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słowo od doradcy

Drogi Kliencie,
Co czeka gospodarkę i przedsiębiorstwa w 2012 roku? Tempo wzrostu łagodnie się obniży z ponad
4% do ok. 3%, czyli znacznie powyżej prognozy budżetowej oraz ośrodków międzynarodowych.
Gorzej będzie na rynku pracy, gorzej ze wzrostem płac i konsumpcji indywidualnej. Firmy będą się
wspomagać, a czasem ratować, zasobami gotówkowymi zakumulowanymi przez poprzednie lata
– prognozuje PKPP Lewiatan.
Co do Polski wynika z prognoz międzynarodowych dotyczących gospodarki w 2012 r.?
• spowolnienie, które może być spowodowane wolniejszym wzrostem gospodarczym lub wręcz
recesją u naszych partnerów eksportowych w UE
• „delewarowanie” w UE i potrzeba sanacji banków, co pociągnie za sobą możliwy wzrost kosztów finansowania,
• niepewność, wynikająca ze zmienności ratingów i braku definitywnego porozumienia co do
unii fiskalnej, pociąga za sobą chaotyczne fluktuacje walutowe i przepływy finansowe
• desynchronizacja, czyli opóźnienie cyklu koniunkturalnego w Polsce.
Dynamika przychodów w firmach zatrudniających 50 i więcej pracowników wyniesie w tym roku
8,1%. Koszty będą rosły wolniej i zwiększą się o 7,5% – wynika z prognozy PKPP Lewiatan.
Pozytywnie nastrajają dotychczasowe wskaźniki gospodarcze dla naszego kraju. W 2011 roku
wzrost gospodarczy wyniósł 4,3% – podał GUS. Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE. W grudniu 2011 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła aż o 8,6%.
Twój Doradca Podatkowy

6. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP – jednostki budżetowe
i samorządowe zakłady budżetowe.
7. – Zapłata podatku w formie karty podatkowej za
styczeń.
7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od należności wypłaconych
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.
7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego w styczniu od dochodów z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.
10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP za styczeń – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń.
15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty – osoby prawne, jednostki organizacyjne
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.
15. – Złożenie deklaracji podatkowej na podatek od
środków transportowych na 2012 rok i wpłata I raty
podatku od środków transportowych.
15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za styczeń – pozostali płatnicy składek.
15. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za styczeń.
20. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób
prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.
20. – Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.
20. – 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.
20. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art.
41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek
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dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń.
20. – Wpłata podatku dochodowego od podatników
osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze
stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy czy z tytułu osobiście wykonywanej działalności
np. literackiej, artystycznej.
20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń.
20. – Zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek albo kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek (przez małych podatników) na
podatek dochodowy.
20. – Wpłata na PFRON za styczeń.
27. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
27. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej
elektronicznie).
29. – Przekazanie ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów
i rencistów w 2011 r.
29. – Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu
informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2011 r. (PIT-11).
29. – Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu
rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego
przez podatnika w 2011 r. (PIT-40).
29. – Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu
informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach
z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2011 r. (PIT-8C).
29. – Przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu
rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2011 r. (PIT-40A/11A) .
29. – Przekazanie urzędowi skarbowemu i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej
informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2011 r. (IFT-1R).

PORADY

Wybierz formę
opłacania zaliczek!
Podatnik PIT prowadzący działalność gospodarczą,
będący małym podatnikiem oraz podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może
dokonać wyboru wpłacania zaliczek kwartalnych.
Z metody tej mogą korzystać i podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, i podatnicy opodatkowani
19% stawką podatku liniowego. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie działalności
gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca
roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła
działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik
spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności
takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
Mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych
kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro;
przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro
ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy , w zaokrągleniu do 1.000 zł (na 2012 r. to 5.324.000 zł).
Podatnik wysokość zaliczek w roku podatkowym ustala
w następujący sposób:
• obowiązek wpłacenia zaliczki powstaje, poczynając
od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę

•

•

powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony
od dochodu według zasad określonych w ustawie
(z możliwością stosowania odliczeń od dochodu i od
podatku),
zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości
różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za
poprzednie kwartały.

Podatnik korzystający z opodatkowania 19% liniową
stawką podatku, będący małym podatnikiem oraz podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności
gospodarczej może wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. Zaliczki kwartalne opłaca się
w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego
po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Mały podatnik, który wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek, jest obowiązany do dnia 20 lutego roku
podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie
działalności w trakcie roku podatkowego, ma obowiązek złożenia zawiadomienia w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie
później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (teraz może dokonać wyboru w we wniosku do
CEIDG). Zawiadomienie dotyczy też lat następnych,
chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku
podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji
z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
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Poza tym podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wpłacać zaliczki
miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy
zastosowaniu skali podatkowej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), złożonym:
1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata – jeśli w zeznaniu, o którym mowa
w pkt 1, podatnik nie wykazał dochodu z działalności gospodarczej albo wykazał dochód w wysokości
nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku
zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału
skali podatkowej; jeżeli także w tym zeznaniu podatnik nie wykazał dochodu albo wykazał dochód z tego
źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty nie powodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej
z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Przepisy
dotyczące uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie
mają więc zastosowania do podatników, którzy po raz
pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo
w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Wysokość zaliczek opłacanych w uproszczonej formie
ustala się, co do zasady, w oparciu o dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (przychód minus koszty)
wynikający z ww. zeznania, bez przysługujących podatnikowi odliczeń wykazanych w zeznaniu. Obliczenie podatku odbywa się na zasadach obowiązujących danego
podatnika, czyli:
• u podatników, których przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych
– przy uwzględnieniu skali podatkowej oraz kwoty
wolnej od podatku,

powrót do spisu treści

•

u podatników, którzy zdecydowali się na opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej liniowo – wg stałej stawki 19%, bez kwoty
wolnej od opodatkowania.
Tak obliczoną kwotę zaliczki zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż
o 7,75% podstawy jej wymiaru).
Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania
zaliczek, mają szereg obowiązków:
1. do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po
raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek – zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze
tej formy. Zawiadomienie o wyborze uproszczonej
formy wpłacania zaliczek na podatek obowiązuje też
w kolejnych latach, chyba że podatnik, w terminie
do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi
w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Niezłożenie takiego zawiadomienia
(bądź złożenie go po terminie) skutkuje obowiązkiem
opłacania zaliczek na podatek w formie uproszczonej
do końca danego roku podatkowego.
2. stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek
przez cały rok podatkowy. Przepisy nie przewidują
możliwości rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w ciągu roku podatkowego.
3. terminowo wpłacać zaliczki. Terminy wpłacania
uproszczonych zaliczek na podatek są takie same jak
w przypadku zaliczek opłacanych na zasadach ogólnych – zaliczka za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia następnego miesiąca.
4. dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.
Podatnicy korzystający z uproszczonej formy wpłacania zaliczek składają zeznanie roczne na zasadach
ogólnych w zależności od wybranej formy opodatkowania PIT- 36 lub PIT-36L.

AKTUALNOŚCI

Kalendarz podatnika
Na stronach Ministerstwa Finansów podano
kalendarze podatnika i płatnika podatków
dochodowych w 2012 r.
Wymieniają one terminy wypełniania najważniejszych
obowiązków przez podatników i płatników:
• podatku dochodowego od osób fizycznych i
• podatku dochodowego od osób prawnych.

ZMIANY PRAWNE

Różnice kursowe
Od początku 2012 r. podatnicy przy ustalaniu
różnic kursowych, w przypadku sprzedaży lub
kupna walut obcych oraz otrzymania należności
lub zapłaty zobowiązań, stosować mają
faktycznie zastosowany kurs waluty obcej.
W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe
uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w
danym dniu, zastosowanie znajdzie kurs średni ogłaszany
przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
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PROJEKTY

Jaki zwrot za zakup kas?
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia
3 stycznia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
Zakłada ono np., że odliczenia kwoty wydatkowanej na
zakup kas fiskalnych lub jej zwrotu będzie można dokonać pod warunkiem rozpoczęcia ewidencjonowania
obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, gdy były objęte ważnym
potwierdzeniem, że spełniają wymagane funkcje oraz
kryteria i warunki techniczne.

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy okazjonalny
przewóz osób
Resort finansów poinformował o możliwości
skorzystania ze szczególnej procedury
w zakresie świadczenia usług międzynarodowego
okazjonalnego przewozu drogowego osób.
Po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku
(VAP-R) podatnikowi zostanie nadany numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez tego podatnika usług okazjonalnego przewozu na terytorium Polski.
Naczelnik potwierdza zidentyfikowanie podatnika jako

powrót do spisu treści

„podatnika VAT – przewozy okazjonalne” z wykorzystaniem drogi elektronicznej na formularzu VAP-5.

VAT przyjazny
przedsiębiorcom?
Prostszy, wydajniejszy i przyjazny dla
przedsiębiorców system podatku VAT – to kierunek
zmian zaproponowany przez Komisję Europejską.
Obecny system funkcjonuje już 40 lat i w wielu
wypadkach nie spełnia oczekiwań runku. Szacuje
się, że około 12% całkowitej kwoty podatku VAT
w ogóle nie jest pobierane.
Komisja przyjęła komunikat w sprawie przyszłości systemu podatku VAT. Na kształt przyszłego systemu podatku VAT wpłyną następujące nadrzędne cele:
1. system ten powinien w większym stopniu
uwzględniać przedsiębiorców. Prostszy i bardziej
przejrzysty system podatku VAT w znacznym stopniu zmniejszyłby ich obciążenia administracyjne i
wzmocnił rozwój handlu transgranicznego, co z
kolei miałoby korzystny wpływ na wzrost gospodarczy. Wśród działań przewidzianych z myślą o stworzeniu systemu podatku VAT bardziej przyjaznego
przedsiębiorcom znalazły się: rozszerzenie systemu
one-stop-shop w odniesieniu do transakcji transgranicznych, ujednolicenie deklaracji podatkowych dla
podatku VAT, zapewnienie przejrzystego i łatwego
dostępu do informacji na temat krajowych systemów
podatku VAT poprzez centralny portal internetowy;
2. podatek VAT należy skuteczniej wykorzystać
w celu wsparcia wysiłków państw członkowskich
na rzecz konsolidacji budżetowej oraz zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego. Rozszerzenie podstawy opodatkowania oraz ograniczenie

stosowania stawek obniżonych mogłoby przynieść
dodatkowe dochody państwom członkowskim bez
konieczności podnoszenia stawek.
3. należy zapobiec ogromnym stratom dochodu, jakie mają miejsce obecnie, spowodowanym brakiem poboru podatku VAT i nadużyciami podatkowymi.

ZMIANY PRAWNE

VAT w imporcie
1 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie
Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów
do celów poboru podatku od towarów i usług
w imporcie.
Określa ono wykazy towarów objętych w okresie od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawką podatku 8% (załącznik 1) oraz objętych stawką 5% (załącznik 2) – w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Bez VAT
Od początku 2012 r. zwolnione z VAT są usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi
w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Minister Finansów zmienił bowiem rozporządzenie
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
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AKTUALNOŚCI

Co z tym ACTA?
Protestujący przeciw przyjęciu przez Polskę ACTA
boją się, że nowe przepisy staną się narzędziem do
odcinania użytkowników od Internetu, zmuszania
operatorów do monitorowania użytkowników,
karania za najbardziej błahe przypadki.
Kontrowersje wzbudza także tryb przyjmowania przez
rząd postanowień ACTA – w tajemnicy przed opinią publiczną. Przeczytaj, czy protestujący mają rację:
• PEŁNY POLSKI TEKST POROZUMIENIA ACTA;
• TEKST POROZUMIENIA W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ + UCHWAŁA RADY MINISTRÓW.

WZORY PISM

Zmienione formularze
i procedury

Od początku br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń
wydawanych przez organy podatkowe. Określa ono tryb
wydawania zaświadczeń, wzór oświadczenia małżonka
podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności
majątkowej, wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia, wzór rejestru zaświadczeń
oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, a także właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do
wydawania zaświadczeń.
Określony został ponadto wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG) oraz sposobu uiszczenia opłaty
od wniosku, a także organy właściwe w procedurze wydawania takich interpretacji. Od początku 2012 roku każdy
zainteresowany – jeśli spełnione są określone w art. 14a
Ordynacji podatkowej warunki – może wnioskować do
Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej.
Od 5 stycznia br. obowiązuje zaś nowy wzór wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN).
Minister Finansów zmienił też rozporządzenie w sprawie
rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru
Zastawów Skarbowych.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy wzór pełnomocnictwa oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

Nowe rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych
przez organy podatkowe zawiera wzory: zaświadczenia
o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1 oraz zaświadczenia
o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody
(dochody) z oszczędności CFR-2.

Minister Finansów zmienił też rozporządzenie w sprawie
informacji podatkowych, wprowadzając nowe nowe wzory informacji ORD-TK, ORD-U i ORD-W1.

Z początkiem roku wprowadzono nowe wzory formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych:
NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-B, NIP-C, NIP-2/A, NIP-D.

W ostatnim czasie zmieniło się wiele
obowiązujących formularzy podatkowych.

powrót do spisu treści

Wzór deklaracji SD-2 podany został w rozporządzeniu
zmieniającym rozporządzenie w sprawie pobierania przez
płatników podatku od spadków i darowizn. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
wprowadziło nowe druki PCC-3, PCC-3/A, PCC-2.

PORADY

Z e-deklaracją łatwiej
e-Deklaracje są coraz bardziej popularne. Od początku roku do 31 stycznia podatnicy przesłali ponad
milion dokumentów elektronicznych. To o 30%
więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
Najczęściej składanymi formularzami w tym okresie były:
PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-4R oraz VAT-7.
W związku z trwającym okresem sporządzania i przekazywania do urzędu skarbowego informacji o dochodach
oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT11, zwracamy uwagę przedsiębiorców i instytucji na możliwość przesyłania ww. informacji w formie elektronicznej za
pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje udostępnionej przez
Ministerstwo Finansów.
Oprócz informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 drogą elektroniczną mogą być składane także deklaracje dotyczące VAT
i CIT i roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40. Deklaracje PIT-11 lub PIT-40
można w formie elektronicznej przekazywać nie tylko do
urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom,
co daje dodatkowe oszczędności. Przypominamy jednak,
że do składania niniejszych formularzy wymagany jest
podpis elektroniczny.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

PROJEKTY

UE chce rozwijać
handel internetowy
UE chce rozwijać handel internetowy Komisja
Europejska proponuje 16 środków mających
na celu dwukrotne zwiększenie internetowej
sprzedaży detalicznej do 2015 r. dzięki zapewnieniu
konsumentom lepszej ochrony i dokładniejszych
informacji oraz większego wyboru.
Nowe wnioski mają na celu:
• ułatwienie konsumentom kupowania produktów
i usług on-line (w tym muzyki i filmów)
• zapewnienie skuteczniejszej i przystępniejszej
cenowo dostawy produktów w całej Europie
• wprowadzenie wobec sprzedawców internetowych
wymogu dostarczania większej ilości informacji na
temat produktów i cen
• przyczynienie się do rozwoju usług szybkiego Internetu i lepszej infrastruktury komunikacyjnej, aby
zapewnić dostęp do Internetu większej liczbie osób,
zwłaszcza na obszarach wiejskich i w regionach odległych
• zapewnienie konsumentom lepszych informacji i skuteczniejszej ochrony przed nadużyciami w Internecie.
Skorzystałyby na tym również firmy, ponieważ wprowadzone środki stanowiłyby dla nich zachętę do
inwestowania w sprzedaż i usługi on-line. Wnioski mają
też na celu zapobieganie nielegalnemu pobieraniu treści
chronionych prawami autorskimi (takich jak filmy czy
muzyka) i ustanowienie przejrzystych ram prawnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.

powrót do spisu treści

AKTUALNOŚCI

Licytacje
Została uruchomiona nowa wersja serwisu
internetowego KRK zawierającego obwieszczenia
o licytacjach.
W 2008 roku Krajowa Rada Komornicza uruchomiła
pierwszą wersję witryny internetowej zawierającej informacje na temat planowanych licytacji nieruchomości
oraz ruchomości. Nowa odsłona portalu www.licytacje.komornik.pl powstała w celu spełnienia obowiązku
umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości
na stronie internetowej KRK, zgodnie z art. 955 K.p.c.,
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011
roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, obwieszczenie
o licytacji należy co najmniej 2 tygodnie przed jej
terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym
i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym
w danej miejscowości oraz na stronie internetowej
Krajowej Rady Komorniczej.
Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny
dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.
Informacje o licytacjach przesyłane są bezpośrednio
z kancelarii komorniczych za pomocą nowoczesnych
rozwiązań w zakresie wymiany informacji. W serwisie dostępny jest system powiadamiania o nowych
licytacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej,
ułatwiający dostęp do bieżących informacji dotyczących
licytacji.

ZMIANY PRAWNE

Dla wytwórców wina
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił
wzory formularzy deklaracji składanych przez
producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w
zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz
wprowadzających te wyroby do obrotu.
Wcześniej ustalił zaś stawki opłat za certyfikację oraz sposób ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego
partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej
odmiany winorośli, a także sposób ustalania i umieszczania
numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.

E-zaświadczenia z KRS
Wyciągi, zaświadczenia oraz inne informacje
wydawane przez Centralną Informację KRS w
formie elektronicznej uzyskały od początku roku
moc dokumentów urzędowych, tak jak dokumenty
papierowe.
Ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, przewiduje też, że dostęp do danych
z rejestru ma być powszechny i bezpłatny.
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PROJEKTY

Jaka płaca minimalna?
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje
podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za
pracę docelowo do wysokości 50% przeciętnego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej od
dnia 1 stycznia każdego roku.
Posłowie SLD zaproponowali zmiany z uwagi trudną
sytuację finansową osób o najniższych dochodach
i potrzebę kształtowania właściwego modelu stosunków
pracy. Odsetek pracowników żyjących w rodzinach,
w których poziom wydatków był niższy od minimum
egzystencji wyniósł w 2010 roku aż 12%.
W 2012 roku płaca minimalna wynosi 1500 zł.

ORZECZENIA

Okres wypowiedzenia
zwiększa staż
Sąd Najwyższy orzekł, że staż zatrudnienia, od
którego zależy okres wypowiedzenia, trwa do końca
rozwiązania umowy, a nie do dnia jego rozpoczęcia.
Zatem do tego stażu wlicza się okres wypowiedzenia.
W rozpatrywanej sprawie pracownica została zatrudniona od 1 sierpnia 2006 r., zaś wypowiedzenie umowy
o pracę zostało doręczone w lipcu 2009 r., powinno być

powrót do spisu treści

ono 3-miesięczne, a nie 1-miesięczne. Zgodnie z art. 36
Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na czas nie określony jest uzależniony od
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
• 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej
niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz
• 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Wyrok SN z 6.07.2011 r., sygn. II PK 12/11

WSKAŹNIKI

Odpisy na zfśs
W 2012 r. pracodawca przekaże na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) odpisy w takiej
samej wysokości jak w 2011 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z
odpisów, jakie pracodawca ma obowiązek przekazywać na ten cel w zależności od liczby zatrudnianych
osób. W zamian pracodawca może zaliczyć odpisy do
podatkowych kosztów uzyskania przychodów, przez co
zmniejsza należny podatek dochodowy.
Podstawa obliczenia wysokości odpisów na zfśs w 2012 r.
wynosi 2917,14 zł.
Odpisy liczone na jednego zatrudnionego w normalnych
warunkach pracy wynoszą 1093,93 zł, a wykonującego
prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym
charakterze – 1458,57 zł.

Nie
•
•
•

zmienił się też odpis na pracownika młodocianego:
w pierwszym roku nauki wynosi on 145,86 zł;
w drugim roku nauki – 175,03 zł;
w trzecim roku nauki – 204,20 zł.

Zwiększenie odpisu na pracownika niepełnosprawnego
w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz emeryta
lub rencistę objętego opieką socjalną wynosi ciągle
182,32 zł.

AKTUALNOŚCI

O zatrudnieniu socjalnym
w sieci
Osoby zainteresowane problematyką zatrudnienia
socjalnego mogą uzyskać szereg informacji
pomocnych w świadczeniu usług reintegracji
społecznej i zawodowej na nowych stronach
internetowych.
Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje,
że na stronach internetowych Instytutu Rozwoju Służb
Społecznych z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Integracji Społecznej CISTOR z siedzibą w Toruniu, zostały
udostępnione nowe zakładki. Znajdują się tam informacje o Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej
oraz informacje o działalności Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
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ZMIANY PRAWNE

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne rolników
Zgodnie z wchodzącą w życie ustawą o składkach
na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.
składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy
użytków rolnych w gospodarstwie rolnym.
W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha
przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie
opłacała KRUS. W gospodarstwach rolnych o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę
zdrowotną będzie opłacał rolnik.

WSKAŹNIKI

Jakie składki od lutego?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał
najniższą podstawę wymiaru składek oraz
kwoty składek na ubezpieczenia społeczne,
na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące
luty – grudzień 2012 r. dla niektórych grup
ubezpieczonych.
Za miesiące luty – grudzień 2012 r. składka na ubezpieczenia społeczne m.in. przedsiębiorców nie może być niższa:

powrót do spisu treści

•

na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 412,97 zł
(tj. 19,52%),
• na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 169,25 zł
(tj. 8%),
• na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 51,83 zł
(tj. 2,45%).
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
w 2012 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana,
nie niższa niż 2.115,60 zł. Wcześniej ZUS podał składki
obowiązujące za styczeń.

Kwota tego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.
wynosiła 3.416,00 zł i tym samym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
osób przebywających na urlopach wychowawczych za
styczeń i za luty 2012 r. nie może być wyższa niż
2.049,60 zł.

WZORY PISM
INTERPRETACJE

Składki na urlopie
wychowawczym
ZUS wyjaśnił zmiany zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób
przebywających na urlopie wychowawczym.
Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi
kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających ten urlop. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak większa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale, ogłaszanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego podstawę
do ustalenia najwyższej podstawy wymiaru składek na
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Świadczenia na dzieci
Rozporządzenie MPiPS z 27 grudnia 2011 r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne określa m.in. wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego.
Reguluje ono także procedurę przyznawania świadczeń
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych
świadczeń oraz sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych.
Rozporządzenie MPiPS z 27 grudnia 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania,
sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego wprowadza zaś nowy wzór
wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
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ZMIANY PRAWNE

Bezpieczniej na
imprezach masowych
Od 13 stycznia br. weszły w życie kolejne przepisy
wynikające z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych
ustaw.
Zaostrzone zostały m.in. sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej oraz rozszerzony został zakresu obowiązywania zakazu stadionowego
również na mecze wyjazdowe. Surowiej, niż dotychczas,
będą karani sprawcy fałszywych alarmów.

Niedosłyszący kierowcy
Resort zdrowia udzielił wyjaśnień w sprawie
przepisów rozporządzenia z 15 kwietnia 2011 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań
lekarskich kierowców i osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, które
skutkowały ograniczeniem prawa do prowadzenia
pojazdów przez osoby głuche i poważnie
niedosłyszące.
Kolejna nowelizacja rozporządzenia weszła w życie
z dniem 10 stycznia 2012 r. Pozwala ona na jednoznaczną interpretację przepisu przez lekarzy wydających orzeczenia lekarskie oraz umożliwia uzyskiwanie uprawnień
do kierowania pojazdami, przez osoby ubiegające się lub
posiadające prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T,
niezależnie od stanu narządu słuchu.

powrót do spisu treści

Kiedy nowe zasady
egzaminowania?
Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz
ustawy Prawo o ruchu drogowym przesuwa termin
wejścia w życie przepisów regulujących nowe
zasady egzaminowania na prawo jazdy z 11 lutego
2012 r. na 19 stycznia 2013 r.
Zmiana ma pozwolić Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu
Drogowego lepiej przygotować się do nowego systemu
egzaminowania. Przyszli kierowcy także zyskają czas na
przygotowanie się do nowych zasad przeprowadzania
egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Ewidencja
ludności
Zmiany ustawy o ewidencji ludności przesunęły
termin wejścia w życie ustawy o rok, tj. na 1
stycznia 2013 r.
Ustawa o ewidencji ludności zakłada zmianę sposobu
wprowadzania danych do rejestru PESEL. W miejsce
obecnego, opartego na pośrednictwie wielu instytucji
(urząd stanu cywilnego – organ ewidencji ludności – wojewoda – PESEL), projekt zakłada wprowadzenie bezpośredniej komunikacji z rejestrem. Zastosowanie nowego
rozwiązania, polegającego na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, jest przedsięwzięciem
złożonym pod względem organizacyjnym i technicznym.
Ponadto system ten łączy kilka tysięcy użytkowników.
Zmiana terminu wejścia w życie ustawy da gwarancję
prawidłowej realizacji nowych rozwiązań.

AKTUALNOŚCI

Czy będzie
podatek katastralny?
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na
interpelację nr 362 odniosło się do spekulacji na
temat wprowadzenia podatku katastralnego (od
wartości nieruchomości).
Niepokój obywateli został wywołany wystosowanym
w ub.r. do rządu przez radnych z dużych miast apelem
nawołującym do szybszego wprowadzenia tego podatku, przy czym nasiliły się pogłoski o tym, że w niektórych
gminach radni znają już jego stawkę – 1%.
W obecnym stanie prawnym podstawą opodatkowania
podatkiem od nieruchomości jest powierzchnia (grunty), powierzchnia użytkowa (budynki), a w przypadku budowli ich wartość. Podstawę wymiaru podatków,
m.in. podatku od nieruchomości, stanowią dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków.
Ze względu na to, że do dnia dzisiejszego Zespół ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach nie zatwierdził wytycznych dla prac podzespołów, podzespół nie rozpoczął prac
analitycznych, przy czym zakres planowanych prac nie
dotyczy zagadnienia podatku od wartości nieruchomości. Także z wyjaśnień premiera Donalda Tuska do exposé
wygłoszonego w Sejmie RP w dniu 18 listopada br. wynika, że nie planuje się wprowadzenia podatku od wartości
nieruchomości – wyjaśniło MF.
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PODATEK AKCYZOWY

WZORY PISM

Nowe druki
Od 2 stycznia br. wprowadzono nowe wzory
deklaracji: AKC-U, AKC-4/AKC-4zo, (AKC-4/AAKC-4/F, AKC-4/H-AKC-4/K, AKC-WWAKC-EN,
AKC-PA, INF-A-INF-D, INF-F, INF-I-INF-K.
Zostały one dołączone do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r.:
• w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych
w składzie podatkowym;
• w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego , przy czym jeśli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed 2 stycznia
2012 r., to stosuje się dotychczasowy wzór deklaracji
uproszczonej.

PORADY

Opodatkowanie wyrobów
węglowych
Od 2 stycznia 2012 r., w myśl przepisów unijnych,
obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie.
Jednak zdecydowana większość tego obrotu
podlega zwolnieniu od tego podatku.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
przewiduje maksymalny zakres zwolnień przewidzia-

powrót do spisu treści

nych w unijnej dyrektywie. Ze zwolnienia mogą korzystając zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do
celów zwolnionych od akcyzy, jak i pośrednicy w obrocie
tymi wyrobami, tzw. pośredniczące podmioty węglowe
(podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy). O możliwości skorzystania ze
zwolnień informuje Ministerstwo Finansów.
W odpowiedzi na interpelację poselską resort wypowiedział się też w kwestii problemów wynikających z opodatkowania z dniem 2 stycznia 2012 r. podatkiem akcyzowym zapasów wyrobów węglowych. Wskazało m.in. że
wprowadzenie przepisów przejściowych przewidujących
zwolnienie od akcyzy dla podatników zużywających po
dniu 1 stycznia 2012 r. zgromadzone przed tą datą zapasy
wyrobów węglowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej byłoby niezgodne z przepisami prawa
wspólnotowego.
W sytuacji gdy podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych
nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r., zużyje te wyroby
po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegał
opodatkowaniu z tytułu użycia tych wyrobów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 9a ust. 2
pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym). Obowiązek podatkowy będzie w tym przypadku powstawał systematycznie w miarę zużywania tych wyrobów węglowych i tak
samo podmiot ten będzie obowiązany składać deklaracje
podatkowe w akcyzie i dokonywać jej rozliczenia od zużytych wyrobów węglowych. Jednakże ten sam podmiot
nabywając wyroby węglowe po dniu 1 stycznia 2012 nie
będzie już obowiązany dokonać rozliczenia akcyzy związanej z nabywanymi wyrobami węglowymi, gdyż podatnikiem będzie podmiot sprzedający te wyroby.

Zwrot podatku
za olej
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury VAT. MRiRW radzi,
jak uzyskać zwrot.
W terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Nowym
rozporządzeniem określono wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

AKTUALNOŚCI

Akcyza na paliwa
W nawiązaniu do przedstawionej przez Prawo
i Sprawiedliwość propozycji dotyczące obniżenia
akcyzy na paliwa silnikowe, Ministerstwo Finansów
wyjaśniło, dlaczego nie może ulżyć podatnikom.
Wskazało m.in., że realnie udział podatku akcyzowego w
cenie detalicznej paliw silnikowych co roku spada z uwagi
na wyższe ceny detaliczne paliw przy niezmienionej stawce podatku akcyzowego.
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FINANSE

ZMIANY PRAWNE

Refundacja leków
Nowelizacja ustawy refundacyjnej zakłada, że
lekarze nie będą karani za niewłaściwe wypisanie
recepty (chodzi np. o receptę wypisaną niezgodnie
z uprawnieniami pacjenta). Ci z nich, którzy do
chwili wejścia w życie nowych przepisów wystawili
taką receptę, będą objęci abolicją.
Abolicja ma również dotyczyć aptekarzy, którzy w tym
okresie zrealizowali błędnie wypisane recepty. Nowelizacja przewiduje odpowiedzialność finansową aptekarzy, ale
daje im możliwość wnoszenia odwołań od decyzji kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przewidziano też możliwość objęcia (na podstawie decyzji
podejmowanej przez ministra zdrowia) refundacją leku o
wskazaniach do stosowania, dawkowania lub podawania innego niż to określono w Charakterystyce Produktu
Leczniczego. Chodzi o zapewnienie możliwości objęcia refundacją leków przepisywanych ze względu na ich
zastosowanie kliniczne, a nie tylko ze względu na zakres
rejestracji.
Zmieni się ponadto sposób naliczania marży detalicznej
dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi
o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta,
realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczną dla tych
leków z marżą detaliczną obowiązującą dla pozostałych
rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci będą mieli większy
dostęp do tych środków.

powrót do spisu treści

Nowy serwis www.dlapacjenta.mz.gov.pl zawiera m.in.
porady w zakresie sposobu postępowania w trakcie wizyty
lekarskiej i realizacji recepty na lek refundowany. Informacje o lekach refundowanych zawiera też specjalny
informator o lekach na stronie MZ. Resort wypowiedział
się też w sprawie wydawania zamienników przez apteki.

AKTUALNOŚCI

Polska przystępuje do
paktu fiskalnego
Osiągnięty kompromis zakłada, że kraje pozostające
poza strefą euro, które ratyfikują nowy traktat,
„powinny uczestniczyć w szczytach dotyczących
konkurencyjności oraz zmian w architekturze
strefy euro, a także, jeśli to wskazane, w sprawie
wdrażania traktatu przynajmniej raz w roku”
– powiedział po szczycie przewodniczący Rady
Europejskiej Herman Van Rompuy.
Oświadczył też, że przed każdym zwoływanym przez
niego szczytem 17 państw euro, odbywać się będzie
szczyt całej UE lub szczyt paktu fiskalnego, chyba że zajdą
nadzwyczajne okoliczności.
Traktat, który wzmocni koordynację gospodarczą w strefie
euro, ma zostać podpisany na szczycie Unii Europejskiej
w marcu. Wprowadzone w nim ważne zmiany obejmują
m.in. wymogi dotyczące głosowania w sprawie otwarcia procedury nadmiernego deficytu i zobowiązanie do
umieszczenia zasady zrównoważonego deficytu w ustawach krajowych. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2013
roku, przy założeniu, że do tego czasu będzie ratyfikowana przez 12 z 17 państw strefy euro.

Wsparcie obcej konkurencji
Rząd wesprze finansowo inwestycje na terenie
Polski firm: Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach, Pittsburgh Glass
Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej i TJX
European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy. Tymczasem
85% nowych miejsc pracy powstaje w małych i średnich
firmach – wynika z badania Komisji Europejskiej.

Obowiązki sprawozdawcze
spółek
Parlament Europejski formalnie przyjął
kompromisowy tekst zmiany dyrektywy
dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych
(78/660/EWG).
Dzięki niej niektóre rodzaje spółek, tzw. mikropodmioty,
zostaną zwolnione z części obowiązków dotyczących rocznej sprawozdawczości finansowej.

Budżet 2012
Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2012 r.
Główne założenia ustawy budżetowej na 2012 r. obejmują
wzrost gospodarczy na poziomie 2,5%, deficyt budżetowy
nieprzekraczający 35 mld zł, deficyt finansów publicznych
nieprzekraczający 3% oraz bezrobocie na koniec 2012 r.
na poziomie 12,3%.
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