sierpień 2012 nr 8 (36)

DORADCA PODATKOWY

•

CO NAS CZEKA W VAT?

•

EKOLOGICZNE LOGO UE

•

CO NAS CZEKA W PIT? 

•

ORGANIZACJA RYNKU RYBNEGO
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Już tylko na podpis Prezydenta czeka
nowelizacja ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw.
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ZMIANY W ZGROMADZENIACH
BĘDĄ ZMIANY W KSIĘGACH
WIECZYSTYCH 
Rząd przyjął założenia do projektu
ustawy o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece. Ma on umożliwić łatwiejszy i szybszy dostęp do jawnej
księgi wieczystej za pośrednictwem
Internetu, co powinno przyczynić się
do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu
nieruchomościami, a także poprawić
sprawność i skuteczność postępowań,
w tym egzekucyjnych.

TERMINY
sierpień

słowo od doradcy
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
lipiec.

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego

Drogi Kliencie,
Wszystkich, którzy jeszcze nie wybrali się na urlop, zachęcam, aby jak najszybciej spakowali bagaże
i jednak wyjechali, choćby na kilka dni. Odpoczynek zwróci się z nawiązką, po powrocie w pełni
sił witalnych.
Zadbaj o siebie. Podaruj sobie odrobinę przyjemności, to może być Twój czas.
Zachęcam też do aktywnego spędzania czasu, choćby w miejscu zamieszkania – z rodziną czy przyjaciółmi. Wszak ruch jest efektywniejszym i zdrowszym sposobem zrelaksowania się od leżenia do
góry brzuchem. Poprawia kondycję i sylwetkę. Również fanów piłki nożnej zachęcam do oderwania
nosów od ekranów telewizyjnych i potrenowania.
Życzę spokojnego odpoczynku. Nad bezpieczeństwem firmy czuwa, jak zawsze, Twój Doradca
wraz z pracownikami kancelarii. Warto tylko pamiętać o obowiązku zostawienia pełnomocnictwa
do reprezentowania dla pracowników na wypadek kontroli, zgodnie z Ordynacją podatkową.
Twój Doradca Podatkowy

pobranego w lipcu 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 lipcu 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 lipiec - osoby fizyczne
opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec.
16.

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

16.

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

16. – Złożenie informacji podsumowującej (w wersji
drukowanej) za lipiec.
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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 dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za
lipiec.

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 lipiec.

20. – Wpłata na PFRON za lipiec.
27. – Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy.
27. – Złożenie informacji podsumowującej (składanej
elektronicznie).

PROJEKTY

Co nas czeka w VAT?
Ministerstwo Finansów opracowało obszerny
projekt zmian do ustawy o VAT. Nowe przepisy
mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 roku.
W założeniu resortu propozycja ta ma na celu np. uporządkowanie przepisów dotyczących zwolnień od VAT,
uelastycznienie zasad stosowania 0% stawki VAT w eksporcie towarów i ich wewnątrzwspólnotowej oraz zmiany
w możliwości korzystania ze stawek obniżonych.
Projektowana ustawa zakłada m.in. wprowadzenie
zupełnie nowych reguł powstawania obowiązku podatkowego. Co do zasady powstawałby on z upływem miesiąca,
w którym dokonano dostawy towarów bądź wykonano
usługę.
Duże zmiany przewidziano w zasadach ustalania podstawy opodatkowania VAT, a także w zasadach dotyczących
fakturowania, np. wprowadzenie możliwości wystawiania
tzw. faktur uproszczonych (gdy kwota faktury nie przekroczy 450 zł) oraz faktur zbiorczych. Ponadto nowelizacja
ma zlikwidować faktury wewnętrzne i zmienić termin na
wystawienie faktury.
Planowane jest też przedłużenie na 2013 r. ograniczeń
w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów
samochodowych oraz paliwa do ich napędu. Projekt zakłada
również podwyższenie stawek VAT na niektóre towary i
usługi, a także podniesienie limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości oraz wprowadzenie nowej definicji
próbki,

Zmiany mają dotyczyć ponadto zasad stosowania
niektórych zwolnień od podatku, w tym zwolnienia podmiotowego, określania miejsca świadczenia niektórych
usług dla celów VAT, jak też warunków dokonywania
obniżenia przez podatnika podstawy opodatkowania w
przypadku braku posiadania przez niego potwierdzenia
odbioru faktury korygującej.
Projekt wprowadza też nową definicję eksportu, przez
co możliwość zastosowania stawki 0% z tytułu tej czynności będziemy mieli do czynienia również w przypadku, gdy
towary zostaną objęte celną procedurą wywozu w innym
niż Polska kraju członkowskim UE. Łatwiej będzie ponadto
potwierdzić dokonanie wywozu towarów poza terytorium UE.
Polska Izba Handlu zwróciła się zaś do Ministra Finansów z wnioskiem o wydłużenie okresu przejściowego dla
proponowanych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o
podatku od towarów i usług (VAT) w ramach jego dostosowania do realnych możliwości infrastruktury programowej i
operacyjnej sektora handlu, którego zmiany te bezpośrednio dotyczą.

Co nas czeka w PIT?
Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Propozycja przewiduje zmiany w odliczaniu ulg na dzieci,
stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu
m.in. umów autorskich oraz likwidację ulgi internetowej.
W przypadku małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci, które posiadają jedno dziecko na utrzymaniu,
projekt zakłada, że ulga nie będzie przysługiwała, jeśli suma
dochodów przekroczy kwotę 112 tys. zł. Dla osób, które
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nie są małżeństwem, a wychowują jedno dziecko, limit
dochodu pozwalający na odliczenie ulgi ma wynosić 56
tys. zł. Rodziny z dwójką dzieci zachowają prawo do ulgi
bez zmian i bez względu na osiągnięty dochód. Ponadto w
przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50%, a na czwarte i
każde kolejne dziecko o 100%. W tym przypadku dochód
rodziców nie będzie limitowany. Ponadto, zgodnie z projektem ograniczony ma zostać przywilej podatkowy dla umów
autorskich. Odpisanie 50% kosztów uzyskania przychodów
będzie ograniczone limitem wynoszącym 42.764 zł rocznie.

ORZECZENIA

Wstrzymanie biegu
przedawnienia
Niepoinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
w związku z wszczęciem postępowania karnego
lub postępowania w sprawie o przestępstwo czy
wykroczenie skarbowe, w sytuacji gdy podatnik nie
wiedział o wszczęciu takiego postępowania
i mógł przyjąć, że zobowiązanie podatkowe uległo
przedawnieniu, jest niekonstytucyjne.
Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jedną z przyczyn zawieszenia
biegu tego terminu jest wszczęcie postępowania w sprawie
o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że niepoinformowanie

powrót do spisu treści

podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia
w takiej sytuacji stanowi naruszenie zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, bowiem
ze zdarzeniem, o którym podatnik nie jest informowany,
ustawodawca wiąże niekorzystne dla niego skutki prawne
w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Po
takim wyroku Trybunału organy podatkowe i sądy mogą
umorzyć część spraw.
Wyrok TK z 17.07.2012 r., sygn. akt P 30/11

ODPOWIEDZI

Wczasy dla pracownika
Pytanie: Czy jeśli pracodawca dofinansuje lub
sfinansuje wczasy pracownikowi bądź byłemu
pracownikowi (emerytowi czy renciście), to jest to
świadczenie zwolnione z opodatkowania?
Odpowiedź: Według art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
podatku dochodowego jest wartość otrzymywanych
przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń
oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń
pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy
związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi
świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy przewiduje zaś, że

wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym
ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym,
stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w
tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.
W przypadku pracownika wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie
świadczeń socjalnych i sfinansowane (dofinansowane) z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia
pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej
w tym także dotyczące wypoczynku (np. wycieczki) - o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w roku podatkowym.
Pracodawca, który wykupuje dla pracownika wycieczkę, nie
pobierze więc podatku tylko w ramach rocznego limitu 380
zł. Podobnie w przypadku otrzymania przez emeryta lub rencistę świadczeń w postaci wycieczki - według art. 21 ust. 1
pkt 38 ustawy - przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia
z opodatkowania do kwoty 2.280 zł.

INTERPRETACJE

Przychód
z refakturowania usług
Minister Finansów wyjaśnił kwestię momentu
powstania przychodu z tytułu refakturowania usług
u podatników osiągających przychody z najmu
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W ramach zobowiązania najemcy, strony umowy najmu
mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją
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przedmiotu najmu będą (np. za dostawę prądu, gazu,
wody, ciepła, itp.) rozliczane odrębnie. Świadczenia takie
mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.
Datę powstania przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na gruncie podatku
dochodowego od osób fizycznych określa się stosownie do
art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT). Jeśli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana
w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu
uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej
niż raz w roku (rozwiązanie to stosuje się odpowiednio do
dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego – art. 14 ust. 1h ustawy o PIT).
W przypadku gdy umowa najmu przewiduje odrębne
od czynszu rozliczenie tzw. mediów poprzez ich refakturowanie z wynajmującego na najemcę, to postanowienia
umowy najmu dla celów podatkowych (zgodnie z przepisami ustawy o PIT) określają datę powstania przychodu u
wynajmującego z tego tytułu.
Zarówno gdy wydatki z tytułu opłat za media
są uwzględnione w kwocie czynszu, jak również w
przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu,
uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej. Oznacza to, że moment powstania przychodu ustalany jest stosownie do przepisu art. 14 ust.
1e ustawy PIT, tj. zgodnie z okresami rozliczeniowymi
wskazanymi w umowie.
Interpretacja ogólna MF z 15.06.2012 r., sygn. DD2/033/21/
KOI/2012/DD-159

powrót do spisu treści

Outsourcing czynności likwidacji
szkód majątkowych a VAT
Minister Finansów wyjaśnił, że czynności wykonywane w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń
realizowane w procesie likwidacji szkód majątkowych,
podlegają zwolnieniu od VAT wyłącznie w przypadku
spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 13
ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie ma również zastosowanie do świadczenia usługi stanowiącej element usługi
wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37 – 41 (a więc m.in.
usługi ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), który sam
stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny
do świadczenia tej usługi.
MF wskazał, że istotą transakcji ubezpieczeniowej jest,
w ogólnym rozumieniu, iż ubezpieczyciel zobowiązuje się,
w przypadku, gdy zaistnieje ryzyko objęte ubezpieczeniem,
świadczyć ubezpieczonemu usługę uzgodnioną podczas
zawierania umowy w zamian za uprzednią wpłatę składki.
Ponadto transakcja ubezpieczeniowa nieodzownie pociąga
za sobą istnienie umowy między dostawcą usługi ubezpieczeniowej i osobą, która jest ubezpieczona na wypadek
ryzyka, czyli ubezpieczonym.
Świadczone dla zakładów ubezpieczeń czynności ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, jak też
ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz
innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia, a także wypłacania odszkodowań i innych świadczeń
należnych z tytułu umów ubezpieczenia – pomimo faktu, że
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe – nie

mogą być uznane za usługi ubezpieczeniowe podlegające
zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o
podatku od towarów i usług. W przypadku jednak, gdy takie
czynności byłyby wykonywane przez podmiot działający jak
ubezpieczyciel w ramach umowy zawartej z podmiotem
objętym ochroną, podlegałyby zwolnieniu od podatku na
podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy (np. świadczenie
pomocy drogowej, do którego zobowiązuje się instytucja na
rzecz swoich członków, w zamian za zapłatę stałej składki
rocznej w razie wystąpienia pokrytego przez nią ryzyka awarii lub wypadku).
Co do możliwości objęcia usług świadczonych w ramach
likwidacji szkód zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 13
ustawy o podatku od towarów i usług MF wskazał (powołując się na orzecznictwo TSUE), że jest możliwe zwolnienie
dla czynności stanowiących część składową usług finansowych i ubezpieczeniowych, wykonywaną przez
podmioty zewnętrzne w ramach tzw. outsourcingu, przy
spełnieniu określonych warunków. Aby usługi pomocnicze dla zwolnionej usługi głównej mogły też korzystać ze
zwolnienia muszą, w szerokim ujęciu, tworzyć odrębną
całość, spełniając w efekcie szczególne, zasadnicze funkcje opisanej usługi.
Z uwagi na ten warunek wypełniania specyficznych i
istotnych funkcji usługi głównej przez usługę pomocniczą,
uprawniający tę ostatnią do zwolnienia od VAT, zwolnieniu
nie podlegają usługi stanowiące element (część składową)
usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, które nie są dla
danej usługi finansowej lub ubezpieczeniowej właściwe, czyli
specyficzne (jak np. zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu
zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, ustalenie
okoliczności powstania szkody, szacowanie szkody powstałej w czasie zdarzeń losowych, udzielanie poszkodowanym
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informacji o warunkach ubezpieczenia, przygotowanie dokumentacji dotyczącej zgłoszonego przez poszkodowanego
zgłoszenia). Czynności o charakterze czysto technicznym
nie są też objęte zwolnieniem – niezależnie od tego, czy są
świadczone w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, czy
też podmiotów niebędących zakładami ubezpieczeń.
Interpretacja ogólna MF z 20.07.2012 r., sygn. PT1/033/1/2/
EFU/2012/PT-304

Zwolnienie dla zagranicznych
funduszy inwestycyjnych
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa
podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej Minister Finansów wyjaśnił,
że opodatkowanie podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw.
rezydencji podatkowej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia
się od podatku instytucje wspólnego inwestowania
posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jeżeli podmioty te m.in. podlegają w
państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania (warunek określony w lit. a wskazanego przepisu). Analogiczny warunek
przewidziany jest w odniesieniu do zwolnienia doty-

powrót do spisu treści

czącego podmiotów posiadających siedzibę w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących
program emerytalny, w zakresie dochodów związanych
z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne (art. 6
ust. 1 pkt 11a lit. a ustawy).
Warunek podlegania opodatkowaniu od całości
dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy
rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, nie mający bezpośredniego związku z kwestią
faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg
i zwolnień podatkowych - wskazał szef resortu finansów.
Takie rozumienie treści omawianego warunku
wynika w szczególności z systematyki ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z zasadami techniki prawodawczej do oznaczenia jednakowych
pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie
oznacza się tymi samymi określeniami. Zasadniczo tożsame
wyrażenie - do zawartego w treści ww. warunków stosowania przywołanych zwolnień podmiotowych – zawarte jest
w art. 3 ust. 1 oraz art. 20-22 ustawy. Szczególnie istotny
w kontekście wykładni przepisów art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a
oraz pkt 11a lit. a ustawy jest art. 3 ust. 1 ustawy, który reguluje kwestię nieograniczonego obowiązku podatkowego.
Potwierdzeniem, że terminu „podlega opodatkowaniu
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania“ nie można utożsamiać z realnym obciążeniem
podatkiem (niekorzystaniem ze zwolnienia) jest też kontekst, w jakim wyrażenie to zostało użyte w przepisach art.
20-22 ustawy. W przepisach art. 20 – 22 ustawy wskazano,
iż podmioty pragnące skorzystać ze zwolnień w nich określonych muszą podlegać opodatkowaniu i nie korzystać ze
zwolnienia z opodatkowania w kraju rezydencji. Oznacza to,

że ustawodawca przyjmuje, iż nie ma sprzeczności w tym,
że podmioty „podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania“ mogą
korzystać ze zwolnień podatkowych.
Posłużenie się przez ustawodawcę omawianym
wyrażeniem w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i art. 6
ust. 1 pkt 11a lit. a należy odczytywać, jako warunek
posiadania tzw. rezydencji podatkowej, a nie faktycznego opodatkowania dochodów podatnika - uznał MF.
Interpretacja ogólna MF z 3.07.2012 r., sygn. DD5/033/4/12/
RDX/DD-363

AKTUALNOŚCI

Komisja kontra raje podatkowe
Minimalne sankcje za przestępstwa podatkowe,
transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy,
karta podatnika UE oraz zaostrzone wspólne środki
przeciwko rajom podatkowym. To tylko niektóre
propozycje, jakie Komisja Europejska zaprezentowała
z myślą o sprawniejszym zwalczaniu nadużyć i
unikania opodatkowania w Unii Europejskiej.
Przed końcem tego roku Komisja przedstawi plan działania
w zakresie walki z nadużyciami i unikaniem opodatkowania
przy pomocy środków szczególnych, które można by szybko
opracować. Komisja wystąpi też z inicjatywą dotyczącą rajów
podatkowych i agresywnego planowania podatkowego.
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ZMIANY PRAWNE

Ekologiczne logo UE
Kupując produkty spożywcze opatrzone unijnym
logo w kształcie liścia, konsumenci mogą mieć
pewność, że są to towary ekologiczne  
Dwuletni okres przejściowy dobiegł końca – od 1 lipca
nowe unijne logo musi widnieć na wszystkich pakowanych ekologicznych produktach spożywczych, które
zostały wyprodukowane w UE.
Logo oznacza, że producenci artykułów spożywczych
– oraz rolnicy, którzy dostarczyli składniki – spełniają
surowe obowiązujące w całej Unii wymagania dotyczące
produkcji ekologicznej żywności.

Organizacja rynku rybnego
Od 26 lipca br. obowiązuje nowelizacja ustawy
o organizacji rynku rybnego, która określa miejsca,
w jakich mogą być sprzedawane ryby z połowu.   
Zgodnie z nowymi przepisami, tzw. pierwsza sprzedaż
gatunków ryb, które są objęte wzmożoną ochroną lub
nadzorem (łosoś, dorsz), została ograniczona jedynie do
specjalnie wyodrębnionych w portach miejsc lub przestrzeni
rybackich nazywanych centrami pierwszej sprzedaży. Centra te to obiekty wyposażone w niezbędną infrastrukturę,
w szczególności wyładunkową i transportową, przeznaczone do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb.
Obecnie znajdują się one w Ustce, Kołobrzegu, Darłowie,
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Władysławowie oraz na Helu.
Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
który uznał za niekonstytucyjne niektóre przepisy ustawy
z 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego. TK
zakwestionował przepisy, które upoważniały ministra ds.
rybołówstwa do wskazywania w drodze rozporządzenia
tzw. innych, poza centrami, miejsc pierwszej sprzedaży ryb.
Nowe regulacje mają na celu zapewnienie właściwych
warunków weterynaryjno-sanitarnych oraz eliminowanie
z rynku produktów pochodzących z nielegalnych lub nieraportowanych połowów.

PORADY

Termin rozpatrzenia reklamacji
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego
żądanie naprawy bądź wymiany, nie ustosunkował
się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się,
że uznał je za uzasadnione.   
Zasada ta ma na celu zdyscyplinowanie sprzedawcy.
Jest to domniemanie uznania przez sprzedawcę żądania
konsumenta za uzasadnione. Ustosunkowanie się może
polegać na tym, że sprzedawca albo uznaje roszczenie
kupującego, albo się jemu sprzeciwia i np. z pewnych
względów proponuje mu jednak inną możliwość realizacji roszczenia. Brak odpowiedzi na żądanie klienta w
terminie 14 dni oznacza uznanie reklamacji nabywcy,
tj. uznanie faktu, iż towar jest niezgodny z umową,
oraz akceptację żądania kupującego, w tym zgodę
na wybrany przez nabywcę sposób doprowadzenia

towaru do stanu zgodnego z umową. Generalnie rzecz
biorąc, sprzedający ma więc tylko 14 dni na rozpatrzenie
reklamacji konsumenta i stwierdzenie ewentualnych powodów, dla których może ją odrzucić.
Konsument nie może od razu żądać zwrotu pieniędzy
ani rezygnować z umowy. Żądanie obniżenia ceny albo
odstąpienia od umowy jest wyjściem ostatecznym – jeśli
naprawa lub wymiana byłaby niemożliwa bądź zbyt
kosztowna albo sprzedawca nie jest w stanie wymienić
towaru konsumpcyjnego czy dokonać naprawy w odpowiednim czasie. Żeby klient mógł się całkiem zrezygnować
z umowy i domagać zwrotu pieniędzy, niezgodność
towaru z umową musi być też istotna. Jeśli więc konsument zażądają od sklepu od razu zwrotu ceny zapłaconej
za towar, to sprzedawca może odrzucić takie żądanie,
wskazując w odpowiedzi, że klient wadliwie sformułował
żądanie. Oczywiście nabywca w takim przypadku może
ponowić swą reklamację domagając się już naprawy czy
wymiany nabytego dobra, o ile nie zdążą upłynąć przewidziane do tego terminy. Czasami sklep stosuje gotowe
formularze reklamacyjne i tam zazwyczaj jest rubryka
precyzująca żądanie nabywcy.
To sprzedawca powinien skutecznie poinformować
kupującego o wyniku reklamacji. Nie można wymagać od
konsumenta przychodzenia i dopytywania się. Obowiązek
ten ciąży na sprzedawcy. Nie wystarczy samo wysłanie
swego stanowiska przez sprzedawcę w ciągu owych 14
dni (kalendarzowych, a nie roboczych) listem poleconym,
lecz w tym terminie odpowiedź sklepu powinna dojść do
konsumenta w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
treścią (np. żeby poczta zdążyła dostarczyć mu list bądź
pozostawić awizo w jego skrzynce).
Aby zabezpieczyć interesy sklepu, warto zapoznać
pracowników z podstawami prawa konsumenckiego i
zasad rozpatrywania reklamacji. Najlepiej, jeśli jedna
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wyspecjalizowana osoba zostanie wyznaczona do przyjmowania reklamacji klientów i podejmowania decyzji w
tym zakresie w imieniu sprzedawcy.

WSKAŹNIKI

Poziomy recyklingu odpadów
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Srodowiska
z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.  
Rozporządzenie zobowiązuje gminy do osiągnięcia
określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r.,
a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić
weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach. W zależności
od rodzaju odpadów gminy powinny osiągnąć:
• co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia – w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne
i szkło
• co najmniej 70% poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
– w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
Ogłoszono też wzory sprawozdań do rewolucji
śmieciowej – w rozporządzeniu w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

powrót do spisu treści

EBC obniżył stopy procentowe
Europejski Bank Centralny zaskoczył rynki
finansowe i obniżył stopy procentowe o ćwierć
punktu procentowego - do najniższego poziomu
w historii.  
Podstawowa stawka spadła z poziom 1 do 0,75%.
Dzięki tej decyzji kredyty w euro staniały.
Stopę depozytową zaś EBC pierwszy raz obniżył
do zera. Ma to zachęcić prywatne banki do pożyczania
pieniędzy firmom i zwykłym ludziom, zamiast chować je
na lokatach w EBC. Władze monetarne unii walutowej
liczą na pozytywną reakcję rynków finansowych oraz dla
zatrzymania spowalniania gospodarek grupy euro.

PROJEKTY

Opłaty elektroniczne za drogi
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu
ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
Chodzi o stworzenie i wprowadzenie procedur
regulujących funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty
elektronicznej (European Electronic Toll Service - EETS),
tj. usługi umożliwiającej użytkownikowi drogi uiszczenie
opłaty elektronicznej (w ramach jednej umowy zawartej
z jednym dostawcą usługi EETS) za pomocą jednego
urządzenia pokładowego (zamontowanego w pojeździe),
czyli zapewnienie jej poboru na wszystkich drogach krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Nowelizacja ustawy
o świadczeniu usług drogą
elektroniczną?
MAC przygotowuje projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz ustawy Kodeks cywilny.   
Celem niedawnego spotkania w resorcie cyfryzacji było
omówienie kwestii spornych pomiędzy dostawcami
treści, właścicielami praw i podmiotami administrującymi
portalami i platformami internetowymi. Chodzi przede
wszystkim o kwestię wyłączania odpowiedzialności host
providera, podmiotów świadczących usługi wyszukiwania
i dostawców linków oraz o procedurę zgłaszania i wycofywania bezprawnych danych (notice and takedown).

Szybsza rejestracja
działalności gospodarczej?
Minister Sprawiedliwości zaproponował skrócenie
z 14 do trzy dni czasu, w jakim naczelnik urzędu
skarbowego ma wydawać potwierdzenie o
nadaniu NIP firmie rozpoczynającej działalność
gospodarczą. Oznacza to, że rejestracja firmy w
skarbówce ma być krótsza, a przedsiębiorca będzie
mógł wcześniej rozpocząć działalność gospodarczą.  
Przewidziano także zwolnienie pracodawców z obowiązku
zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Ins-

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

–8–

FIR M A

pekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie
wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, obydwie inspekcje niezbędne dane będą
uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez
GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Według
oceny Banku Światowego oznacza to likwidację dwóch
z sześciu procedur rejestracyjnych, a w efekcie skrócenie
czasu rejestracji o dwa dni.
Te zmiany zawarto w przyjętych przez rząd
w założeniach do projektu nowelizacji ustawy Kodeks
pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Terminy zapłaty
w transakcjach handlowych
30-dniowy termin zapłaty przez organ publiczny,
30-dniowa procedura weryfikacji zgodności
towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała
kwota rekompensaty za koszty dochodzenia
należności - to najważniejsze instrumenty
zaproponowane w rządowych założeniach
projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych.
Wprowadzona ma być zasada, że terminy zapłaty
w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinny
przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony
ustalą inny termin i nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec
wierzyciela. Ustalenie w umowie terminu dłuższego niż 60
dni wierzyciel będzie mógł potraktować jako opóźnienie
pod warunkiem, że udowodni, iż wydłużenie terminu
było rażąco nieuczciwe w okolicznościach zawarcia danej
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umowy. Przysługiwać mu będą wówczas odsetki za
opóźnienie.
Planuje się wprowadzenie 30-dniowego terminu
zapłaty w transakcjach miedzy przedsiębiorcami
a organami publicznymi. Możliwe będzie wydłużenie
terminu zapłaty - maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, jeśli będzie to uzasadnione szczególnym charakterem
lub szczególnymi elementami umowy. Po tym terminie
wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie
w wysokości określonej w ustawie.

ORZECZENIA

Nowa afera hazardowa
19 lipca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości UE
wydał orzeczenie, w którym uznał, że uchwalona
w ekspresowym tempie nowelizacja ustawy
hazardowej, przed wprowadzeniem jej w życie
wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej, która
oceniłaby je pod kątem zgodności z prawem UE.   
Ustawodawca powinien więc przeprowadzić proces legislacyjny od nowa, uwzględniając wymogi formalne. Choć
Ministerstwo Finansów próbuje interpretować to orzeczenie na swoją korzyść, po wyroku unijnego trybunału
firmy hazardowe wystąpią o odszkodowania, ponieważ
nowelizacja znacznie ograniczyła im swobodę prowadzenia działalności. Decyzję pozostawiono krajowym sądom.
Wyrok TSUE z 19.07.2012 r. w połączonych sprawach
C-213/11, C-214/11 i C-217/11 - Fortuna i inni

AKTUALNOŚCI

Tanie finansowanie
dla sektora ekonomii
społecznej
Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę o
dofinansowanie projektu „Wsparcie inżynierii
finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Do
połowy 2015 r. ok. 25 mln zł z Europejskiego
Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona na
preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii
społecznej prowadzących działalność gospodarczą
- np. dla spółdzielni socjalnych czy organizacji
pozarządowych.    
]Ta umowa obejmuje nie tylko niebagatelne środki finansowe, ale także merytoryczne wsparcie dla podmiotów
ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach EFS i ma charakter pilotażowy.
Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada resort
pracy, przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta
wesprze podmioty ekonomii społecznej (PES), takie jak
np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe.
Podmioty te, ze względu na swoją specyfikę i słabość
ekonomiczną (prymat celu społecznego nad ekonomicznym), mają ograniczone możliwości, aby powiększać
swój kapitał korzystając z finansowania dostępnego na
warunkach rynkowych.
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AKTUALNOŚCI

Zmiany w działaniu
Elektronicznego Urzędu
Podawczego
ZUS poinformował, że w związku z bardzo dużym
zainteresowaniem użytkowników możliwością wglądu
do złożonych dokumentów, EUP będzie dostępny do
końca września 2012 roku.
Platforma Usług Elektronicznych (PUE), jako nowoczesny
i wszechstronny portal internetowy, zastąpi Elektroniczny
Urząd Podawczy (EUP). Przejęcie wszystkich funkcjonalności następować będzie etapami.

ZMIANY PRAWNE

Nowe obowiązki dla
zatrudniających cudzoziemców
Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie
przebywającym na terytorium Polski weszła w życie
z dniem 21 lipca 2012 r.
Nakłada ona np. nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących
obywatelami państw trzecich, dotyczące sprawdzania
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dokumentów pobytowych cudzoziemca. Ustawa wprowadza też różnego rodzaju sankcje (karne i inne) stosowane
wobec podmiotów powierzających wykonywanie pracy
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium Polski oraz
szczególne zasady dochodzenia roszczeń przez nielegalnie
zatrudnionych cudzoziemców z tytułu niewypłaconego
wynagrodzenia, ułatwiające odzyskanie zaległości.

Zmiany istotne dla
zatrudniających
niepełnosprawnych
Już tylko na podpis Prezydenta czeka nowelizacja
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych
innych ustaw.
Celem przepisów jest uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków
publicznych. Wzrosnąć mają uprawnienia kontrolne
Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Uszczelniony zostanie system
dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowelizacja ma ponadto na celu uzupełnienie
niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji o nowe regulacje prawne zmierzające do efektywniejszego nadzoru nad
realizacją zadań przewidzianych w ustawie Zakłada się też
wprowadzenie przepisów w zakresie odpowiedzialności za
wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji.
Nowelizacja umożliwia urealnienie wysokości wsparcia
udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepeł-

nosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy
poprzez odmrożenie od 1 września br. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Ustawa doprecyzowuje ponadto zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy
chronionej. Dofinansowanie PFRON dla zakładu, który
zatrudnia osoby niepełnosprawne, będzie przysługiwało
dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostanie przekazane m.in. na rachunek
bankowy bądź wypłacone przekazem pocztowym. Wynagrodzenie będzie mogło być przekazywane na rachunek
niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywane bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne
firmy zajmujące się doręczeniami.
Większość przepisów nowej ustawy wejdzie w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.

Prawa osób niepełnosprawnych
Polska przyjmie Konwencję o prawach osób
niepełnosprawnych. - Tak przewiduje ustawa
o ratyfikacji Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r.
Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie
pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.
Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania
osób niepełnosprawnych oraz nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z innymi
osobami, a także nakazujące wprowadzenie rozwiązań
specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych.
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ORZECZENIA

Umorzenie konstytucyjne
Zasady umarzania należności z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne osób przebywających
na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły
takich składek są zgodne z Konstytucją RP – orzekł
Trybunał Konstytucyjny.
Przypomniał przy tym, że zasada równości wobec prawa
nakazuje identyczne traktowanie podmiotów charakteryzujących się wspólną cechą istotną, jednak zasada ta nie
ma charakteru absolutnego, a w konsekwencji dopuszczalne są od niej usprawiedliwione wyjątki. Zdaniem
Trybunału, zróżnicowanie dotyczące płatników obowiązanych do opłacania składek ubezpieczeniowych z tytułu
pozarolniczej działalności za czas przebywania na urlopie
wychowawczym, dokonane w oparciu o kryterium niewywiązania się z tej powinności, nie może być w tym
przypadku traktowane jako przejaw faworyzowania
podmiotów naruszających prawo. Powstałe wątpliwości
zaistniały z winy państwa, należy zaakceptować decyzję
ustawodawcy, który wprowadził - na zasadzie wyjątku
- możliwość umorzenia nieopłaconych składek, a tym
samym ułatwił uregulowanie sytuacji prawnej płatnikom
posiadającym zaległości wobec ZUS - którzy mogli pozostawać pod wpływem usprawiedliwionego błędu co do
treści obciążających ich obowiązków.
Omawiane zróżnicowanie jest proporcjonalne, ponieważ waga interesu, któremu ono służy, pozostaje w
odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostały
w jego wyniku naruszone. Uregulowane przez płatników

powrót do spisu treści

składki ubezpieczeniowe z tytułu pozarolniczej działalności
za czas przebywania na urlopie wychowawczym, niepodlegające umorzeniu na podstawie ustawy nowelizującej
z 2009 r., wpływają na uzyskanie przez nich świadczeń z
ubezpieczeń społecznych, a ponadto mogą oddziaływać
na ich wysokość.
Wyrok TK z 12 lipca 2012 r., sygn. P 24/10

PROJEKTY

Sprawdzanie on-line
ubezpieczenia zdrowotnego
pacjenta?
Parlament kończy prace nad nowelizacją ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. .
Ustawa umożliwia świadczeniodawcom (placówkom zdrowotnym, lekarzom) uzyskanie na
podstawie danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych elektronicznego potwierdzenia prawa pacjenta
do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Wystarczające będzie podanie numeru PESEL
(w przypadku dzieci do 3 m. ż. PESEL rodzica). Pacjent
nie będzie musiał okazywać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, a placówka czy lekarz
będzie miał gwarancję, że udzielone świadczenie nie
zostanie zakwestionowane przez NFZ. Jeżeli nie uda się
potwierdzić prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (np.

z powodu braku dostępu do Internetu), będzie można
przedstawić, jak dotąd, np. druk ZUS RMUA, legitymację
rencisty lub emeryta. W razie braku takich dokumentów pacjent będzie mógł też złożyć oświadczenie, że jest
ubezpieczony. Osobę składającą fałszywe oświadczenie NFZ obciąży kosztami udzielonego świadczenia. W
stanach nagłych pacjent będzie mógł przedstawić dokument później. Jeśli lekarz lub placówka zdrowotna udzieli
świadczenia pacjentowi, którego prawo do usługi zostało
potwierdzone, ale okaże się, że nie był on ubezpieczony,
to NFZ nie będzie mógł odmówić jej rozliczenia. W ustawie są też rozwiązania umożliwiające Funduszowi szybkie
odzyskiwanie kosztów świadczeń udzielonych osobom
nieuprawnionym w postępowaniu egzekucyjnym.

WSKAŹNIKI

Wyższe kryteria dochodowe
i świadczenia z pomocy
społecznej
Od 1 października 2012 roku wejdzie w życie
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Rozporządzenie podnosi od 1 października wysokość
kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
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PROJEKTY

Preferencyjna spłata
zadłużenia mieszkań
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu
ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Możliwość spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach
kończy się w 2012 r. Zaproponowano więc przedłużenie o 5
lat, tj. do końca 2017 r., okresu obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których
stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych
kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie
mieszkaniowe do końca maja 1992 r. Zmiany dotyczą ponad
73 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych.

Zmiany w zgromadzeniach
Parlament kończy prace nad ustawą o zmianie ustawy –
Prawo o zgromadzeniach, jaką zaproponował Prezydent.
Wprowadzono kilka zmian w stosunku do pierwotnego
projektu.
Ustawa m.in.:
• poszerza katalog przedmiotów, których posiadanie
podczas zgromadzenia jest niedozwolone o wyroby
pirotechniczne,

powrót do spisu treści

• wprowadza nowe rozwiązanie regulujące zasady
organizowania w tym samym miejscu i czasie kilku
zgromadzeń,
• precyzuje zasady powiadamiania organów gminy o
zamiarze zorganizowania zgromadzenia, jak również
przepisy odnoszące się do wydawania decyzji o zakazie
zgromadzenia i odwołania się od niej,
• określa wysokość grzywny zarówno dla organizatora,
który nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków
jak i dla łamiących przepisy uczestników zgromadzenia.

Będą zmiany w księgach
wieczystych
Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ma on umożliwić
łatwiejszy i szybszy dostęp do jawnej księgi wieczystej za
pośrednictwem Internetu, co powinno przyczynić się do
zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami,
a także poprawić sprawność i skuteczność postępowań,
w tym egzekucyjnych.
Zgodnie z założeniami, nowym dokumentem wydawanym
przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW)
będzie wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Taki wyciąg będzie tańszy od odpisu. Cena
za wydanie wyciągu zostanie określona w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, wydanym w porozumieniu
z ministrem finansów.
Przewidziano także przeglądanie księgi wieczystej za
pośrednictwem Internetu. Będzie można to zrealizować
po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, księga musi
mieć wersję elektroniczną, a dane muszą być zamieszczone w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

(CBDKW). Po drugie, wnioskodawca musi złożyć elektroniczny wniosek zawierający prawidłowy numer księgi
wieczystej. Wtedy możliwe stanie się bezpłatnie przeglądanie księgi wieczystej na ekranie własnego monitora.
Nowe regulacje zakładają także możliwość wyszukania księgi wieczystej w CBDKW przez wskazane
w ustawie podmioty publiczne, które będą mogły użyć
do tego Internetu. Wśród nich będą np.: Policja, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, NIK,
ZUS, sądy, prokuratura i komornicy. Wykorzystanie prawa
do wyszukania ksiąg wieczystych np. po danych osobowych właściciela, ułatwi i przyspieszy ustalenie majątku
dłużnika, a w efekcie zwiększy efektywność egzekucji
i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.
Zasadniczo usługa ta będzie płatana, ale wskazano podmioty zwolnione z ponoszenia opłaty, wśród który będą:
sądy, prokuratura, ZUS i organy administracji rządowej.
Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskiwania
przez Internet: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi
wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane
dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować
i będą one pod względem prawnym równe dokumentom papierowym wydawanym przez CIKW. Będzie się
nimi można posłużyć w obrocie prawnym tak samo jak
dokumentami urzędowymi. Ponadto CIKW zostanie
zobowiązany do przyjmowania wniosków w postaci elektronicznej, co nie oznacza rezygnacji z formy papierowej.
Założono, że od 1 lipca 2013 r. możliwe będzie przeglądanie księgi wieczystej, wyszukanie księgi wieczystej,
uzyskanie wyciągów z księgi wieczystej. Natomiast od
1 stycznia 2014 r. będzie można elektronicznie składać
wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu
z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu.
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Twój Doradca poleca

OPTYMALIZACJA
PODATKOWA
Podatki są istotnym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego
przedsiębiorstwa musi zatem obejmować odpowiednie zarządzanie
także obciążeniami podatkowymi. Dlatego znaczna część polskich
przedsiębiorców stosuje w tym zakresie różne narzędzia optymalizacyjne. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na obniżenie podatków.
Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego zbadania.
Optymalizacja podatkowa może dotyczyć zarówno obciążeń z tytułu bieżącej działalności gospodarczej, jak też konkretnych
transakcji (np. sprzedaży udziałów). Wybór modelu działania, który pozwoli płacić możliwie niskie podatki – w przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania – jest działaniem legalnym.
Efektywna optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach
działalności firmy i musi mieć miejsce przed wprowadzeniem określonych zmian w firmie bądź przed dokonaniem danej
transakcji, a nie w jej toku czy już po jej dokonaniu.
Nasza Kancelaria pomaga zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.
W tym celu dokonujemy dokładnej analizy aktualnej sytuacji finansowej i poziomu obciążeń podatkowych Klienta, jego
planów, ograniczeń w dysponowaniu majątkiem, konkretnej sytuacji itd. Analiza ta pozwala na ocenę, jakiego rodzaju
rozwiązania pozwalające na zmniejszenie podatku możemy zaproponować Klientowi. Podajemy możliwe bezpieczne rozwiązania i pomagamy w ich wprowadzaniu w życie.

Z NAMI TWOJE DECYZJE BĘDĄ NAJBARDZIEJ OPTYMALNE!

