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Święta Bożego Narodzenia
to czas radości, spokoju i refleksji.
Niech atmosfera tych Świat wyzwoli w nas to,
co najlepsze i da energie do podejmowania
wyzwań Nowego Roku.
Na ten wyjątkowy czas i cały 2017 Rok
Wszelkiej pomyślności

życzy
Zarząd i pracownicy
Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE CZŁONKÓW CECHU odbędzie się

5 stycznia 2017 r. (czwartek). Początek spotkania o godz. 19:00.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 3 stycznia 2017 r.

Koszt uczestnictwa – 120 zł.

Miejsce spotkania – restauracja Chmielna ABC ul. Chmielna 132/134 w Warszawie

WYTYCZNE KNF – LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
Rozpoczynamy od grudnia br. informować Warsztaty o wybranych tematach poruszanych w Wytycznych
Komisji Nadzoru Finansowego z 16.12.2014r.
Wiele Warsztatów sygnalizuje nieprawidłowości w działaniach towarzystw ubezpieczeniowych na styku z
poszkodowanym /warsztat/.
Dziś zajmiemy się fragmentem zapisu podanym poniżej we wstępie do Wytycznych:

Tu wyraźnie powiedziano że wysokie standardy obsługi osób zgłaszających roszczenia z ubezpieczeń
komunikacyjnych, nie tylko nie ograniczają rozwoju rynku ubezpieczeń, a wręcz zapewniają jego fizyczne i
stabilne funkcjonowanie. To wyraźnie widać, że w przypadku nieprawidłowości w likwidacji szkody należy
się odwoływać – to jest również obowiązek poszkodowanych, bo oni wypracowali wysokie standardy.
W stwierdzeniu tym przekonuje nas ostatnie zdanie przedstawionego tu akapitu, który mówi o korelacji
pomiędzy trudnościami w uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia komunikacyjnego, a niechęcią do
korzystania z ubezpieczenia w przyszłości.
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Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych wychodzi naprzeciw problemom, jakie mają warsztaty w tym temacie i
prosimy o przesyłanie konkretnych informacji o trudnościach, na jakie Państwo napotkaliście. Będziemy
starali się wspierać Państwa w prawidłowym rozliczaniu szkód .
Prosimy o kontakt: cech@motoryzacja.home.pl

II. PODATKI i VAT oraz ZUS
1. Nowe limity w podatku dochodowym na 2017 r.
W 2017 r. z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli
skorzystać podatnicy, którzy w 2016 r. /średni kurs euro 4,2976 zł ogłoszony przez NBP na 3 października
2016 r. tabela nr 191/A/NBP/2016/:


uzyskają przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości
nieprzekraczającej 644.640 zł (150.000 euro × 4,2976 zł/euro),



uzyskają przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich
wspólników nie przekroczy kwoty 644.640 zł (150.000 euro × 4,2976 zł/euro).

Z kolei prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2017 r. będą mieli podatnicy, których przychody
z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczą kwoty 107.440 zł
(tj. 25.000 euro × 4,2976 zł/euro).
Kolejnymi limitami, jakie ustawy o podatku dochodowym określają w euro, są limit wyznaczający status
małego podatnika oraz limit jednorazowej amortyzacji na dany rok podatkowy. Również ich przeliczenia na
złote dokonuje się według wskazanego na wstępie średniego kursu euro. Tu jednak należy dokonać
zaokrąglenia tak przeliczonego limitu do 1.000 zł (art. 5a pkt 20 ustawy o pdof i art. 4a pkt 10 ustawy o pdop dotyczy małego podatnika oraz art. 22k ust. 12 ustawy o pdof i art. 16k ust. 12 ustawy o pdop - dotyczy limitu
jednorazowej amortyzacji).
Status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą
należnego VAT) nie przekroczy w 2016 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października
2016 r. czyli 5.157.000 zł. Z kolei przeliczony na złote według tego samego kursu limit jednorazowej
amortyzacji, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2017 r. wyniesie 215.000 zł.
Podatkową księgę przychodów i rozchodów będą mogli prowadzić podatnicy, których przychody w 2016 r.
będą niższe od kwoty 5.157.120 zł.
Podmioty, których wartość przychodów w 2016 r. wyniesie co najmniej 5.157.120 zł (1 200 000 euro x 4.2976
zł ) będą zobligowane do zaprowadzenia od 01.01.2017 r. ksiąg rachunkowych. Kwestie związane z ustalaniem
obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w zależności od wartości przychodów zostały unormowane
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz w art. 24a ust. 4 ustawy o pdof. Ważne jest, że jeśli jednostki
te nie osiągną w 2016 r. wskazanego limitu przychodów, to również będą mogły prowadzić w 2017 r. pełną
księgowość. Konieczne jest jednak wtedy, aby do końca 2016 r. złożyły zawiadomienie w tej sprawie urzędowi
skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2016 r., pod poz. 1926 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy
o pdof, ustawy o pdop oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczą kwoty zmniejszającej podatek. Jej
dotychczasowa, stała wysokość (tj. 556,02 zł), niezależna od poziomu dochodów i zakwestionowana przez TK,
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zastąpiona została kwotą malejącą od 1.188 zł do zera wraz ze wzrostem dochodów podatnika, które zostały
podzielone na pięć przedziałów kwotowych.
Dla osób o najniższych dochodach rocznych określonych w wysokości do 6.600 zł, czyli kwocie odpowiadającej
obecnej wysokości minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), kwota
zmniejszająca podatek wyniesie 1.188 zł, co spowoduje, że w efekcie osoby te w ogóle nie zapłacą podatku.
U podatników, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6.600 zł do 11.000 zł, kwota zmniejszająca
podatek wyniesie pomiędzy 1.188 zł a 556,02 zł. Natomiast podatnicy o rocznych dochodach wyższych niż
11.000 zł, ale nieprzekraczających pierwszego progu skali podatkowej, czyli 85.528 zł, będą korzystać z kwoty
zmniejszającej podatek na dotychczas obowiązującym poziomie, czyli 556,02 zł.
W porównaniu do obowiązujących obecnie przepisów kwota zmniejszająca podatek będzie niższa
u podatników uzyskujących roczne dochody w przedziale od 85.528 zł do 127.000 zł - będzie się ona bowiem
zmniejszała od 556,02 zł do 0 zł. Z kwoty zmniejszającej podatek w ogóle nie będą natomiast korzystać
podatnicy, których roczny poziom dochodów przekroczy 127.000 zł.
Co istotne, nowe zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek znajdą zastosowanie jedynie do rocznego
obliczenia podatku. W odniesieniu do mechanizmu obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek
przyjęto zasadę stosowania kwoty zmniejszającej w wysokości 556,02 zł rocznie. Będzie ona jednak
uwzględniana wyłącznie w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających górnej granicy pierwszego progu
podatkowego, czyli kwoty 85.528 zł.
Kwota zmniejszająca podatek będzie podlegać corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych. Będzie on zobowiązany przedkładać Radzie Ministrów, w terminie do 15 września roku,
w którym dokonano weryfikacji, informację o jej wynikach oraz propozycje zmiany kwoty zmniejszającej
podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego
gospodarstwa ustalonego przez IPiSS.
Wszystkie wskazane uregulowania będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. Natomiast w rozliczeniach za
2016 r., zgodnie z nowelizacją, obowiązuje skala podatkowa w dotychczasowym kształcie. Oznacza to, że
podatnicy obliczając zaliczkę na podatek za grudzień 2016 r. od dochodów opodatkowanych według skali
podatkowej ustalają ją na obecnie obowiązujących zasadach, a w rocznych zeznaniach podatnicy skorzystają
z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł w skali roku.
Pomimo wprowadzanego zróżnicowania w kwocie zmniejszającej podatek w zakresie dotyczącym wspólnego
rozliczenia z pełnoletnim, uczącym się dzieckiem przez tzw. samotnego rodzica oraz skorzystania z tzw. ulgi
prorodzinnej w odniesieniu do takiego dziecka, które to preferencje uzależnione są od jej wysokości,
dotychczasowe rozwiązania nie uległy zmianie. Oznacza to, że aby rodzic mógł z nich skorzystać, dziecko nadal
nie będzie mogło zarobić w skali roku więcej niż 3.089 zł.

3. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2016 r.
Przypominamy że:






do 20 grudnia 2016 r. należy uiścić zaliczkę za miesiąc listopad 2016 r. przez prowadzących podatkową
księgę przychodów i rozchodów.
Do 20 stycznia 2017 r. należy wpłacić zaliczkę za miesiąc grudzień 2016 przez w/w podatników. Jeżeli
jednak przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie roczne za 2016 r. (PIT 36 i PIT 36L) i
dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania, będzie zwolniony z zapłaty zaliczki za miesiąc
grudzień 2016 r.
Do 28 grudnia 2016 r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2016 r. przez opłacających
kartę podatkową.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wycenić
w terminie 14 dni od jego zakończenia (obowiązek ten dotyczy prowadzących podatkową księgę
przychodów i rozchodów oraz ewidencje sprzedaży w ryczałcie ewidencjonowanym).
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Ponadto do 20 stycznia 2017 r. należy:






Zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku w formie
ryczałtu ewidencjonowanego, z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2017 r. podatnik nie zgłosi likwidacji
działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi
działalność w tej formie. Za prowadzących w 2017 r. działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego
uważa się także tych podatników ryczałtu, którzy w 2016 r. nie przekroczyli przychodu (bez VAT)
wynoszącego 644.640 zł.
Złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowanie opodatkowania w formie
karty podatkowej na 2017 r. chyba że, karta podatkowa była opłacana w 2016 r.
Złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego, chyba że podatek był opłacony w tej formie w
2016 r.
Na dzień 1 stycznia 2017 r. należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Odstąpiono
natomiast od obowiązku powiadamiania Urzędu Skarbowego o założeniu księgi. Obowiązek ten będą
mieli jednak podatnicy, którzy w 2016 r. opłacali podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego i
przekroczyli przychód 644.640 zł (bez VAT). W tym przypadku zawiadomienie o założeniu księgi należy
złożyć do 20 stycznia 2017 r.

Do 31 stycznia 2017 r. należy:




Złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu miejsca zamieszkania podatnika zeznania na PIT28 oraz wpłacić wynikający z rozliczenia podatek przez opłacających ryczałt ewidencjonowany, a w
karcie podatkowej informację o wysokości zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych na druku
PIT-16A za 2016 r.
Złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację w formie papierowej o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy na druku PIT-4R przez zakłady zatrudniające do 5 pracowników, którą składa się w
przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym wg miejsca
zamieszkania,
a w przypadku osób prawnych wg siedziby podatnika (nowy druk), chyba że w ich
imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe. Natomiast deklarację PIT-4R w
formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 28.02.2017 r. Na tych samych zasadach zgodnie z
nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1563) od 01.01.2016 r. są składane deklaracje PIT-40, PIT-11, PIT-8C dotyczące dochodów uzyskanych
od 1 stycznia 2016 r.

Przypominamy, że PIT-37 za 2016 r. wstępne zeznanie sporządzi fiskus. Osobom zobligowanym do złożenia
PIT-37 za 2016 r. (pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła) wstępne zeznanie podatkowe za 2016
r. będzie mógł sporządzić Urząd Skarbowy. Rozliczenie dokonane na podstawie danych przekazanych przez
zakłady pracy, zleceniodawców, zamawiających wykonanie dzieła zostaną udostępnione na indywidualnych
kontach podatników zakładowych na Portalu Podatkowym: (www.portalpodatkowy.mt.gov.pl) od marca 2017
r. Wstępne wypełnione zeznania podatkowe będą stanowić tylko propozycję rocznego rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Zeznanie sporządzone przez administrację podatkową będzie można wysłać w zaproponowanym kształcie albo
po wprowadzeniu uzupełnień i modyfikacji, np. w celu skorzystania z ulg podatkowych, rozliczenia się wspólnie
z małżonkiem, czy przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego ( do 30.04.2017 r.).
Rozliczenia będzie można dokonać samodzielnie i złożyć tak jak dotychczas w formie papierowej, lub przez
Internet za pośrednictwem e-Deklaracji.
PIT-37 za 2016 r. składają samodzielnie również emeryci i renciści którzy osiągają dodatkowe dochody z
umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło, bądź pragną skorzystać z odliczeń i ulg bądź przekazać 1% na
rzecz organizacji pożytku publicznego. W przeciwnym wypadku rozliczenia dokonuje ZUS na druku PIT-40A.
Zmianie nie uległy zasady i terminy składania PIT-36, 36L, PIT-38 (do 30.04.2017 r.) .
Natomiast podatnicy korzystający z ulgi na dzieci winni wypełnić PIT/UZ stanowiący część uzupełniającą do
zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2016 r., jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty
odliczonej w zeznaniu (wzór Dz.U. z 2014r., poz. 1673). W przeciwnym wypadku wystarczy wypełnić PIT-0.
Ponadto do zeznań podatkowych PIT-28, PIT-37, PIT-36, będą obowiązywać załączniki PIT-D, PIT-0, PIT-M, PIT2K. PIT-B, PIT-ZG.
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4. Skala podatkowa za 2016 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006r.) jest dwustopniowa:
Podstawa obliczenia podatku
w zł
ponad
do

Podatek wynosi

85.528,- zł

18 % minus 556,02 zł
14.839,02 + 32% od nadwyżki ponad
85.528,- zł
85.528,- zł
Z powyższej skali wynika, że za 2016 r. opodatkowaniu podlegają dochody powyżej 3.091 zł , zaś kwota
zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniosła 46,34 zł.
Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to również za 2016 r.:





dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie i 1 335 zł rocznie
dla wieloetatowców – maksymalnie 2 002,05 zł rocznie
dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie i 1 688,72
rocznie
dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2 502,56 zł
rocznie

Ponadto przypominamy że:









ulga z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego lub na cele kultu religijnego wynosi
6% i odliczana jest od dochodu
„duża ulga budowlana”, ulga remontowa oraz ulga z tytułu budowy budynku mieszkalnego z
przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem, może mieć zastosowanie w rozliczeniu za
2016 r. jedynie wówczas, gdy poniesione wydatki nie znalazły pokrycia w podatku (dochodzie) za lata,
w których te ulgi obowiązywały
prawo do ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych przysługuje podatnikom, którzy:
- odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego na określone cele mieszkaniowe rozpoczęli przed 1
stycznia 2007 r. i w dalszym ciągu kontynuują spłatę odsetek
- kredyt na realizacje inwestycji mieszkaniowych zaciągnęli w latach 2002-2006, jednak inwestycję
mieszkaniową zakończyli w 2007r. lub zakończą w latach następnych.
ulga na rehabilitację osób niepełnosprawnych odliczana jest od dochodu (przychodu w ryczałcie
ewidencjonowanym) i przysługuje na:
- opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidzką oraz osoby z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa w wysokości 2 280 zł
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I
lub II grupy inwalidztwa lub własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, albo
dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo –
rehabilitacyjne – 2 280 zł
- utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280 zł
- na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą
100 zł miesięcznie;
ulga na dzieci W Dz. U. z 25.11.2014 r. poz. 1644 opublikowano ustawę z dnia 23.10.2014 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja weszła
w życie 1 stycznia 2015 r.

Ww. przepisy poprawiły sytuację podatników, którzy dotychczas nie mogli w pełni wykorzystać ulgi na dzieci.
Osobom, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi, zwracana będzie z budżetu państwa
kwota niewykorzystanej ulgi. Zwrot nie będzie mógł przy tym przekraczać łącznej kwoty zapłaconych przez
podatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.
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Drugą istotną zmianą było podniesienie o 20 proc. wysokości ulgi na drugie i każde kolejne dziecko. Kwoty
odliczenia wynosić mają na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 zł za każdy miesiąc tj. 1112,04 zł rocznie, na
trzecie – 166,67 zł za każdy miesiąc tj. 2000,04 zł rocznie, a na każde następne po 225 zł tj. – 2700 zł za cały
rok.
Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w
stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych
funkcji: 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte
i każde kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty
odliczonej w rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę
między określoną w ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa
kwota, wykazana przez podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie
traktowana na równi z nadpłatą podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie
określono limit owego dodatkowego wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą
przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu
odpowiednio od dochodu i od podatku.
Ponadto informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2014r. poz. 1662) wartość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne
jest określona kwotowym ryczałtem uzależnionym od pojemności silnika i tak:
 dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 wartość przychodu wynosi od 01.01.2015r. - 250 zł
 dla samochodów o pojemności większej niż 1600 cm3 - 400 zł
W przypadku użytkowania auta tylko przez 6 miesięcy wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień
takiego użytkowania w wysokości 1/30 wskazanych kwot. Jeżeli jednak świadczenie przysługujące
pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie częściowo
odpłatne, przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością miesięcznego ryczałtu i ponoszoną
przez niego odpłatnością.
Natomiast dowożenie do pracy autobusem będzie wolne od podatku. Na uwagę zasługują również przepisy
dotyczące prywatnego najmu składnika wspólnego majątku małżonków polegająca na tym, że raz złożone
przez małżonków oświadczenie, że całość ich dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym) z najmu
będzie opodatkowana tylko przez jednego z małżonków, będzie ważne również w latach następnych. Zasada ta
nie będzie miała zastosowania, jeżeli małżonkowie w terminie do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomią w
formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy rozliczenia. Dotychczas oświadczenie
małżonków musiało być składane co roku.

5. VAT - Zwiększenie limitu do VAT na 2017 r, oraz inne zmiany VAT
Informujemy, że:
- W projekcie Ministerstwa Finansów z 22.09.2016 r. przewiduje się przyznanie od dnia 1 stycznia 2017 r.
zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 200 000 zł. Jednocześnie projekt przewiduje
utrzymanie dotychczasowych stawek VAT 8 % i 23 % na dotychczasowym poziomie do 31.12.2018 r.;
- natomiast w przypadku rejestracji podmiotu przez pełnomocnika odpowiada on solidarnie wraz z
zarejestrowanym podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w
ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania, co ma ograniczyć rejestrowanie się tzw. Słupów przez
pełnomocników;
Ponadto przewiduje się możliwość wykluczenia z rejestru podatników VAT podmiotów, które:
 zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy;
 nie złożyły mimo takiego obowiązku deklaracji VAT za okres 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały;
 składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazały
sprzedaży oraz zakupów z kwotami do odliczenia
 wystawiały faktury lub faktury korygujące, na które nie dokumentowały rzeczywistych czynności (tzw.
puste faktury);
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prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby
przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu
osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

Z innych projektowanych zmian wymienić należy:
 likwidację rozliczeń kwartalnych przez podatników innych niż mali podatnicy oraz niemożność tych
rozliczeń dla podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12
miesięcy od dokonania rejestracji jako podatnicy VAT czynni;
 wprowadzenie obowiązku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
stosunku do części podatników (powszechny obowiązek zostanie wprowadzony od 01.01.2018 r.);
 zaproponowano ponowne wprowadzenie sankcji podatkowych w przypadku zaniżenia zobowiązania
podatkowego bądź wykazania wyższej kwoty nadwyżki (sankcja wynosi 30 % kwoty zaniżenia podatku,
bądź 30 % kwoty zawyżenia podatku do odliczenia);
 dodatkowe zobowiązanie podatkowe w ww. wysokości będzie ustalone również w sytuacji; gdy
podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił zobowiązania podatkowego;
 w przypadku, gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty od zwrotu VAT wiąże się
z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowości lub oczywistymi pomyłkami sankcji nie będzie się
stosować;
 jednocześnie wskazano, że sankcje nie będą ustalane za okresy rozliczeniowe przed 01.01.2017 r.

6. Zmiany w reprezentowaniu podatników przez pełnomocników dokonane zostały w wyniku
zmian ordynacji podatkowej
Zgodnie z art. 138 a ordynacji podatkowej wyróżnia się trzy kategorie pełnomocników: ogólne, szczególne i do
doręczeń.
Pełnomocnictwo ogólne (weszło w życie 1 lipca 2016 r.) uprawnia do działania we wszystkich sprawach
należących do organów podatkowych i kontroli skarbowej z tym, że nie będzie upoważniało do podpisywania
w imieniu mocodawcy deklaracji podatkowych bowiem wymaga to uzyskania odrębnych upoważnień. Ww.
pełnomocnictwo a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu będzie składane w
formie dokumentu elektronicznego (przedsiębiorcy będą mogli je złożyć za pośrednictwem CEIDG). Natomiast
wersję pisemną dopuszczono tylko w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających
dokonanie zgłoszenia drogą internetową. Ponieważ stworzony zostanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw
Ogólnych (CRPO) zniknie konieczność przedkładania pełnomocnictw do akt każdej sprawy.
Pełnomocnictwo szczególne – uprawnia daną osobę do działania w imieniu podatnika w konkretnej sprawie
należącej do właściwości organu podatkowego lub organu podatkowo-skarbowego. Upoważnienie może być
sporządzone według określonego urzędowego wzoru na piśmie i przesłane w formie dokumentu
elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.
Pełnomocnictwo do spraw doręczeń ustanawia się – gdy strona postępowania podatkowego toczącego się w
Polsce zmieni adres zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie spoza UE
- gdy dana osoba nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w państwie członkowskim UE, a składa w
Polsce wniosek o podjęcie postępowania podatkowego lub doręczono jej tutaj postanowienie o jego
wszczęciu.
Pełnomocnika do doręczeń nie musi wyznaczać osoba, która ma pełnomocnika ogólnego, szczególnego albo
odbiera korespondencję przez Internet.

III. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III
kwartale 2016 r. wyniosło - 4.055,04 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100).
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Okres

1.12.2016 r. - 28.02.2017r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,20 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

202,75 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

243,30 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
Podstawa wymiaru składki

162,20 zł
(I rok nauki)

202,75 zł
(II rok nauki)

243,30 zł
(III rok nauki)

Sposób finansowania

Rodzaj
ubezpieczenia

płatnik

ubezpieczony

emerytalne

15,83 zł

15,83 zł

rentowe

10,54 zł

2,43 zł

chorobowe

-

3,97 zł

wypadkowe

x*)

-

emerytalne

19,79 zł

19,79 zł

rentowe

13,18 zł

3,04 zł

chorobowe

-

4,97 zł
)

wypadkowe

x*

emerytalne

23,75 zł

23,75 zł

rentowe

15,81 zł

3,65 zł

chorobowe

-

5,96 zł

wypadkowe

x*

)

-

-

Uwaga: *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki
wypadkowej.

IV. PRAWO PRACY
1. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług została wprowadzona
na mocy ustawy z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
Zgodnie z powołaną ustawą minimalne wynagrodzenie godzinowe przy umowie zlecenia oraz umowie o
świadczenie usług od 01.01.2017 r. ma odpowiadać kwocie 12 zł zwaloryzowanej na zasadach określonych
(wskaźnik waloryzacji wynika z podzielenia minimalnego wynagrodzenia z 2017 r. przez minimalne
wynagrodzenie z 2016 r. w ustawie i w efekcie wyniesie 13 zł. Należy dodać, że stawka ma być uzgadniana w
ramach Rady Dialogu Społecznego (pracowników, pracodawców i strony rządowej), a w braku porozumienia
określana Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Ponadto ustawa przewiduje, że gdy zlecenie wykonuje wspólnie kilka osób, każdej z nich należy się minimalna
stawka godzinowa.
Powyższa stawka nie ma zastosowania do umów zlecenia i o świadczenie usług, od których wykonawcy należy
się wynagrodzenie prowizyjne (w przypadku m.in. umów agencyjnych) ani tez do osób wykonujących umowę o
dzieło.
UWAGA!
Od 01.01.2017 r. na mocy powołanej ustawy nastąpią istotne zmiany w zasadach zatrudniania pracowników
podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie w ramach stosunku pracy.
10

Bez względu na staż pracy już w pierwszym roku pracy zawodowej pracownicy ci otrzymają 100 %
wynagrodzenia minimalnego (obecnie może być ono ustalone na poziomie 80 % wynagrodzenia).
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 09.09.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1456) minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2017 r. wynosić będzie 2000 zł (brutto).

2. Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Miesiąc

Święta

- 1 stycznia – Nowy Rok
Styczeń

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

Liczba
godzin
pracy

Liczba
dni
pracy

Liczba dni wolnych

168

21

10

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

- 16 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej
Nocy
- 17 kwietnia - Drugi dzień Wielkiej Nocy

152

19

11

- 1 maja - Święto Państwowe
- 3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

- 4 czerwiec - Pierwszy Dzień Zielonych
Świątek
- 15 czerwiec - Boże Ciało

168

21

9

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

- brak

168

21

10

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny

176

22

9

Wrzesień

brak

168

21

9

Październik

brak

176

22

9

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - Narodowe Święto
Niepodległości

160

20

10
(wliczono 1 dzień wolny za
święto przypadające w
sobotę)

11

Miesiąc

Grudzień

Święta

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego
Narodzenia
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego
Narodzenia

Liczba
godzin
pracy

Liczba
dni
pracy

Liczba dni wolnych

152

19

12

2000

250

115

13 dni świątecznych
(9 przypadających w ciągu tygodnia, 4
Łącznie:

przypadające w weekendy)

* Uwaga ! W 2017 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy
należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2017 roku: liczba godzin pracy wyniesnie 2000,
liczba dni pracy wyniesie 250 dni, liczba dni świątecznych wyniesie 115.

Liczba niedziel w 2017 roku

Święta przypadające w niedzielę
1 stycznia - Nowy Rok

Łącznie 53 niedziele

16 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
4 czerwiec - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

Podstawa prawna
art. 130 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)
§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1,
oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozlicz eniowym, a następnie
dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego,
przypadających od poniedziałku do piątku.
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu
pracy o 8 godzin.
§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie
obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nie
obecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
art. 151 (9) § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)
§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w
następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z
1951r., 4, poz.28, z późn. zm.),

3. Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r. wynosi 20,83 ponieważ w 2017 r. mamy 365 dni, w
tym 53 niedziele, 10 dni świątecznych oraz 52 dni wolne, co daje 250 dni roboczych:
250 dni : 12 = 20,83 na pełny etat
15,62 na ¾ etatu
13,89 na 2/3 etatu
10,42 na ½ etatu
6,94 na 1/3 etatu
5,21 na ¼ etatu
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IV. KURSY i SZKOLENIA
Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony o zakres
ochrony przeciwpożarowej.
BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) oraz kierowników zakładu pracy, zatrudniających
pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są
szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.
Koszt szkolenia 150,00 zł. Termin zapisy I kwartał 2017 r. – realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń –
minimalna grupa 10 osób. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia-ważne na 5 lat oraz
fakturę VAT. Zapisy i informacje: tel.: 22/ 635 04 64 lub 608502875 e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników – poszerzone o zakres ochrony przeciwpożarowej.
Termin: wrzesień 2017 r. – zapisy dla grupy minimum 10 osób /możliwość przeszkolenia na miejscu w
warsztacie/
Zapraszamy pracowników na stanowiskach mechanika, elektromechanika, blacharza, lakiernika na szkolenie:
BHP i Ppoż. okresowe – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami
okresowymi, ponawianymi, co 1-3 lat.
Koszt szkolenia 50,00 zł/60,00 zł - na zewnątrz
Miejsce szkolenia – siedziba Cechu – ul. Podwale 11 w Warszawie lub warsztat
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy –2017 r.
Organizujemy kurs dla uczniów na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego
zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł netto dla firm zrzeszonych w Cechu
Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: - rozpoczęcie
uzależnione od ilości zgłoszeń.

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU

tel. 22 635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - w I i III wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 12.00, również w
sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczenia rocznego PIT, KC i inne.
STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT
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