Maj,2011 r.
I. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące VI,VII,VIII 2011 r. wyliczone od
kwoty 3. 466,33 zł /przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2011 r./
nie może być niższe od:
- I rok nauki - 4%
- 138,65 zł
- II rok nauki - 5%
- 173,32 zł
- III rok nauki - 6%
- 207,98 zł

II. KODEKS PRACY i BHP

1. Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy dokonane w wyniku nowelizacji kodeksu
pracy (Dz. U. Nr 36, poz. 181 z 2011 r.) weszły w życie z dniem 21.03.2011 r. i polegają m.in. na
tym, że:
•

•
•
•

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na
podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub czas
wykonywania określonej pracy, pracodawca będzie musiał wydać świadectwo
pracy dopiero po upływie 24 m-cy od zawarcia pierwszej z umów.
Dotychczasowe przepisy również przewidywały brak obowiązku wydawania
świadectwa pracy w razie kontynuowania zatrudnienia u dotychczasowego
pracodawcy, ale tylko w sytuacji, gdy następna umowa była zawarta
bezpośrednio po poprzedniej. W nowych przepisach nie ma już wymogu
bezpośredniości umów, zaś konieczność wydania świadectwa pracy występuje z
upływem 2 lat zatrudnienia na podstawie umowy terminowej.
Podobnie jak poprzednio nowelizacja przewiduje wydanie świadectwa pracy w
każdym przypadku zakończenia zatrudnienia, gdy zawnioskuje o to pracownik.
W przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony zawsze istnieje
obowiązek wydania świadectwa pracy.
Kolejną zmianą jest uchylenie obowiązku przeprowadzania profilaktycznych
badań wstępnych, jeżeli pracownik podejmie zatrudnienie na podstawie
kolejnej umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy na tym samym
stanowisku, albo na stanowisku o takich samych warunkach pracy co
poprzednia, pod warunkiem, aby przerwa między kolejnymi umowami nie
przekraczała 30 dni.

2. Rozwiązanie czy wygaśnięcie umowy o pracę
W związku z wątpliwościami wyjaśniamy, że rozwiązanie umowy o pracę następuje w
konsekwencji dokonanego przez pracodawcę lub pracownika wypowiedzenia, bez
wypowiedzenia z winy pracownika (bądź pracodawcy), upływu okresu na jaki umowa była
zawarta bądź na mocy porozumienia stron. Natomiast z wygaśnięciem umowy o pracę mamy do
czynienia w przypadku:
a) śmierci pracownika ? z dniem jego śmierci
b) śmierci pracodawcy
c) z upływem 3 m-cy tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca wcześniej rozwiązał
umowę o pracę z winy pracownika.

3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia – zmiana rozp.
W Dzienniku Ustaw nr 33 z 2011 r ukazało się nowe Rozporządzenie dotyczące pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia ujednolica ono dotychczasowy sposób dokonywania
pomiarów, obliguje pracodawców do pomiarów hałasu, natężenia promieniowania jonizującego,
elektromagnetycznego (spawanie elektryczne) nakładając zgodnie z wymogami unijnymi jedną
normę przy występowaniu zagrożenia na poziomie 0,1 do 0,5 dopuszczalnej dawki pomiary raz
na dwa lata a przy wartości >0,5 co roku.
Dokumentację taką pracodawca przechowuje po pomiarach przez trzy lata. Po dokonaniu
pomiarów należy założyć dokumentację wg załączonego do Rozporządzena wzoru (Dz.U. Nr 33
poz.166 z 2011 r.).
4. FUNDUSZ SOCJALNY (premia urlopowa)
W zakładach zatrudniających do 20 pracowników stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej wynoszącego 2 917,14 zł, wynosi:
•
•
•
•

1 093,93 zł - na pełny etat
546,97 zł - na 1/2 etatu
820,45 zł - na 3/4 etatu
273,48 zł - na 1/4 etatu

Natomiast na jednego młodocianego pracownika przysługuje:
w I roku nauki 5% - 145,86 zł
w II roku nauki 6% - 175,03 zł
w III roku nauki 7% - 204,20 zł
Fundusz socjalny (premia urlopowa) przysługuje pracownikowi bądź młodocianemu, jeżeli
przebywali na urlopie wypoczynkowym co najmniej 14 dni.

III. PODATKI
ZAMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
Zmian w obu ustawach dokonano w ustawie z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
oraz niektórych innych ustaw.
Zanim jednak zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy obu ustaw podatkowych
ustawodawca postanowił, że w latach 2011-2012 na potrzeby obu ustaw pojęcie samochodu
osobowego będzie zawarte w art. 7 ustawy nowelizującej. W związku z tym, z mocą od 1 stycznia
2011 r. został uchylony art. 5a pkt 19 i art. 5c ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 9 i art. 4b ustawy o
CIT (tj. dotychczasowe definicje samochodu osobowego).
Należy jednak wskazać, ze uregulowania dotyczące samochodów osobowych, które zostały
„przeniesione” do ustawy nowelizującej różnią się od wcześniejszych.
Przede wszystkim nowe przepisy ustalają znaczenie pojęcia „pojazd specjalny”. Dotychczasowa
definicja (przed nowelizacją) wynikająca z obu ustaw o podatku dochodowym, wskazuje
bowiem, że samochodem osobowym nie jest pojazd samochodowy będący pojazdem specjalnym
w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, o przeznaczeniach wymienionych w
załączniku nr 9 do ustawy VAT.
Tymczasem od 1 stycznia 2011 r. ustawa o VAT nie zawiera tego załącznika. Załącznik został
uchylony, co stwarzało podstawy do twierdzenia, że pojazd specjalny, którego masa nie
przekracza 3,5 tony powinien zostać uznany za samochód osobowy. Problem ten został
dostrzeżony i w konsekwencji wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych na potrzeby podatku

dochodowego został określony w załączniku do ustawy nowelizującej, do którego odesłanie
znajduje się w art. 7 ust. 1 ustawy.
Oznacza to, że w latach 2011-2012 nie będzie już wątpliwości, że nie jest samochodem
osobowym pojazd będący min. koparką czy żurawiem samochodowym.
Ponadto, w przepisach na lata 2011-2012, dotyczących samochodów osobowych utrzymano
zasadę, że w przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem pojazdów specjalnych), spełnienie wymagań
pozwalających na niezaliczanie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych,
stwierdza się na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz dodatkowego badania technicznego
przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem
wydanym przez tę stację.
Zniesiono obowiązek dostarczania kopii tego zaświadczenia do urzędu skarbowego analogicznie
jak ma to miejsce w przepisach ustawy o podatku VAT.
W ustawie nowelizującej wprowadzono również zmiany do:
• ustawy o podatku VAT – rozszerzając zwolnienie z podatku VAT sprzedaży samochodu
osobowego od którego dokonano odliczenia podatku w wysokości 50% nie więcej jednak niż
5 tys. zł (dotychczasowe przepisy nie uwzględniały tego zapisu. Odnosiły się jedynie do
podatników, którzy dokonali odliczenia w wysokości 60% nie więcej niż 6 tys. zł).
• Kodeksu spółek handlowych – w którym uznano, że za rok obrotowy w którym działalność
spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg
rachunkowych na koniec tego roku – zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie
odbyć na podstawie uchwały wspólników.
ODLICZANIE PODATKU VAT OD PALIWA – W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW
Zasady odliczania podatku VAT od nabycia niektórych pojazdów samochodowych i ich
eksploatacji określa obecnie art. 3-6 ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy o
transporcie drogowym (Dz.U. nr 247 poz. 1652).
Stosownie do art. 4 tej ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
odliczenie VAT nie ma zastosowania do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju
napędowego oraz gazu – wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych
pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Chodzi tu o pojazdy o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i nie spełniające warunków określonych w art. 3
ust. 2 pkt 1-7 ustawy.
W przepisie tym wymienia się pojazdy samochodowe – od zakupu których można odliczać pełny
VAT oraz VAT od paliwa używanego do tych pojazdów - jeśli mają one dodatkowe badanie
techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone
zaświadczeniem wydanym przez te stacje, iż spełniają warunki wymienione w tym przepisie
ustawy VAT.
Chodzi tu min. o pojazdy samochodowe:
• mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu
ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu
drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van
• mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do
przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części
przeznaczonej do przewozu ładunków, przekracza 50% długości pojazdu
• które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
• które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Posiadanie zaświadczenia o spełnieniu jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy jest konieczne, aby odliczyć VAT od paliwa.

Zatem obecnie, aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do napędu
samochodów (samochodów ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony), nie jest już istotna
homologacja, jaką posiada pojazd – tylko wynik badania przeprowadzonego przez okręgową
stację kontroli pojazdów oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym.
Uzyskanego zaświadczenia nie wysyła się do urzędu skarbowego, jedynie przechowuje w
dokumentach firmy na wypadek ewentualnej kontroli.
Podatnicy mieli wiele wątpliwości, czy zaświadczenia wydane przez okręgowe stacje kontroli
pojazdów przed 1 stycznia 2011 r. zachowują swoją ważność, czy też trzeba starać się o nowe.
Wątpliwość wynikała stąd, iż w zaświadczeniach wydanych do 31.12.2010 r. odwoływano się do
przepisów ustawy, które od 1 stycznia br. nie obowiązują.
Dopiero w dniu 18.02.2011 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zajęło
stanowisko w tej sprawie. Stwierdziło, że „… uchylenie ww. przepisu nie oznacza jednak, iż
zaświadczenia wydane na jego podstawie do 31.12.2010 r. przez okręgową stację kontroli
pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi
konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy
obowiązującej od 1 .01.2011 r.
Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia,
nie uległy bowiem zmianie po 31.12.2010 r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile
nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już
wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.
Należy pamiętać, iż mimo że dla podatku VAT nie ma obowiązku wysyłania zaświadczeń do
Urzędu Skarbowego, to nadal pozostał ten obowiązek w zakresie podatku dochodowego. Jeśli
więc podatnik chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego (samochodu) musi
w ciągu 14 dni od daty uzyskania przesłać zaświadczenie do Urzędu Skarbowego właściwego dla
rozliczeń w zakresie podatku dochodowego.
USTAWA O OGRANICZANIU BARIER ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI
I PRZEDSIĘBIORCÓW
W swoim początkowym projekcie ustawa ta zawierała szereg korzystnych, merytorycznych
zmian do wielu ustaw podatkowych, które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej.
Niestety jej ostateczny kształt został bardzo okrojony i wprowadza tylko niewielkie zmiany do
obowiązujących przepisów.
Zmiany dotyczą szeregu ustawy. We wszystkich:
• obok zaświadczeń wprowadza się oświadczenia min. w zakresie poświadczenia
niekaralności, o nie zaleganiu ze składkami ZUS, zasada ta będzie obowiązywała również
przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne,
• zamiast zaświadczenia o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej i KRS wystarczy
podanie numeru rejestrów,
• ustawa znosi obowiązek składania w urzędach oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON
• urzędy będą respektowały kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie
odpisów aktu stanu cywilnego
• ważną zmianą jest zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami – w której wydłużono z 1
roku do 3 lat termin, w jakim może nastąpić aktualizacja opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu
• dokonano szeregu zmian w Prawie spółdzielczym,
• zrezygnowano z zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych (obecnie będzie to
działalność regulowana)

•

•

umożliwiono przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową
spółkę kapitałową. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zapisy w ustawie o
podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej, zryczałtowanym podatku
dochodowym, Kodeksie spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej
z 1000 zł do 500 zł obniżono opłatę stałą od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w
rejestrze przedsiębiorców w KRS oraz z 400 zł do 250 zł obniżono opłatę od wniosku o
dokonanie zmiany wpisu.

Z informacji prasowych wynika, że Ministerstwo Gospodarki przygotowuje drugi pakiet de
regulacyjny „Pakiet BIS”, w którym proponuje szersze zmiany przepisów niż dokonane w ww.
ustawie.
USŁUGI BUDOWLANE A 8% STAWKA PODATKU VAT
Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady opodatkowania 8% stawką podatku VAT remontu
mieszkań i domów. Od tego roku z obniżonej stawki korzystają usługi remontowe wykonywane
w budynkach i mieszkaniach, które spełniają definicję budownictwa objętego społecznym
programem mieszkaniowym. W przypadku remontu mieszkań obniżona stawka dotyczy tych,
których powierzchnia nie przekracza 150 m2 a w przypadku domów jednorodzinnych do 300
m2 powierzchni użytkowej. Powyżej tych wielkości remonty podlegają 23% stawce VAT (jaka
część podlega 8 a jaka 23% stawce VAT liczy się proporcjonalnie).
Z uwagi na powyższe przepisy pojawił się problem, jak opodatkować remont powierzchni
wspólnej np. remont dachu, klatki schodowej, kotłowni w budynku, w którym znajdują się lokale
o powierzchni do 150 m2 jak i większe.
W powyższej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, które stwierdziło, że zgodnie z
art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki
mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w dziale 11 PKOB. Z kolei art. 41 ust. 12 tej
ustawy mówi, że 8% stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji,
termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa lub ich części zaliczonych do
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo społeczne
rozumie się min. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali
użytkowych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).
Zdaniem MF z przepisów tych wynika, że „obniżona stawka podatku VAT ma zastosowanie w
przypadku tych obiektów, których głównym celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. A
zatem do remontu części nieruchomości wspólnej stanowiących niezbędny element
konstrukcyjny całego budynku wielomieszkaniowego i związanych z funkcją mieszkaniową
(bytową) osób w nim zamieszkujących, w tym również członków wspólnoty mieszkaniowej,
będzie mieć zastosowanie stawka podatku 8%”.
Jednocześnie resort finansów zauważył, że do wind mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące
robót konserwacyjnych, przez które rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności
technicznej elementów budynku lub jego części, wykonywane w sektorze mieszkaniowym. Są
one opodatkowane stawką obniżoną na podstawie & 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MF z
22.12.2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (Dz.U. nr 246
poz. 1649).
BUDOWA TYLKO Z ZEZWOLENIEM
Nie będzie można rozpocząć inwestycji bez pozwolenia na budowę – stwierdził Trybunał
Konstytucyjny. Trybunał uznał zaskarżone prawo budowlane za niekonstytucyjne (w 2009 r.
prezydent Lech Kaczyński skierował nowelizację prawa budowlanego do Trybunału).

Zaskarżona przez prezydenta ustawa miała znowelizować prawo budowlane. Zastępowała ona
pozwolenia na budowę i użytkowanie prosta rejestracją. Inwestor miałby tylko złożyć wniosek
oraz niezbędne dokumenty do starosty lub powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i
odczekać 30 dni. Jeżeli w tym czasie urzędnik nie zgłosiłby sprzeciwu, inwestor mógłby ruszyć z
budową.
Prezydent uznał, że te rozwiązania ograniczą prawa właścicieli sąsiednich działek, bo według
obowiązujących do tej pory przepisów zanim starosta wyda pozwolenie na budowę,
przeprowadza postępowanie. Uczestniczą w nim osoby, których działki znajdują się w obszarze
planowanej inwestycji, czyli często sąsiedzi. Po zmianach zostałaby im jedynie droga
postępowania cywilnego, dłuższa i kosztowniejsza od administracyjnej. Trybunał podzielił
argumentację wnioskodawcy.
Za niezgodny z konstytucją uznał też Trybunał przepis, umożliwiający zalegalizowanie z mocy
prawa (bez przeprowadzenia postępowania w tej sprawie) wszystkich samowoli budowlanych,
wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r., o ile tylko nie było w związku z nimi
prowadzone postępowanie administracyjne. Ten tryb legalizacji uniemożliwia uwzględnienie
indywidualnych okoliczności dotyczących samowoli budowlanej i uwzględnienie interesu
publicznego osób trzecich. Narusza też zaufanie praworządnych obywateli do państwa, które
zdecydowało się w ten sposób premiować zachowania niezgodne z prawem – orzekli sędziowie.
ULGA Z TYTUŁU NABYCIA KASY FISKALNEJ
Od 1 maja 2011 r. wielu podatników dotychczas zwolnionych z obowiązku stosowania kasy
fiskalnej – będzie zobowiązana do jej wprowadzenia.
Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie
obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego
podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu (netto),
nie więcej jednak niż 700 zł.
Natomiast podatnikom, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są
podatnikami zwolnionymi od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, urząd
skarbowy dokonuje zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.
Dokonanie odliczenia jak i zwrot następuje pod warunkiem:
• posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną
• złożenie przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia
ewidencjonowania, pisemnego zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących i miejscu
(adresie) ich używania
• złożenie zgłoszenia o miejscu instalacji kasy wymagane na podstawie przepisów
dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy oraz
warunków ich stosowania
• rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.
Ubieganie się o zwrot:
Jeżeli podatnik jest płatnikiem podatku VAT – odliczenie kwot może być dokonane w
rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy
zastosowaniu kasy lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Rozliczenie
następuje w deklaracji VAT w rubryce „zakup kasy rejestrującej”.
Zgodnie z & 3 ust. 2 rozporządzenia MF z 27.12.2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
- kwota odliczenia w danym okresie
rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a
kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy.

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku
należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty
wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota
zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
• 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 175 zł,
jeżeli podatnik składa deklaracje miesięczne lub
• 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 350 zł, jeżeli
podatnik składa deklaracje kwartalne.
Jeżeli podatnik nie jest płatnikiem podatku VAT – zwrot kwot następuje na wniosek podatnika
składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawierający: imię i nazwisko lub nazwę
podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, dane identyfikujące
podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury
potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę fiskalną,
informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy
dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.
Kiedy musimy oddać przysługujący nam zwrot?
Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na
zakup kasy, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
• zaprzestaną działalności
• nastąpi otwarcie likwidacji firmy
• zostanie ogłoszona upadłość
• nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa, a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży o
której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy
• dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają do
korzystania z ulgi
• zaprzestaną ich używania
• nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu
technicznego przez właściwy serwis. Obecnie przeglądu kasy należy dokonywać co 2 lata –
wynika to z rozporządzenia MF w sprawie kryteriów warunków technicznych, którym
muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212 z 2008 r.
poz. 1338 ze zm.).
ZMIANY DOTYCZĄCE WYSTAWIANYCH RACHUNKÓW
Od 11 marca br. obowiązuje rozporządzenie MF z 9.02.2011 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji,
które muszą być zawarte w rachunkach.
Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musi zawierać co,
najmniej:
• imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adres sprzedawcy i nabywcy towaru lub usługi,
• datę wystawienia i numer kolejny rachunku
• określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług, ich ceny jednostkowe oraz
ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.
Zatem rachunek nie musi już zawierać oznaczenia „oryginał” albo „kopia”, a także czytelnego
podpisu oraz pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli sprzedawca się nią posługuje.
ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Ministerstwo Finansów przypomniało, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
danina od nieruchomości jest związana z posiadaniem określonego majątku. Zawieszenie
działalności gospodarczej nie wpływa na zwolnienie tego majątku z podatku od nieruchomości

oraz na obniżenie stawek od należących do przedsiębiorcy gruntów, budynków i budowli. Na
potwierdzenie MF przytoczyło min. wyrok WSA w Warszawie z IX 2005 r. (III S.A./Wa1411/05)
i WSA w Olsztynie z IX 2009 r. (I S.A./0I474/09).
Konsekwencje tego są znaczące, bo zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
maksymalna stawka od budynków mieszkalnych wynosi 0,67 zł za 1 mkw. powierzchni
użytkowej, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności maksymalnie 21,05 zł za 1
mkw. powierzchni użytkowej.
Według resortu przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierają regulacje
uniwersalne, umożliwiające zmianę stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych
rodzajów przedmiotów opodatkowania również w okresie zawieszenia działalności
gospodarczej. Uprawnienia w tym względzie przysługują radzie gminy, która w drodze uchwały
może wprowadzić zwolnienia w zakresie podatku (w art. 7 ust. 3 tej ustawy).

IV. PODATEK VAT
KOLEJNE ZMIANY DO USTAWY O PODATKU VAT
O 1 kwietnia br. wchodzą w życie kolejne zmiany do ustawy VAT. W Dz. U. nr 64 poz. 332
opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy Prawo o miarach.
Zmiany dotyczą min:
• opodatkowania wszelkiego rodzaju przekazania przez podatnika towarów należących do jego
przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia oraz świadczenie usług bez wynagrodzenia np.
pracownikom, byłym pracownikom na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem w sytuacji,
gdy przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tych towarów. Nawet
dobrowolna rezygnacja z odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu towarów czy usług na
rzecz pracowników nie zwolni z konieczności rozliczenia podatku VAT należnego. Przepis ten
nie dotyczy pakietów medycznych, świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych,
• opodatkowano również wszelkie inne nieodpłatne przekazanie towarów i usług nawet
wówczas, gdy związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem (dotychczas czynności te nie
podlegały opodatkowaniu VAT),
• określono warunki jakie musi spełnić podmiot, aby zostać przedstawicielem podatkowym
(dotychczas były one określone w rozporządzeniu MF),
• wprowadzono zmiany w systemie naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie surowcami
wtórnymi – złomem oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych. Zmiana ta polega na przesunięciu obowiązku podatkowego w zakresie
rozliczenia podatku VAT z tytułu ww. dostaw ze sprzedawcy na nabywcę. Tym samym odchodzi
się od szczególnego obowiązku podatkowego w ww. zakresie,
• wprowadza się zasadę, że w przypadku gdy świadczącym usługę lub dokonującym dostawy
towarów na terytorium kraju jest podmiot nieposiadający siedziby, stałego miejsca
zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju – podatnikiem z
tytułu tych czynności będzie zawsze usługobiorca lub nabywca towarów.
• proponuje się zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia kwoty podatku dla podmiotów
rozliczających podatek procedurą uproszczoną, ale pod warunkami wskazanymi w przepisie,
• zwolniono z podatku VAT usługi medyczne świadczone na rzecz ZOZ na ich terenie oraz usługi
medyczne nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej. Zwolnienie
to obejmuje więc i pakiety medyczne zakupione przez pracodawcę na rzecz pracowników lub
też częściowo finansowane. Zwolnienie to obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r.
• dokonano zmian w zakresie zasad dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego
dotyczącego sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Przepisy odchodzą od zakazu odliczania
podatku, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w

poprzednim roku 2%, odliczenie to będzie opcjonalne a nie obligatoryjne. Uzupełniono przepis
zezwalający na odliczenie podatku naliczonego w całości, jeżeli ww. proporcja przekroczyła
98%, a kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji w
skali roku była mniejsza niż 500 zł. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy zgodnie z
którym zmienione zasady będą stosowane już do korekt za 2011 r.
• odstąpiono od obowiązku składania deklaracji podatkowych przez podatników
zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, którzy zawiesili wykonywanie działalności
gospodarczej – w okresie jej zawieszenia,
• objęto 8% stawką podatku VAT pieczywo świeże (dotychczas stawka podatku VAT uzależniona
była od daty przydatności do spożycia) oraz wyroby ciastkarskie jeśli ich termin przydatności do
spożycia nie przekracza 45 dni (obecnie 14 dni),
• wykreślono z załącznika nr 3 poz. 76 i 77 dotyczące stosowania obniżonej stawki na odzież i
dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce. Obniżoną stawkę VAT na odzież i
dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce utrzymano do końca 2011 r.
• uchylono załącznik nr 5 do ustawy dot. Wykazu krajów w przypadku których podatek z tytułu
importu usług nie obniża podatku należnego lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku
należnego.
ZMIANA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO PODATKU VAT
W Dz.U. nr 44 poz. 230 opublikowano rozporządzenie MF z 28.02.2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 1.03.2011 r.
W myśl nowych przepisów z podatku VAT zwolniono usługi turnusów rehabilitacyjnych
świadczone przez podmioty inne niż zakłady opieki zdrowotnej oraz dostawę towarów i
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zwolnienie dotyczy okresu od 1 stycznia br.
Zgodnie z nowymi przepisami zwolnieniu z VAT podlegają usługi turnusów rehabilitacyjnych
wykonywane przez podmioty wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę.
Ponadto uściślono przepis zwalniający z podatku VAT dostawę samochodów osobowych i
innych pojazdów samochodowych, jeżeli są to towary używane, przy nabyciu, których
podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Dotychczasowe przepisy
zwalniały jedynie sprzedaż tych pojazdów w stosunku do których, przysługiwało odliczenie 60%
podatku VAT nie więcej niż 6 000 zł. W obecnych przepisach dodano również sprzedaż tych
pojazdów w stosunku do których, przysługiwało odliczenie podatku VAT w wysokości 50% nie
więcej niż 5000 zł.

NOWE DRUKI REJESTRACYJNE VAT
W Dz.U. nr 44 poz. 229 opublikowano rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w
sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku VAT.
W myśl przepisów rozporządzenia do końca br. może być stosowany obecny wzór zgłoszenia
rejestracyjnego. Zmiany w nowym druku są niewielkie:
• w ogólnych informacjach część C.1. dodano nowy punkt - obecnie pkt. 29 dla osób
rozpoczynających działalność którzy nie mają prawa do zwolnienia VAT
• w części C.3. Informacje o zakończeniu dokonywania transakcji wewnątrzunijnych
zrezygnowano z trzech punktów na rzecz tylko jednego.
BŁĘDNA STAWKA VAT NA FAKTURZE A MIESIĄC KOREKTY DEKLARACJI VAT-7
W związku ze zmianą stawek podatku VAT od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy przez pomyłkę
wystawiali faktury z błędną (starą) stawką podatku VAT. Po stwierdzeniu pomyłki wystawiali
faktury korygujące, ale w innym miesiącu niż pierwotnie wystawiona faktura.

Wielu podatników zwraca się z zapytaniem, w którym miesiącu należy dokonać korekty
deklaracji: czy w miesiącu pierwotnie wystawionej faktury, czy też w miesiącu wystawienia
korekty, czy też w miesiącu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej przez odbiorcę
faktury.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami &14 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie min.
wystawiania faktur (Dz.U. nr 212 z 2008 r. poz. 1337 ze zm.) w przypadku, gdy stwierdzono
pomyłkę w stawce podatku wystawia się fakturę korygującą. Generalnie sprzedawca, który
sporządza fakturę korygującą jest obowiązany posiadać potwierdzenie jej odbioru przez
nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w
rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.
Jednak zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca stwierdził, że zaniżył
zobowiązanie podatkowe. W takiej sytuacji skorygowana faktura powinna być ujęta w deklaracji
podatkowej za miesiąc wystawienia faktury pierwotnej.

V. ZUS
1. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi naliczania składek na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyjaśnia się:
Fundusz Pracy– obowiązek opłacania składki na FP wynika z przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zm.). Składka ta wynosi
2,45 % podstawy wymiaru – którą jest podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe. W przypadku składki na FP nie stosuje się rocznego ograniczenia, tak jak
przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeśli wynagrodzenie
pracownika przekroczy kwotę, od której nie nalicza się już składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe – to jednak w dalszym ciągu należy naliczać składkę na FP.
Składkę tę nalicza się od wynagrodzenia, co najmniej minimalnego w przeliczeniu na pełny
miesiąc tj. obecnie 1386 zł. Oznacza to, że w przypadku pracowników zatrudnionych na część
etatu otrzymujących wynagrodzenie poniżej minimalnego – jeżeli jest to jedyne źródło dochodu
– składki na FP nie nalicza się.
Jeśli zaś pracownik poza tym źródłem dochodu, otrzymuje również wynagrodzenie od innego
pracodawcy, wówczas obowiązek opłacania składki na FP powstaje wówczas, jeśli łączne
dochody danej osoby wynoszą, co najmniej minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku
pracownik musi złożyć każdemu pracodawcy stosowne oświadczenie.
Należy pamiętać również o tym, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w
formie spółki osobowej (spółka cywilna, jawna) – płatnikiem tej składki jest podatnik, a nie
spółka. Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz.
1585 ze zm.) - wynika, że podatnik (wspólnik spółki osobowej) ma obowiązek zgłoszenia siebie
do ubezpieczeń oraz opłacania za siebie składek ubezpieczeniowych. Z tego względu składka na
FP stanowi koszt podatkowy poszczególnych wspólników spółki, a nie koszt spółki.
W ostatnim okresie pojawiło się wiele wyjaśnień Urzędów Skarbowych, stwierdzających, że
składki na FP nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich spółki, a jedynie do kosztów
poszczególnych wspólników.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych– obowiązek opłacenia tej składki wynika z
ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006
r. nr 158 poz. 1121 ze zm.).
Jej wysokość wynosi obecnie 0,10% podstawy wymiaru, którą jest podstawa do naliczenia
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tak jak w przypadku składki na FP nie stosuje
się w jej przypadku rocznego ograniczenia.
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP:

•za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, macierzyńskiego urlopu wychowawczego. Zwolnienie to przysługuje w
okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tego urlopu,
•za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w
przypadku mężczyzn,
•przez 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby
zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały
w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.
2. Niepełnosprawni przedsiębiorcy - a dokumenty do refundacji składki
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Urzędem
Ochrony Konsumentów i Konkurencji zmienił zasady rozliczania się przez niepełnosprawnych
przedsiębiorców z pomocy de minimis w zakresie składki ZUS. Chodzi o formularze, jakie
musieli dotychczas składać co miesiąc do PFRON, gdy starali się o zwrot zapłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne.
Zmiana ma uprościć refundację oraz ograniczyć liczbę załączników, których brak powodowała
zawieszenie wypłaty. Po zmianach osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą
dołączają do wniosku WN-U-G "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis" raz w roku, nie później niż do końca I kwartału, a także, gdy zmienią się dane
zawarte w formularzu.
Warto wspomnieć, że w myśl ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 226, z 2010 r. poz. 1475) od 01 czerwca br. zmianie ulegnie
wysokość refundacji składek uzyskiwanych przez osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności otrzymają 60% refundacji na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a o lekkim stopniu niepełnosprawności - 30%
RÓŻNOŚCI
1. W Dz. U. nr 74 poz. 397 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Dnia 11.04.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks

postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Nowelizacja ma na celu usprawnienie postępowania administracyjnego
prze eliminację istniejących ograniczeń, stworzenie możliwości skarżenia nie tylko samej
czynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy
postępowania w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony), przy jednoczesnym
zmotywowaniu stron postępowania do bardziej czynnego ich udziału. Bardzo istotna zmianą
jest nowelizacja art. 37 & 1kpa oraz art. 3 & 2 pkt 8 psa. Na podstawie tych przepisów
możliwe będzie złożenie zażalenia na przewlekłość postępowania, a także skargi do
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w tym przedmiocie. Pełny tekst ustawy Dz. U. nr 98
z 2000 r. poz. 1071.

3. Rząd poinformował, ze od 1 lipca 2011 r. powinien zostać uruchomiony Centralny Rejestr
Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników. Jego działalność na skrócić obieg informacji w
urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane
ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Będą w nim
także gromadzone dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi
z przepisów podatkowych. Chodzi o informacje dotyczące min. obowiązków podatkowych,
okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania podatkiem
dochodowym.

4. W MP nr 31 z 2011 r. poz. 361 opublikowano obwieszczenie MF w sprawie stawki odsetek

za zwłokę od zaległości podatkowych. Od 6.04.2011 stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 13% kwoty zaległości w stosunku rocznym, a od 12.05.2011 r. – 13,5
% w stosunku rocznym.

VI. KURSY, SZKOLENIA

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami –
poszerzony o zakres ochrony przeciwpożarowej.
Zapraszamy właścicieli zakładów na kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli
firm) 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. Zajęcia - zapisy – realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń –
minimalna grupa 10 osób.
Zajęcia od godz. 17.00
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników– poszerzone o zakres ochrony
przeciwpożarowej. – Zapisy do 10 czerwca br.
Zapraszamy pracowników na stanowiskach mechanika, elektromechanika, blacharza,
lakiernika na szkolenie: BHP i Ppoż. okresowe (bez pracowników administracyjnych)
– (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi,
ponawianymi, co 1-3 lat.
Koszt szkolenia 40,00 zł. Zajęcia – w czwartki od godz. 17.00
Miejsce szkolenia – siedziba Cechu
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU

tel./ 00 22/ 635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00,
również w sprawie zmian w ustawach podatkowych.
Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I i III poniedziałek miesiąca w
godz. 15.00 – 16.00, w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników.

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT

