

c. nabytych lub importowanych części składowych zuży-
tych do wytworzenia przez podatnika i pojazdy zostały 
zaliczone przez podatnika do środków trwałych w ro-
zumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Do usługobiorców użytkujących pojazdy samochodo-
we, o których mowa powyżej, na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podob-
nym charakterze - zawartej przed dniem 1 stycznia 
2011 r. – w stosunku do których na dzień 31 grudnia 
2010 r. przysługiwało im prawo do odliczenia – nie sto-
suje się ograniczenia w odliczeniu podatku w wysoko-
ści 60% (nie więcej jednak niż 6.000 zł).

Podatnikowi przysługuje odliczenie podatku w pełnej wy-
sokości od czynszu (rat) lub innych płatności wynikających 
z takiej umowy, jeśli:
• w tej umowie zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. 

nie dokonano zmian po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz
• umowa ta została zarejestrowana we właściwym 

urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.
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PROCEDURY PODATKOWE

powrót do spisu treści

                         AKTUALNOŚCI  

Kolejna faza systemu EMCS
1 stycznia 2012 r. uruchomiona zostanie kolejna 

faza Systemu Przemieszczenia oraz Nadzoru  
Wyrobów Akcyzowych EMCS PL.  

Od tego dnia wszystkie przemieszczenia wyrobów akcy-
zowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a więc 
również te odbywające się wewnątrz kraju, będą musiały 
odbywać się w tym systemie. Papierowy dokument ADT 
nie będzie już stosowany.

                           WZORY PISM  

Nowe wzory formularzy
Minister Finansów określił m.in. wzór zawiado-

mienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, 
który będzie obowiązywał od początku 2012 r.

Nowe imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
podatkowej zacznie obowiązywać 5 stycznia 2012 r.

Znany jest ponadto wzór nowego wniosku o wydanie 
interpretacji ogólnej ORD-OG. Od początku 2012 roku 
każdy zainteresowany – jeśli spełnione są określone  
w Ordynacji podatkowej warunki – może wnioskować do 
Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej.

Minister podał też wzór oświadczenia o nieruchomościach 
oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem 
hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywal-

nych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem 
zastawu skarbowego. 

Nowe wzory informacji o przychodach/dochodach wypła-
conych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu 
albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) oraz o nume-
rach rachunków i wysokości tych przychodów/dochodów 
(IFT/A) wejdą w życie 13 lutego 2012 r.

                     ZMIANY PRAWNE  

Dane z rejestrów PESEL
Od początku 2012 r. obowiązywać ma nowy wzór 
wniosku o udostępnienie danych jednostkowych 

z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 
cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Na 1 lipca 2013 r. przewidziano zaś nowe wzory: wnio-
sku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z 
Rejestru Dowodów Osobistych, o udostępnianie danych  
w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych, o udostępnianie danych w trybie ograniczonej 
teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych,  
o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami 
osobistymi. 

Za weryfikację danych z rejestru PESEL za pomocą urzą-
dzeń teletransmisji trzeba w 2012 r. zapłacić 0,30 zł, a nie 
10 zł jak dotąd. Opłata za dane jednostkowe pozostanie 
na tym samym poziomie: 31 zł. 

Kontrolę korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL 
będzie zarządzał Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji.

                       INTERPRETACJE  

Jak przyznaje się ulgi?
Ocena, czy w danej sprawie zachodzą 

okoliczności, które mogą być uznane za 
stanowiące o „ważnym interesie podatnika” lub 
„interesie publicznym”, warunkujące przyznanie 

ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 
należy do organu podatkowego dokonującego 

rozstrzygnięcia w sprawie. 

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, organ 
podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uza-
sadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 
publicznym, może:
1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć 

zapłatę podatku na raty;
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki 
określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, 
odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje też umo-
rzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części,  
w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a 
§ 2 Ordynacji podatkowej).

Obow ią zu j ą ce  z a sady  p r zy znawan i a  u l g  w 
spłacie zobowiązań podatkowych (w tym umorzeń zale-
głości podatkowych) przedstawiło Ministerstwo Finansów  
w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24203. 

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=278746&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=534&id=278746&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112671580
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112671580
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112741619
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=634&id=277729&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112741618
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112681583
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431450
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431452
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111951153
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112241348
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/46564380ef581d85c125729c004bf3de/9c1d40bd3b55558cc12578fc0022e5c4?OpenDocument
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                     ZMIANY PRAWNE     

Kontrola w obiektach 
zakwaterowania turystów

Minister Sportu i Turystyki zmienił gruntownie 
przepisy w sprawie obiektów hotelarskich  

i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie. Zmodyfikowane zostały zwłaszcza 

wymagania dla moteli i hoteli.

Zmienione rozporządzenie określa:  
1. wymagania dla poszczególnych rodzajów i kate-

gorii obiektów hotelarskich (dla hoteli i moteli, 
pensjonatów, kempingów, pól biwakowych, domów 
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych i schro-
nisk) co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych 
usług, w tym usług gastronomicznych;  

2. minimalne wymagania co do wyposażenia innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelar-
skie;  

3. warunki dopuszczenia odstępstw od wymagań,  
o których mowa w pkt 1;  

4. sposób dokumentowania spełnienia wymagań 
budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych;  

5. szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hote-
larskich do poszczególnych rodzajów i kategorii; 

6. tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem  
w poszczególnych obiektach wymagań co do 
wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających 
rodzajowi i kategorii obiektu;  

7. sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelar-
skich oraz innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie. 

Łatwiej o zamówienia 
publiczne za granicą

Polscy przedsiębiorcy uzyskali większy dostęp do 
międzynarodowego rynku zamówień publicznych. 

Nowe porozumienie usprawnia procedury przetargo-
we, eliminuje przepisy dyskryminujące i zapewnienia 
dostęp do swoich rynków zamówień publicznych dla 

oferentów z państw-członków.

15 członków Porozumienia w Sprawie Zamówień Rządo-
wych WTO (ang. akronim GPA), w tym Unia Europejska, 
uzgodniły zwiększenie dostępu do swoich rynków zamó-
wień publicznych. Dzięki nowym ustaleniom zwiększy 
się wartość wymiany handlowej objętej zamówieniami 
publicznymi między UE, USA, Kanadą, Japonią, Koreą Płd., 
Hong Kongiem, Norwegią, Szwajcarią, Armenią, Islandią, 
Izraelem, Liechtensteinem, Singapurem, Chińskim Tajpej i 
Arubą. Obecnie szacuje się ją na ok. 500 mld euro, teraz 
może wzrosnąć o dodatkowe 100 mld euro.
 

Egzekwowanie praw 
własności intelektualnej

Rada UE podjęła decyzję o podpisaniu umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 

podrobionymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
– ACTA). 

ACTA to umowa międzynarodowa, której celem jest lepsze 
egzekwowanie praw własności intelektualnej na teryto-
rium 27 państw członkowskich UE oraz Australii, Kanady, 
Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Maroka, Nowej Zelan-
dii, Singapuru, Szwajcarii i USA. Po wejściu w życie ACTA 
zacznie obowiązywać nowy standard międzynarodowy, 

bazujący na regułach WTO (TRIPS). Umowa chroni inte-
resy europejskich przedsiębiorców. 

                               PROJEKTY     

Ochrona odbiorców energii
Efektywny system wsparcia produkcji zielonej 
energii oraz ochrona wrażliwych odbiorców 

energii elektrycznej i gazu ziemnego - to główne 
rozwiązania, które wprowadzą nowe ustawy prawo 

energetyczne, prawo gazowe i o odnawialnych 
źródłach energii. 

Pakiet proponowanych regulacji opracowany przez Mini-
sterstwo Gospodarki trafił do konsultacji społecznych.

                           WZORY PISM     

Upoważnienie do kontroli 
u handlowców

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił nowy wzór 
imiennego upoważnienia do wykonywania czynności 

kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami 
lub warzywami objętymi normami jakości handlowej. 

Obowiązuje on od 2 grudnia 2011 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112591553
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,807,polscy-przedsiebiorcy-uzyskali-wiekszy-dostep-do-miedzynarodowego-rynku-zamowien-publicznych.html
http://www.mg.gov.pl/node/15114
http://pl2011.eu/content/sukces-na-polu-ochrony-wlasnosci-intelektualnej
http://www.mg.gov.pl/node/15111
http://www.mg.gov.pl/node/15163
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112461471
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                                 PORADY    

Nianie a ubezpieczenia 
społeczne

Od 1 października 2011 r. osoby sprawujące opiekę 
nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej 

podlegają ubezpieczeniom społecznym i 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są 
warunki określone obowiązującymi przepisami. 

Płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka lub rodzic 
samotnie wychowujący dziecko. W specjalnym poradniku 
ZUS przedstawił zasady podlegania ubezpieczeniom 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie 
umowy uaktywniającej (niań) oraz sporządzania doku-
mentów ubezpieczeniowych za te osoby. Jeżeli rodzic 
będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem doku-
mentów ubezpieczeniowych za nianię pracownicy ZUS 
pomogą w ich sporządzeniu. W razie wątpliwości można 
dzwonić na specjalną infolinię 801 400 400. 

Wymiar czasu pracy w 2012 r.
Z początkiem roku trzeba dokonać obliczenia 

wymiaru czasu pracy pracowników. W 2012 roku 
przepracujemy 252 dni, czyli w sumie 2016 godzin. 
Możemy jednak liczyć na 114 dni wolnych od pracy. 

W przyjętym w danym zakładzie okresie rozliczeniowym 
wylicza się go przez:
• pomnożenie 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni 

przypadających w okresie rozliczeniowym, a potem
• dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczynu 8 godzin 

i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczenio-
wego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. 
dni wystających). 

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przy-
padające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu 
pracy o 8 godzin. Jeśli jednak święto przypada w dniu 
wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w 
przyjętym, przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie 
obniża ono wymiaru czasu pracy. Poza tym wymiar czasu 
pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniże-
niu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymiar czasu pracy, gdy dniami wolnymi z tytułu przecięt-
nie 5-dniowego tygodnia pracy są soboty, w najczęściej 
stosowanych miesięcznych okresach rozliczeniowych  
w 2012 r.:

Miesiąc Liczba 
dni pracy

Liczba 
godzin 
pracy

Liczba 
dni 

wolnych
Styczeń 21 168 10
Luty 21 168 8
Marzec 22 176 9
Kwiecień 20 160 10
Maj 21 168 10
Czerwiec 20 160 10
Lipiec 22 176 9
Sierpień 22 176 9
Wrzesień 20 160 10
Październik 23 184 8
Listopad 21 168 9
Grudzień 19 152 12
Łącznie: 252 2016 114

W 2012 r. w przypadku pracowników pracujących od 
poniedziałku do piątku, którzy mają wolne soboty z tytułu 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, współczynnik 
urlopowy wyniesie 21.

                     ZMIANY PRAWNE    

Zmieniony FGŚP
Z dniem 1 stycznia 2012 r. Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych straci osobowość 
prawną i stanie się państwowym funduszem celo-
wym. Dotychczasowe struktury czeka likwidacja, 
zaś zadania kierowników biur terenowych Fundu-

szu przejmą marszałkowie województw.

– Takie zmiany wprowadza ustawa z dnia 27 sierpnia  
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych

Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał w związku z tym 
nowe rozporządzenia dotyczące wypłat z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych: 
• rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 

wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. 
Nr 278 poz. 1635), 

• rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu informacji zawartych we 
wniosku marszałka województwa o określenie warun-
ków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub 
umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 278 poz. 1636), 

• rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
informacji dotyczących gospodarki środkami Fun-

http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=1839
http://www.zus.pl/pliki/poradniki/nianie_poradnik.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571241
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112781635
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112781636
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112781637
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duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
przekazywanych przez marszałków województw 
dysponentowi Funduszu (Dz. U. Nr 278 poz. 1637). 

Wszystkie te rozporządzenia Wejdą w życie 1 stycznia 
2012 r. Natomiast od 6 grudnia 2011 r. obowiązuje roz-
porządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poza tym pracodawcy, którym z powodu powo-
dzi brakuje środków na wypłatę wynagrodzeń mogą 
się wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę z 
FGŚP. Zasady udzielania wsparcia określa rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 
r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, 
który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowa-
dzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej 
prowadzenie, które weszło w życie 20 grudnia 2011 r. 

                         AKTUALNOŚCI    

Program działania PIP
W 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza 
przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli. Jednocześnie 
skieruje bogatą ofertę prewencyjną do prawie  

200 tys. przedsiębiorstw.

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 
r. uwzględnia wyniki dotychczasowych kontroli, zalecenia 
ROP i komisji sejmowych, skargi kierowane do PIP, pro-
pozycje zgłaszane przez związki zawodowe, organizacje 
pracodawców, ministerstwa, organa nadzoru i kontroli 
oraz placówki naukowo-badawcze.

Co z ustawą 
antykryzysową?

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków 
kryzysu ekonomicznego dla pracowników  
i przedsiębiorców przestaje obowiązywać  

z końcem 2011 r. W związku z tym kończą się 
możliwości wykorzystywania takich rozwiązań, 

jak: indywidualny rozkład czasu pracy, obniżony 
wymiar czasu pracy, zatrudnianie pracownika na 
podstawie umowy o pracę na czas określony, czy 

przestój ekonomiczny.

Wychodząc naprzeciw postulatom partnerów społecznych, 
dotyczącym ewentualnego dalszego stosowania rozwiązań 
z zakresu prawa pracy zawartych w ustawie strona rządowa 
przedstawiła 3 propozycje dotyczące sposobu prowadzenia 
dalszych prac legislacyjnych nad rozwiązaniami z zakresu 
prawa pracy zawartymi w ustawie.

Kalkulator odsetkowy 
dla płatników składek

Na stronie www.zus.pl został uruchomiony 
Kalkulator odsetkowy. Kalkulator umożliwia 

obliczenie odsetek za zwłokę od nieterminowo 
opłacanych składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur 
Pomostowych. 

Pozwala na samodzielne wyliczenie odsetek za zwłokę 
od kwot składek opłacanych po terminie płatności, także  
z uwzględnieniem obniżonej stawki odsetek (dotyczy tylko 

płatników, którzy złożyli korektę dokumentów rozlicze-
niowych wraz z uzasadnieniem i dopłacili w wymaganym 
terminie różnicę składek łącznie z odsetkami z tego tytułu). 

                           ODPOWIEDZI    

 Choroba a prawo 
do trzynastki 

Czy okres czasowej niezdolności do pracy, 
skutkujący pobieraniem przez pracownika sfery 
budżetowej wynagrodzenia za czas niezdolności 

do pracy oraz zasiłku chorobowego wpływa 
na prawo tego pracownika do uzyskania 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 
pracowników sfery budżetowej w rozumieniu art. 
2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku w sytuacji, 

gdy wskutek nieobecności będącej skutkiem 
choroby pracownik w danym roku kalendarzowym 

nie przepracował efektywnie co najmniej  
6 miesięcy, choć przez ten czas pozostawał z tym 

pracodawcą w stosunku pracy?

Nie. Okresy pobierania przez pracownika niezdol-
nego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego 
nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu 
przepracowanego w danym roku kalendarzowym, 
wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wyna-
grodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej. Tak też orzekł Sąd Najwyższy w uchwale  
z 7 lipca 2011 r. (sygn. III PZP 3/11).

powrót do spisu treści

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112561535
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112561535
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112621566
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/11/10110045.php
http://www.pip.gov.pl/html/pl/news/11/10110050.php
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dialog-spoleczny/art,5657,co-dalej-z-ustawa-antykryzysowa.html
http://www.zus.pl/kalkulator
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1879
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/III-PZP-0003_11.pdf
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                          AKTUALNOŚCI  
 

Plus 100 zł do świadczenia 
pielęgnacyjnego

 Rządowy program zakłada przyznanie  
niektórym osobom pobierającym świadczenie 
pielęgnacyjne - matce, ojcu lub opiekunowi 
faktycznemu dziecka – dodatkowej pomocy 
finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie. 

Pomoc będzie wypłacana od stycznia do 31 marca 
2012 r. Warunki realizacji tego programu określa spe-
cjalne rozporządzenie.
 

Co rząd planuje na 2012 rok?
 Postulaty zmian zapowiedzianych w exposè 
Premiera zostały zawarte w 23 projektach 

ustaw. Najważniejsze z nich dotyczą: systemu 
emerytalnego, w tym wydłużenia do 67 lat 

wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz 
kwotowej waloryzacji emerytur i rent. 

Zgodnie z wolą rządu wprowadzone zostaną roz-
wiązania w systemie ulg podatkowych dla rodzin  
o najniższych dochodach – na trzecie i kolejne dziecko 
w rodzinie. Zmienią się zasady przyznawania tzw. beci-
kowego, które będzie przysługiwać tylko rodzinom  
z dochodami poniżej 85 tys. zł rocznie. Zlikwidowana 
zostanie ulga na Internet.

Ważnym pakietem propozycji są zmiany dotyczące 
składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz 
propozycje reformujące system KRUS. Rząd zaplanował 

ponadto zmiany w systemie emerytalnym grup uprzy-
wilejowanych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, 
prokuratorzy, duchowni).

W 2012 r. rząd przyjmie regulacje prawne dotyczące 
podatku od bogactw naturalnych, chodzi o opodatko-
wanie wydobycia miedzi i srebra. Przyjęte będą również 
rozwiązania dotyczące wydobycia węglowodorów  
i gazu łupkowego.

                            WSKAŹNIKI  

Limity wpłat na IKE i na składkę 
dodatkową w PPE

 Kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne  
w roku 2012 wynosi 10.578 zł.

W roku 2012 wyższa będzie także wysokość kwoty odpo-
wiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez 
uczestnika do jednego pracowniczego programu emery-
talnego. Kwota wynosi 15.867 zł.

Ubezpieczenie chorobowe
ZUS podał maksymalną podstawę wymiaru 

składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 
w grudniu 2011 r., styczniu i lutym 2012 r. m.in. 
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą.

Nie może ona przekraczać miesięcznie kwoty 8540,00 zł 
(tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwar-
tale 2011 r.).

Ograniczenia rocznej  
podstawy wymiaru składek
Ustalając podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. 
należy pamiętać, że nie może być ona większa 

od kwoty 105.780 zł, czyli od 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na 
dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad tę 
kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe. 

Natomiast 60% od kwoty prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia (wynoszącej 3.526 zł) stanowi 
kwota 2.115,60 zł, będąca w 2012 r. minimalną pod-
stawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działal-
ność i osób z nimi współpracujących.

Składka rentowa w górę
Składki na ubezpieczenia rentowe sfinansują  

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy 
wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% 

podstawy wymiaru płatnicy składek. 

Składka rentowa zostanie więc podniesiona o 2 punkty 
procentowe, do poziomu 8%. Dodatkowe koszty 
obciążą pracodawców. Nowelizacja ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych wejdzie w życie już z dniem  
1 lutego 2012 r. Małe i średnie firmy silnie odczują 
podwyższenie składki rentowej.

http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/uchwala_w_sprawie_ustanowienia,8715/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5659,rzadowy-program-wspierania-niektorych-osob-pobierajacych-swiadczenie-pielegnacyjne-w-okresie-i-iii-2012-r-.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,5659,rzadowy-program-wspierania-niektorych-osob-pobierajacych-swiadczenie-pielegnacyjne-w-okresie-i-iii-2012-r-.html
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/rozporzadzenie_w_sprawie_szcze,8716/
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/wykaz_prac_rzadu_na_2012_rok,8714/
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/rzad_przyjal_plan_pracy_na_201,8730/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/stawaozmianieustawyoemeryturachirentachzunduszubezpieczepoecznychorazniektrychinnychustaw/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/stawaozmianieustawyoemeryturachirentachzunduszubezpieczepoecznychorazniektrychinnychustaw/
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Modernizacja-i-nowoczesne-zarzadzanie-KRUS
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9532/O__emeryturach_mundurowych.html
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=634&id=277806&typ=news
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20111131149
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20111131150
http://e-inspektorat.zus.pl/komunikaty.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=4&id_komunikatu=1876
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,5654,kwota-ograniczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-roku-2012.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20111151160
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20111151160
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=84
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,798,podniesienie-skladki-rentowej-wyraznie-pogorszy-sytuacje-przedsiebiorcow.html
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/male_i_srednie_firmy_mocno_odczuja_podwyzszenie_skladki_rentowej
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/male_i_srednie_firmy_mocno_odczuja_podwyzszenie_skladki_rentowej
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SERWIS DOMOWY

powrót do spisu treści

                     ZMIANY PRAWNE  

Umowy timeshare
 Ustawa o timeshare wprowadza do polskiego prawa 
nowe zasady czasowego korzystania z nieruchomości. 

Umowa timeshare daje prawo do określonego  
w czasie korzystania z wakacyjnej posiadłości.

Pojecie timeshare oznacza prawo do korzystania z rzeczy, 
przede wszystkim nieruchomości (np.ośrodka turystycznego, 
hotelu, pensjonatu, apartamentu) w określonych, regularnie 
powtarzających się odstępach czasu w każdym roku. 

Ustawa definiuje 4 rodzaje umów timeshare na: długoter-
minowy produkt wakacyjny, pośrednictwo w odsprzedaży 
timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego 
oraz uczestnictwo w systemie wymiany. Szczególny nacisk 
kładzie na rzetelne informowanie konsumenta o warun-
kach tego rodzaju umów. 

Wedle nowych przepisów umowę można zawrzeć na okres 
ponad jednego roku. Przedsiębiorca oferujący prawo do 
korzystania przez określony czas z pokoi w hotelach lub 
apartamentów czy pensjonatów ma obowiązek od razu 
dostarczyć kontrahentowi odpowiedni formularz, na któ-
rym mógłby on, bez żadnych opłat, odstąpić od umowy. 
Odstąpienie od umowy timeshare spowoduje skuteczne 
i nieodpłatne odstąpienie od związanych z nią umów 
dodatkowych i od kredytu konsumenckiego. Jednocześnie 
postanowiono, że umowa timesharingowa może dotyczyć 
nie tylko nieruchomości, lecz obejmować też ruchomości, 
np. miejsca noclegowe na statkach lub promach. 

Ustawa o timeshare wejdzie w życie 28 kwietnia 2012 r. 
stanowi ona implementację dyrektywy Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. 
w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do 
niektórych aspektów umów timeshare, umów o dłu-
goterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży 
oraz wymiany.

Mały ruch graniczny z obwodem 
kaliningradzkim

Mały ruch graniczny to możliwość wielokrotnego 
przekraczania polsko-rosyjskiej granicy państwowej 

przez mieszkańców stref przygranicznych obu 
państw. Nowe możliwości przewiduje umowa 

międzynarodowa.

Strefą przygraniczną po stronie Polski będą: wojewódz-
two pomorskie (Gdynia, Gdańsk, Sopot oraz powiaty: 
pucki, gdański, nowodworski, malborski), wojewódz-
two warmińsko-mazurskie (Elbląg oraz powiaty: 
elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, Olsztyn 
oraz powiaty: olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgo-
rzewski, giżycki, gołdapski, olecki). Po stronie rosyjskiej 
strefą przygraniczną będzie Obwód Kaliningradzki.

Ochrona zwierząt
1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z 16 

września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. Niedozwolone będzie więcej zachowań 
wobec zwierząt jako znęcanie się nad nimi.

Nowelizacja zakazuje też wprowadzania do obrotu 
zwierząt domowych na targowiskach, targach i gieł-
dach, a także nabywania tam zwierząt domowych 
oraz prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprze-

dażą zwierząt domowych. Przewidziano ponadto zakaz 
wprowadzania do obrotu oraz zakaz kupowania psów 
i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz 
rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. 
Nie dotyczy to hodowli zwierząt zarejestrowanych  
w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których 
statutowym celem jest działalność związana z hodowlą 
rasowych psów i kotów. 

Będzie obowiązywał zakaz puszczania psów bez możli-
wości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna.

W Sejmie jest też surowszy obywatelski projekt nowej 
ustawy o ochronie zwierząt.

                         AKTUALNOŚCI  

Ceny prądu na 2012 rok
Prezes URE zatwierdził taryfy na dystrybucję  

i sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach 
domowych większości przedsiębiorstw. 

Rachunki za energię wzrosną miesięcznie od ok. 1,38 zł 
w Lublinie do ok. 6 złotych w Kaliszu. Średni wzrost 
cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych 
w zatwierdzonych taryfach będzie kształtował się na pozio-
mie zbliżonym do inflacji i wyniesie w przyszłym roku 5,1%. 
Stawki za usługę dystrybucji dla tej samej grupy odbiorców 
zmienią się natomiast od 1,6% dla odbiorców przyłączo-
nych do sieci Vattenfall do 10,7% w Energa Operator. 
Oznacza to, że rachunki odbiorców w gospodarstwach 
domowych wzrosną średnio od 4,9% u klientów PGE 
Dystrybucja do 7,7% u odbiorców Energa Operator.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112301370
http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3056&news_page=2
http://msport.gov.pl/aktualnosci/2595-Ustawy-o-timeshare-podpisana?retpag=/aktualnosci/p237/2/
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2011/201109/201110/1010/o_timeshare.rtf
http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=269
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/umowa_miedzy_rzadem_rzeczyposp,8489/
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9466/Umowa_o_malym_ruchu_granicznym_z_obwodem_kaliningradzkim.html
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9547/Maly_ruch_graniczny_z_obwodem_kaliningradzkim.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112301373
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/ustawy/notatki/2011/201109/201110/1010/o_ochronie_zwierzat.rtf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=040FFE2CBEB3AA2AC125794C0041B726
http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/4392/Ceny_pradu_na_2012_rok_zatwierdzone.html
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PODATEK AKCYZOWY

powrót do spisu treści

                           WSKZAŹNIKI     

Średnia ważona wyższa

W 2012 r. średnia ważona detaliczna cena 
sprzedaży papierosów wyniesie 500,35 zł  

w przeliczeniu na 1000 sztuk. 

Na podstawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzeda-
ży obliczana jest minimalna stawka akcyzy na papierosy.

Opłata paliwowa
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej ogłosił stawki opłaty paliwowej na rok 

2012.

Wyniosą one:
1. 99,19 zł za 1000 l benzyn silnikowych (o kodach: 

CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49) oraz wyrobów 
powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokompo-
nentami, spełniające wymagania jakościowe określone  
w odrębnych przepisach; 

2. 249,92 zł za 1000 l olejów napędowych (o kodzie 
CN 2710 19 41), wyrobów powstałych ze zmieszania 
tych olejów z biokomponentami oraz biokomponen-
tów stanowiących samoistne paliwa (przeznaczone 
do napędu silników spalinowych, bez względu na kod 
CN) – wszystkie spełniające odpowiednie wymagania 
jakościowe;

3. 127,98 zł za 1000 kg gazów (tj. gazu ziemnego – 
mokrego i pozostałych węglowodorów gazowych oraz 
gazowych węglowodorów alifatycznych skroplonych 

i w stanie gazowym, przeznaczonych do napędu sil-
ników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901)  
i innych wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowa-
nych na sprzedaż lub używanych do napędu silników 
spalinowych, bez względu na kod CN. 

Zwrot podatku 
akcyzowego

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku 
akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej w wysokości  

0,95 zł od 1 litra oleju. 

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski  
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wój-
ta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze wzglę-
du na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy).

                           WZORY PISM     

Deklaracje akcyzowe

Minister Finansów określił wzory deklaracji 
podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji 

w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji  
o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 2 stycznia 2012 r. 

                        INTERPRETACJE     

Alkohol z gęstwy drożdżowej

Nie jest możliwe stosowanie do alkoholu 
etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej 

systemu monitorowania i opodatkowania,  
o których mowa w przepisach ustawy o podatku 

akcyzowym – wyjaśnił Minister Finansów. 

Podmioty uzyskujące alkohol etylowy z gęstwy drożdżo-
wej są podatnikami akcyzy i powinny być monitorowane 
w ramach systemu podatku akcyzowego. Podmioty te, 
jako producenci alkoholu etylowego, powinny posiadać 
status składów podatkowych, ewentualnie produkować 
alkohol etylowy z zastosowaniem instytucji przedpłaty 
akcyzy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Interpretacja ogólna MF z 19.10.2011 r., nr AE2/033/4/
KWG/11/7754

Wyroby węglowe

Ministerstwo finansów na swej stronie wyjaśnia 
dalej zasady opodatkowania węgla i koksu od  

2 stycznia 2012 r.

Podało m.in. przykład obiegu dokumentu dostawy w ob-
rocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na 
terytorium kraju.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20111131147
http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1794898-p_1.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20111151161
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/rozporzadzenie_w_sprawie_stawk,8652/
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-stawka-zwrotu-podatku-akcyzowego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112801647
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=290180&i_smpp_s_strona=1
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=290180&i_smpp_s_strona=1
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=333&id=271699&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=333&id=278848


     – 12 –

FINANSE

powrót do spisu treści

                      ZMIANY PRAWNE     

Dyscyplinowanie finansów  
publicznych

 Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

zacznie obowiązywać w lutym.

Przewidziano m.in. poszerzenie grupy osób, które mogą 
ponosić odpowiedzialność za na ruszenie dyscypliny 
finansów publicz nych i rozszerzenie katalogu naruszeń 
dyscypliny finansów publicznych, a także usprawnienie 
działania organów właściwych w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych oraz zaostrzenie przepi-
sów dotyczących wymiaru kary.

Budżet i ustawa 
okołobudżetowa 

Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy o zmianie 
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 

budżetowej. 

Zakłada ona szereg oszczędności finansów publicznych, 
m.in. ograniczenie wysokości dotacji z budżetu państwa 
dla PFRON do wysokości 30 proc. wydatków Funduszu 
przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych.

Wcześniej rząd przyjął skorygowany projekt ustawy 
budżetowej na 2012 rok. Zakłada on realny wzrost PKB 
o 2,5%. Dochody budżetowe wyniosą ok. 293 mld zł, a 

wydatki nie będą większe niż 328 mld zł. Deficyt nie prze-
kroczy 35 mld zł.

                                 PROJEKT     

Łatwiej o pieniądze 
dla społecznych 
przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa społeczne – takie, których 
celem jest nie tylko maksymalizacja zysku, 

ale też podejmowanie wyzwań społecznych 
– będą mogły łatwiej pozyskać finansowanie 

dzięki powołaniu europejskiego rynku funduszy 
inwestycji społecznych. 

Takie wyspecjalizowane fundusze nie są zbyt rozpo-
wszechnione i nie działają na dużą skalę, ale dzięki 
przedstawionemu przez Komisję Europejską wnioskowi 
ma się to zmienić.

Ostateczność rozrachunku
 Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy  

o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku 
w systemach płatności i systemach rozrachunku 
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru 

nad tymi systemami, ustawy o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy  

– Prawo upadłościowe i naprawcze.

Ma on na celu implementację dyrektyw Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady: 2009/44/WE i 2002/47/WE.

                          AKTUALNOŚCI     

Głębsza integracja UE
Grudniowy szczyt Rady Europejskiej zakończył 

się porozumieniem ws. nowego paktu fiskalnego 
wzmacniającego strefę euro.

Nowe zasady dyscypliny finansów publicznych mają być 
wdrożone umową międzyrządową przez 17 państw strefy 
euro oraz sześć innych, w tym Polskę. Trzy kolejne kraje 
mają skonsultować przystąpienie do nowego paktu fiskal-
nego z parlamentami narodowymi.

Pakt zakłada wprowadzenie automatycznych sankcji dla 
krajów łamiących limity deficytu i długu publicznego,  
a także wpisanie do konstytucji przez wszystkie kraje tzw. 
złotej zasady utrzymywania zrównoważonych budżetów. 
Państwa członkowskie będą również musiały przedstawiać 
wstępne projekty budżetów Komisji Europejskiej. Ma to 
zapobiec w przyszłości powtórce kryzysu zadłużenia, który 
z Grecji rozprzestrzenił się na kolejne kraje eurolandu.

Europejski biznes popiera pomysł utworzenia unii fiskal-
nej przez kraje strefy euro, ale otwartej także dla innych 
państw UE.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112401429
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2072/16/1/dyscyplina_finansow_publicznych.rtf
http://www.premier.gov.pl/rzad/projekty_ustaw/projekty_nowelizacji_ustaw/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,7119/
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=29
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/przyjeto_projekt_ustawy_budzet,8492/
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,793,rzad-musi-konsolidowac-finanse-publiczne.html
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,787,ministerstwo-finansow-korygujac-prognoze-pkb-przyznalo-sie-do-bledu.html
http://ec.europa.eu/polska/news/111207_spol_przeds_pl.htm
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=FC35397ECB425AD9C125796600367EAD
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,8402/
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_ocenil_rezultaty_poroz,8517/
http://pl2011.eu/content/poglebienie-integracji-gospodarczej-unii
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,132,prezydent-za-glebsza-integracja-ue.html
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/poglebienie_integracji_gospoda,8529/
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wywiady/art,75,powinnismy-pomagac-w-uzdrowieniu-strefy-euro.html
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=277241&typ=news
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=277358&typ=news
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/3/europejski_biznes_chce_unii_fiskalnej
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/3/europejski_biznes_chce_unii_fiskalnej



