I. Informacje cechowe
Pomoc prawna w odzyskiwaniu należnych kwot za naprawę
samochodu
Pomoc prawna - projekt wspierający przedsiębiorców zajmujących się likwidacją szkód
komunikacyjnych – wsparcie w uzyskaniu niedopłaconych kwot od towarzystw
ubezpieczeniowych
Przedsiębiorcy w toku prowadzonego procesu likwidacji szkód komunikacyjnych często
spotykają się sytuacjami niedopłaconych kwot za naprawę samochodu ze strony towarzystw
ubezpieczeniowych. W takich sytuacjach powinni skorzystać z pomocy fachowców, gdyż
rozwiązanie problemu dotyka sfery prawnej.
W związku z tym, że dostępność usług prawniczych w tej sferze w Polsce jest jeszcze
niedostateczna i niewiele firm zatrudnia własnych prawników, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych
w Warszawie przygotował projekt, który oferuje firmom bezpłatną poradę prawną oraz
wystąpienia do sądu po najniższych stawkach rynkowych.
Projekt zakłada:
- nieodpłatne weryfikowanie stosowanych dokumentów w procesie likwidacji szkody
- nieodpłatną konsultację trybu odzyskiwania niedopłaconych kwot odszkodowań
- niskie koszty wystąpienia na drogę sądową – częściowo refinansowane
- możliwość uzyskania informacji o specjalistycznych usługach prawniczych
Stały dyżur prawnika – czwartki godz. 14.00 – 15.30 w siedzibie Cechu Rzemiosł
Motoryzacyjnych
w Warszawie ul. Podwale 11 lok. 121 lub tel. 22/ 635-04-64 ; e-mail:
cech@motoryzacja.home.pl

Najbliższy dyżur – 8 września br. od godz. 14.00
II. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące IX, X, XI 2011 r. wyliczone od
kwoty
3. 366,11 zł /przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II kwartale 2011 r. / nie
może być niższe od:
- I rok nauki - 4%
- 134,64 zł
- II rok nauki - 5%
- 168,31 zł
- III rok nauki - 6%
- 201,97 zł

III. ZUS
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego
W związku z wejściem w życie od 01.07.2011 r. ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych
dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622 z 2011 r.) zmianie uległy przepisy z

zakresu świadczeń rodzinnych, a mianowicie zamiast zaświadczenia wystarczy złożyć
oświadczenie na okoliczność:
• Wysokości dochodu rodziny uzyskiwanego w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy
• Uczęszczania dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
• Wielkości gospodarstwa rolnego

•
•
•
•
•

Wysokości opłat za pobyt członka rodziny zapewniającej całodobowe utrzymanie
Okresu na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz okresu zatrudnienia
Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
Niekorzystania z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym
Braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Podobne uproszczenia wprowadzono w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
wprowadzając przy składaniu wniosku o prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
dołączenie zamiast zaświadczeń – oświadczenia o dochodzie, postępowaniu egzekucyjnym,
uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły wyższej.
Ww. oświadczenia należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o
treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”
Jednak w przypadku uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy, zainteresowany
będzie mógł samodzielnie uzyskać informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.
Jednocześnie informujemy, że wysokość dochodu na osobę w rodzinie, od którego zależy
wysokość zasiłku rodzinnego nie uległa zmianie i wynosi nadal 504,00 zł, a w przypadku gdy
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.

2. Ubezpieczenie ucznia pracującego na zlecenie
Informujemy, że osoby będące zleceniobiorcami, jeżeli są uczniami gimnazjum, szkól ponad
gimnazjalnych, szkól ponadpodstawowych /lub studentami/ do ukończenia 26 lat nie podlegają
ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym, ani też ubezpieczeniu
zdrowotnemu.
Dla celów ubezpieczeniowych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba,
która: - - kontynuuje naukę w tej samej szkole
- ukończyła szkołę, lecz nie kontynuuje nauki w innej szkole
- ukończyła szkołę i rozpoczęła naukę w innej szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1
września
- w przypadku osoby posiadającej status ucznia, która przedstawi zleceniodawcy zaświadczenie
o
przyjęciu na studia wyższe – dla celów ubezpieczeniowych jest uznawana za ucznia do 30
września.
3.
Zmiany w wysokości refundacji składek emerytalno-rentowych osób
niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (Dz. U. nr 50, poz. 260 z 2011 oraz
Dz. U. nr 226, poz. 1475 z 2010 r.).
Począwszy od refundacji składek za miesiąc czerwiec 2011 r. zróżnicowaniu uległa – w
zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności kwota przysługującego zwrotu składek
ZUS i tak refundacja będzie wynosiła:

- 100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku
osób
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
- 60 % w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- 30 % w przypadku zaliczenia do lekkiego stopnia niepełnosprawności
4. Pomoc małżonka a współpraca w firmie
Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń
emerytalno-rentowych uznać należy taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka,
która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej
działalności nie osiągnęłyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym
przedsięwzięciu – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.05.2008 r. sygn. Akt II UK
286/07, a zatem nie każda pomoc małżonka jest współpracą.

5. Renta przysługuje także w wakacje
Renta rodzinna wypłacana jest uprawnionemu do ukończenia 16 lat, a po ukończeniu tego
wieku nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w
szkole. Renta rodzinna przysługuje nie tylko w czasie roku szkolnego lub akademickiego ale
także w wakacje. Aby
nie utracić prawa do świadczenia uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS w
czasie wakacji wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz zaświadczeniem ze szkoły o
kontynuowaniu nauki. Zasada ta dotyczy również osób, które ukończyły naukę w szkole
ponadgimnazjalnej i dostały się na studia. Z kolei świeżo upieczony, aby otrzymać rentę musi
najpóźniej we wrześniu złożyć wniosek w ZUS o dalszą wypłatę świadczenia wraz z własnym
oświadczeniem o kontynuowaniu nauki, zaś zaświadczenie o podjęciu studiów wydane przez
uczelnię dostarczyć później, gdyż uczelnie wydają je w październiku.
Uwaga emeryci!
Przypominamy, że pracownicy którzy przed przejściem na emeryturę nie rozwiązali umowy o
pracę i kontynuują zatrudnienie w tym samym zakładzie pracy winni tego dokonać najpóźniej
do 30 września 2011 r. Powyższa zasada nie dotyczy osób prowadzących działalności
gospodarczej, chyba że oprócz tej działalności kontynuują również zatrudnienie z
dotychczasowym pracodawcą bez rozwiązywania umowy o pracę w związku z przejściem na
emeryturę.

IV. PODATKI, w tym VAT
1. Łagodzenie obowiązków administracyjnych wobec przedsiębiorców
Od 1 lipca 2011 roku obowiązują przepisy usta-wy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622). Cytowany przepis
wprowadza zmiany w po-nad 90 aktach prawnych, których nadrzędnym celem jest redukowanie
najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych nałożonych na zwykłych obywateli, a
także tych zamierzających prowadzić lub prowadzących działalność gospodarczą.
Ministerstwo Gospodarki – odpowiedzialne za przygotowanie tej ustawy, zwanej
„deregulacyjną” – szacuje oszczędności z uproszczenia procedur oraz zmniejszenia ilości
wymaganych dokumentów na ponad 1 mld złotych rocznie. Jest to pierwsza ustawa w tym
zakresie, spodziewane są kolejne.
Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca br. dotyczące przedsiębiorców to:

1. Wprowadzenie zakazu dla organów administracji publicznej żądania zaświadczeń i
oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, w przypadku gdy: są one znane
organowi z urzędu, może je ustalić na podstawie posiadanych własnych ewidencji, rejestrów,
danych, może je ustalić na podstawie rejestrów publicznych, które mają inne podmioty
publiczne, może je ustalić na podstawie wymiany informacji z innym podmiotem publicznym,
może je ustalić na podstawie dokumentów urzędowych okazanych przez zainteresowanego
przedsiębiorcę
2. organ administracji publicznej żądający zaświadczenia lub oświadczenia powinien wskazać
przepis prawa, który te-go wymaga.
3. Oświadczenie składane przed organem administracji publicznej będzie pod taką
odpowiedzialnością karną jaka grozi za złożenie fałszywych zeznań przed sądem.
4. Dużym ułatwieniem jest też, wprowadzona możliwość składania kopii dokumentów
potwierdzających wykształcenie lub kopii odpisów aktu stanu cywilnego, zamiast jak dotychczas
oryginałów tych dokumentów lub urzędowo poświadczonych odpisów.
5. Generalnie, aby prowadzić działalność gospodarczą wystarczy wpis przedsiębiorcy do CEIDG
/od 1 lipca 2011r./ lub do rejestru przedsiębiorców w KRS.
W branżach wymagających dodatkowo uzyskania koncesji, zezwolenia licencji, zamiast jak
dotychczas przechodzenia dodatkowo uciążliwych procedur administracyjnych, wystarczające
jest uzyska-nie wpisu do rejestru działalności, regulowanej prowadzonej przez marszałka
województwa właściwego, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
6. Zmniejszono niektóre koszty sądowe w sprawach gospodarczych.
7. Złagodzono wysokości kar, które gro-ziły przedsiębiorcom z tytułu nieprzestrzegania
przepisów ustawy o inspekcji handlowej.

8. Uproszczono procedury, przy postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy oraz przy
przekształcaniu firmy, osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową i spółdzielni pracy w
spółkę kapitałową.
Istotne korzyści dla przedsiębiorców z wprowadzonych zmian:
ograniczenie biurokracji,
zmniejszenie kosztów działalności,
redukcja liczby zezwoleń, rejestrów, licencji,
ograniczenie sprawozdawczości,
możliwość składania oświadczeń zamiast dostarczania dokumentów,
uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej,
wprowadzenie więcej możliwości przekształcania form prowadzenia działalności gospodarczej.
W przygotowaniu w Ministerstwie Gospodarki jest drugi pakiet deregulacyjny, w którym planuje
się m. in. skrócenie terminu oczekiwania na zwrot VAT z 60 do 30 dni, umożliwienie
występowania do Ministerstwa Finansów o zmianę interpretacji indywidualnej, wydłużenie
terminu na zapłatę podatku VAT w imporcie.
2. Odzież ochronna na motocykl może być kosztem podatkowym
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 20.04.2011 r., sygn. Akt I
SA/Sz60/11 orzekł, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć nie tylko wydatki z
tytułu eksploatacji motocykla wykorzystywanego w działalności gospodarczej, ale również
wydatek na zakup kasku, wizjera kasku, a także odzieży ochronnej na motocykl, a w
szczególności butów, kurtki skórzanej, zestawu ochraniaczy, kamizelki, spodni i rękawic.
Powyższa zasada odnosi się również do sytuacji, gdy motocykl w działalności
gospodarczej wykorzystuje sam przedsiębiorca.

Nadmienić należy, że organy podatkowe konsekwentnie odmawiają podatnikom zaliczenia w
koszty podatkowe wydatków na zakup odzieży na motocykl (interpretacja indywidualna Izby
Skarbowej w Warszawie z dnia 22.04.2010 r., nr IPPB1/415-251/10-3/EC i Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu z dnia 19.10.2009 r. nr ILPB1/415.871/09-2/AG).
3. Darowizna firmy dziecku nie podlega VAT
Dyrektor Izby Skarbowej w warszawie w interpretacji indywidualnej z 15.06.2011 nr I
PPP2/443-502/11-2/KOM zajął stanowisko, że czynność przekazania przedsiębiorstwa synowi
w formie darowizny należy uznać za niepodlegającą podatkowi VAT.
4. Sobota jako ostatni dzień terminu
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów uznał, że przy
obliczaniu terminów na potrzeby postępowań administracyjnych sobotę należy traktować, tak
jak dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu na
wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym przypadnie w sobotę, to termin
automatycznie ulegnie przesunięciu na poniedziałek.
5. Kasy rejestrujące
Rozporządzeniem ministra Finansów z dn. 24.06.2011 r. (Dz.U. nr 140, poz. 818 z 2011 r.)
wydłużono o jeden rok tj. do 31.12.2012 r. możliwość korzystania z dwuletniego okresu
przechowywania paragonów na nośniku papierowym. Kopie dokumentów kasowych
sporządzonych przy zastosowaniu kasy dokonane do 31.12.2012 r. należy przechowywać dwa
lata.

6. Nowe rozporządzenia VAT 2011
Ostatnie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług zaowocowały liczną grupą nowych
rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT. Przypomnijmy tylko, że ustawa o VAT była w
2011 roku nowelizowana już kilkukrotnie:
Część tych rozporządzeń obowiązuje od 1 lipca, inne wejdą w życie już 1 sierpnia 2011 r.:

01.08.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od
towarów i usług
(Dz.U. 2011 nr
153 poz. 906)
01.08.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie
zmiany
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji
podatkowych dla podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2011 nr 153 poz.
907)
22.07.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym
muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
(Dz.U.
2011 nr 140 poz. 818)

01.07.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmioto (Dz.U. 2011 nr 136 poz.
797)
01.07.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatku od towarów i usług
nr 136 poz. 798)

(Dz.U. 2011

01.07.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją
podatników w zakresie podatku od towarów i usług
(Dz.U. 2011
nr 136 poz. 800)
01.07.2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji
podatkowych dla podatku od towarów i usług
716)

(Dz.U. 2011 nr 126 poz.

V. OPŁATA ŚRODOWISKOWA
Przypominamy , że do 31 lipca należy wnieść ewentualną opłatę środowiskową za używanie
samochodu do działalności gospodarczej.
Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca wykorzystuje samochód,
a faktury za paliwo wystawiane są na firmę – to wówczas przedsiębiorca musi regulować opłaty
z tytułu korzystania ze środowiska (opłata ta dotyczy nie tylko paliwa ale również min. poboru
wody, opłat za gaz wprowadzony do powierza, opłat za umieszczenie odpadów na składowisku,
zużyte baterie i akumulatory).
W tym przypadku nie ma znaczenia czy auto stanowi własność przedsiębiorcy, czy jest np.
leasingowane.. Każdorazowo trzeba naliczać opłatę za mijające półrocze. Opłaty te wylicza się
samodzielnie. Ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego
właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.
Opłat nie wnosi się z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna
wysokość nie przekracza kwoty 400 zł.
Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, uchwalić podwyższenie kwoty
zwolnienia, jednak nie więcej niż o 50%.
Oprócz wniesienia stosownej opłaty, przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia
marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia
wysokości opłat.
Obowiązek ten istnieje również w przypadku, gdy opłaty nie trzeba wnosić, bowiem jest niższa
niż 400 zł.
Wzory tych dokumentów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości
należnych opłat (Dz. U. Nr 97 z 2009 r. poz. 816).

