Warszawa, grudzień 2012 r.

Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście każdego
dnia.
Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności
w Nowym Roku
życzy
Zarząd i pracownicy Cechu
Rzemiosł Motoryzacyjnych
w Warszawie

SPOTKANIE Świąteczno-Noworoczne CZŁONKÓW CECHU odbędzie się

4 stycznia 2013 r. (piątek). Początek spotkania o godz. 19:00.
Koszt uczestnictwa – 110 zł.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 2 stycznia 2013 r.
Miejsce spotkania – restauracja Chmielna ABC ul. Chmielna 132/134 w Warszawie

I. PODATKI i VAT
1. OBOWIĄZKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2012 r.



















do 20 grudnia 2012 r. należy uiścić zaliczkę na podatek za miesiąc listopad 2012 r. przez
prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie
z art. 44 ust. 6 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym zaliczkę za miesiąc grudzień 2012
r. po raz pierwszy należy wpłacić do 20 stycznia 2013 r. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu
podatnik złoży zeznanie roczne za 2012 r. (PIT 36, 36L) i dokona zapłaty podatku wynikającego z
zeznania, będzie zwolniony z wpłaty zaliczki za miesiąc grudzień.
do 28 grudnia 2012 r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2012r. przez
opłacających kartę podatkową;
na dzień 31 grudnia 2012 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i
wycenić w terminie 14 dni od daty jego zakończenia (dotyczy to prowadzących podatkową księgę
przychodów i rozchodów oraz prowadzących ewidencję sprzedaży w ryczałcie
ewidencjonowanym);
do 10 stycznia 2013 r. należy złożyć w zakładzie pracy oświadczenie na druku PIT-12 (dotyczy
to pracowników, którym zakład dokona rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40) – nowe
druki;
do 20 stycznia 2013 r. należy:
o zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłaceniu podatku w
formie ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2013 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 2013 r. działalność w formie ryczałtu
ewidencjonowanego uważa się także tych podatników ryczałtu, którzy w 2012 r. nie przekroczyli
przychodu (bez VAT) 615.300 zł.;
o złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu opodatkowania w
formie karty podatkowej na 2013 r. chyba, że karta podatkowa była opłacana w 2012 r. ;
o złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2013 r. chyba, że podatek w tej
formie był opłacany w 2012 r.
na dzień 01 stycznia 2013 r. należy założyć księgę przychodów i rozchodów. Odstąpiono
natomiast od obowiązków powiadomienia Urzędu Skarbowego o założeniu księgi przychodów i
rozchodów. Obowiązek ten będą mieli jednak podatnicy, którzy w 2012 r. opłacali podatek w
formie ryczałtu i przekroczyli przychód 615.300,00 zł (bez VAT). Zawiadomienie o złożeniu księgi
należy w tym przypadku złożyć do 20 stycznia 2013 r.;
do 31 stycznia 2013 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania podatnika zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i
należnego ryczałtu oraz wpłacić wynikający z rozliczenia podatek na druku PIT-28, a w karcie
podatkowej informację o wysokości zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych na druku
PIT-16A (nowe druki) za 2012 r.;
do 31 stycznia 2013 r. należy złożyć PIT-4R, jest to roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy, którą składa się w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku osób
prawnych – wg miejsca siedziby podatnika;
do 20 lutego 2013 r. nowo rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy (przychód brutto, tj. z
VAT nie wyższy niż 1 200 000,- Euro) obowiązaniu są zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca
zamieszkania o wyborze kwartalnego rozliczania się podatku (dotyczy to prowadzących księgi
przychodów i rozchodów);
W terminie do 28 lutego 2013 r. :
o pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40 (nowy
druk), sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na
druku PIT-11, a także jeżeli przychody uzyskiwane są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw
autorskich. Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2012 r. oraz pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy, a także składek ZUS i składek zdrowotnych należy sporządzić
w 3 egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego wg
miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi;
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pracownikom, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druki PIT-12
należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40 (nowy druk)
do 30 kwietnia 2013 r. pracownicy, którym zakład nie dokonuje rocznego rozliczania podatku,
osiągający przychody z umów najmu i dzierżawy, z zysków kapitałowych są zobowiązani złożyć w
Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania podatnika zeznanie podatkowe za 2012 r. oraz
wpłacić różnicę między należnym podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek. W tym samym terminie
winni złożyć zeznanie i dokonać rozliczenia podatku za 2012 r. podatnicy prowadzący księgę
przychodów i rozchodów, którzy nie skorzystali z możliwości złożenia zeznania w terminie do 20
stycznia 2013 r.

Zeznanie podatkowe należy złożyć na jednym z następujących druków (nowe):
o PIT-36 – wypełniają podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności
gospodarczej, najmu lub dzierżawy a także ci, którzy oprócz ww. dochodów
osiągają równocześnie dochody z emerytury, renty bądź ze stosunku pracy,
rozliczają się wspólnie z dzieckiem samotnie wychowywanym;
o PIT-36L – wypełniają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej są
opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tym, że jeżeli osiągają również dochody z innych
źródeł, np. z pracy, emerytury, z zysków kapitałowych, to te dodatkowe dochody będą
rozliczane odrębnie za pomocą PIT-37 lub PIT-38, i tak:
o PIT-37 – wypełniają podatnicy, których źródłem dochodu była umowa o pracę, emerytura
lub renta;
o PIT-38 – jest zeznaniem o wysokości osiągniętego przychodu z zysków kapitałowych, tj.
między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających
osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach niemających osobowości prawnej.
do zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-37) będą obowiązywać następujące załączniki:
o PIT-D – odliczenia mieszkaniowe (nowy druk);
o PIT-0 – dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne i od
podatku ulgi uczniowskiej (nowy druk);
o PIT-M – wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu
opodatkowaniu z dochodami rodziców ( z najmu, dzierżawy, renty rodzinnej)
o PIT-2K – składają odliczający odsetki z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego;
o PIT-B – stanowi załącznik do PIT-36 i PIT-36L o wysokości dochodu lub straty z działalności
gospodarczej (nowy druk);
o PIT/ZG – zawiera informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku,
stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.

2. SKALA PODATKOWA za 2012 i NA 2013 r.

(Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.) jest dwustopniowa i przedstawia się następująco:
Podstawa obliczenia podatku w zł.
ponad

do
85.528,- zł

85.528,- zł

Podatek wynosi

18 % minus 556,02 zł
14.839,02 + 32% od nadwyżki ponad 85.528,zł

Z powyższej skali wynika, że za 2012 r. i na 2013 r. opodatkowaniu będą podlegały dochody powyżej
3.091,- zł , zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniosła 46,34 zł.
Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to nie uległy one zmianie i wynoszą w
2012 r. i 2013 r. :
 Dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie i 1 335,- zł rocznie;
 Dla wieloetatowców – maksymalnie 2 002,05 zł rocznie;
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Dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie
i 1 688,72 zł rocznie;
Dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie
2 502,56 zł rocznie.

Ponadto informujemy, że za 2012 r.:
1.
odliczenie od dochodu z tytułu korzystania z Internetu wynosi 760 zł.;
2.
ulga z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego
wynosi 6% i odliczana jest od dochodu;
3.
„duża ulga budowlana”, ulga remontowa oraz ulga z tytułu budowy budynku mieszkalnego z
przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, może mieć
zastosowanie w rozliczeniu za 2012 r. jedynie wówczas, gdy poniesione wydatki nie znalazły
pokrycia w podatku (dochodzie) za lata, w których te ulgi obowiązywały;
4.
prawo do ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych przysługuje podatnikom, którzy:
o odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego na określone cele mieszkaniowe rozpoczęli przed
dniem 01 stycznia 2007 r. i w dalszym ciągu kontynuują spłatę odsetek;
o kredyt na realizację inwestycji mieszkaniowych zaciągnęli w latach 2002 – 2006, jednak
inwestycję mieszkaniową zakończyli w 2007 r. lub zakończą w latach następnych.
o ulga rodzinna wynosi 1 112,04 zł.
5.
Ulga na rehabilitację osób niepełnosprawnych odliczana jest od dochodu (przychodu) w
ryczałcie ewidencjonowanym i przysługuje na:
o opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidzką oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 2 280,- zł;
o używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
I lub II grupy inwalidztwa lub własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę
niepełnosprawną I lub II grupy inwalidztwa, albo dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – 2 280,- zł;
o utrzymywanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280,- zł;
o na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między poniesionym wydatkiem a
kwotą 100 ,- zł miesięcznie.
6.
ponadto istnieje także możliwość łącznego opodatkowania małżonków, z tym, że wniosek o
zastosowanie tej formy rozliczenia podatku może być złożony i podpisany tylko przez jednego z
małżonków;
7.
przy przekazywaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie będzie obowiązku
podawania nazwy organizacji, wystarczy bowiem podać nr wpisu do KRS.

3. PODATKI 2013 - NAJWAŻNIEJSZE LIMITY
Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Z nim
ustawodawca wiąże ustalenie limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób
prowadzących działalność gospodarczą, jednorazowej amortyzacji, zwolnieniu z podatku VAT:
1/ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2013 r. będą obowiązani płacić podatnicy,
których przychody (bez VAT) w 2012 r. nie przekroczyły 615.300,00 zł (150 tys. Euro). Prawo do
kwartalnego opłacania ryczałtu w 2013 r. będą mieli podatnicy, których przychody (bez VAT) w 2012
r. nie przekroczyły kwoty 102.550,00 zł (25 tys. Euro). W myśl ustawy kwoty wyrażone w euro
przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro z 1 października
2012 r. wynosił 4,1020 zł.
2/ Księga przychodów i rozchodów będzie mogła być prowadzona w 2013 r. przez
podatników, których przychody (bez VAT) w 2012 r. będą niższe niż 493.560,00
zł (1 200 tys. Euro x 4,1138 zł).
3/ Księgi handlowe w 2013 r. będą zobowiązani płacić podatnicy, których przychody (bez VAT) w
2012 r. wyniosły co najmniej 493.560,00 zł (1 200 tys. Euro x 4,1138 zł).
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4/ Podatek VAT w 2013 r. Z obowiązku opłacania VAT w 2013 r. zwolnieni będą podatnicy, których
przychody w 2012 r. nie przekroczyły 150 000,00 zł.
5/ Karta podatkowa w 2013 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 listopada
2012 r. (MP poz. 904 z 29.11.2012 r.) wynosić będzie miesięcznie:

usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp. Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

6,70 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

938 zł + 9,90 zł od każdego stanowiska powyżej 140

6/ Mały podatnik
Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o VAT przewidują pewne
szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników.
W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze
sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku
podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro tj. 4 922 000
zł. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku
podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
W podatku VAT małym podatnikiem jest ten podatnik podatku od towarów i usług:




u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku
podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro tj.
4 922 000 zł
prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi,
będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze,
z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi
(wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych
kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro tj. 185 000 zł.

7/ Odpisy amortyzacyjne
Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz
mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu innych
warunków określonych ustawą) od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8
Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały
wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej
wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa również dokonuje się według średniego kursu euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku
poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, w zaokrągleniu
do 1000 zł tj. 205 000 zł.
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Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych)
rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które
wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie
przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie
równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (41 000 zł).

8/ Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2013 r. wyniesie 1600 zł brutto, a w pierwszym roku
pracy 80 % tj. 1.280 zł (do stażu pracy nie zalicza się umów o naukę zawodu).

4. ZMIANA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2013 ROKU
Minister Finansów podpisał obwieszczenie z 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP z 14 sierpnia 2012 r. ).
W 2013 r. podatki te wynoszą min:
•od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni (było 0,80 zł),
•od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 0,67 zł),
•od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 21,05 zł).
Podatek od środków transportowych min:
•od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł (było 748,25 zł),
•od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł (było 1248,28
•od samochodu powyżej 9 ton – 1623,28 zł (było 1497,92 zł).
Opłata targowa nie może przekroczyć - 757,79 zł dziennie (było 699,27 zł),
Opłata od posiadania psów nie może przekroczyć 119,93 zł rocznie od jednego psa (było 110,66 zł).
5. ZWROT VAT NA MATERIAŁY BUDOWLANE: LIMITY ZWROTU W IV KWARTALE 2012 R.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT
za materiały budowlane w IV kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego
wskaźnika, nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za I
kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł). Dla osób składających wniosek po raz pierwszy w okresie od
1 października do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
1) jeżeli osoba nie korzysta z innych ulg budowlanych:
• 35.025,26 zł dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,
• 15.010,83 zł dla inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (np. remont),
2) jeżeli osoba korzystała bądź korzysta z innych ulg budowlanych:
• 28.603,24 zł dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,
• 12.258,53 zł dla inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (np. remont).
6. EKSPORT czy WDT – STOSOWANIE STAWKI VAT
Zaklasyfikowanie czy dana sprzedaż jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów czy eksportem – a
zatem jaką stawkę VAT zastosować często rodzi problemy.
Jaką stawkę zastosować w sytuacji gdy kontrahent spoza unii zamówił towar, który ma być
przewieziony do kraju unijnego. Faktura będzie wystawiana na kontrahenta spoza unii?
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Przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych
wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7
ustawy VAT, jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub na jego rzecz bądź przez nabywcę
mającego siedzibę poza Polską lub na jego rzecz.
Z definicji tej wyłącza się towary wywożone przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub
zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych
środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1777/2005.
Z uwagi na fakt, że w ww. przypadku towar nie opuścił terytorium UE, nie możemy mówić o eksporcie
towarów. Dostawa ta mogłaby zostać uznana za WDT, pod warunkiem, że nabywca posiadał właściwy
i ważny numer identyfikacyjny dla podatku VAT z kraju UE dla transakcji
wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, zawierający dwuliterowy kod
stosowany dla podatku od wartości dodanej (i podał go na fakturze). W takim przypadku dostawca
miałby prawo do opodatkowania dostawy stawką VAT 0%, pod warunkiem posiadania dokumentów,
o których mowa w art. 42 ustawy VAT.
Jeśli jednak okaże się, że zagraniczny kontrahent nie posiada statusu unijnego podatnika VAT, dostawę
należy potraktować jako krajową z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego towaru.
7. KORYGOWANIE DATY SPRZEDAŻY NA FAKTURZE
Przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość skorygowania niewłaściwych zapisów przy
pomocy jednego z dwóch dokumentów, mianowicie noty korygującej lub też faktury korygującej.
Pomimo, iż dokumenty te różnią się zakresem informacji, które mogą podlegać zmianom, w niektórych
przypadkach dopuszcza się jednak zamienne ich stosowanie, przykładem czego jest poprawka
pomyłki w dacie sprzedaży, określonej na fakturze pierwotnej.
Faktura korygująca - podstawowym dokumentem służącym do poprawy błędów zawartych na
fakturach jest faktura korygująca, wystawiana przez sprzedawcę. Można nią skorygować wszelkie
informacje, zawarte na fakturze np. dotyczące właśnie daty wystawienia faktury albo daty sprzedaży,
ilości sprzedanych towarów, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny
jednostkowej netto), stawki podatku, czy kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
Co więcej, w przypadku faktury korygującej, wyrażenie przez nabywcę zgody na dokonane zmiany, nie
jest warunkiem koniecznym. Aby dokument ten był prawnie skuteczny wystarczy potwierdzenie
odbioru dokumentu. Ze względu na to, że przepisy podatkowe nie narzucają formy, w jakiej nabywca
ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, podatnik ma w tym zakresie pełną
dowolność. Przykładowo, przedmiotowe potwierdzenie może mieć postać zwrotnego potwierdzenia
odbioru (zwrotki pocztowej) przesyłki wysłanej pocztą. Stanowisko to zostało potwierdzone w
interpretacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2011r, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w
Warszawie (sygn. akt IPPP1-443-812/11-4/Igo).
Nota korygująca - błędy o charakterze formalnym może jednak poprawić sam nabywca. Wystawia w
tym celu notę korygującą. Poza możliwością poprawienia w ten sposób daty wystawienia faktury,
czy też daty sprzedaży, można przy jej pomocy dokonać korekty także innych informacji czysto
formalnych, dotyczących:
•imienia i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów;
•numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
•numeru kolejnego faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
•nazwy (rodzaju) towaru lub usług, będących przedmiotem sprzedaży.

7

Warto przy tym zaznaczyć, iż o skuteczności wprowadzonych zmian, decyduje akceptacja sprzedawcy,
który potwierdza zasadność jej wystawienia i jednocześnie przyjmuje do wiadomości wprowadzone
zmiany.
Uwaga!
Przygotowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw przewiduje likwidację tej formy korygowania błędów (noty korygującej).
8. KASACJA FIRMOWEGO SAMOCHODU OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM
Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochód ciężarowy
stanowiący środek trwały. W maju br. samochód ten uległ wypadkowi, po którym musiała nastąpić
jego kasacja ze względu na duże uszkodzenia. Samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC.
Czy poniesioną stratę można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? Czy otrzymane
odszkodowanie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?
Odpowiedź: Jeżeli samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczaniem AC to poniesioną stratę można
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - oczywiście tylko w tej części wartości początkowej
samochodu, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi (art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych). Suma odpisów amortyzacyjnych, które zmniejszają stratę
obejmuje nie tylko odpisy, które zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, ale również te, których
zgodnie z ustawą zaliczyć do kosztów nie było można (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof). Natomiast - zgodnie
z art. 14 ust. 2 pkt 12 - odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej należy doliczyć do
przychodów z działalności gospodarczej.
9. KONSEKWENCJE PODATKOWE ZAWARCIA UMOWY UŻYCZENIA
Użyczenie jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 710–719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm. dalej: K.c.). Zgodnie z art. 710 K.c. przez umowę
użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony,
na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
To, że istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, nie oznacza, że na gruncie prawa podatkowego
nie powstanie z tego tytułu przychód.

10. Rozpoznanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia
W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przychodem jest między innymi wartość otrzymanych świadczeń
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Podobnie kwestia ta została uregulowana w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm. dalej: ustawa o CIT), w której
stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 przychodem jest między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnie
albo częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych bądź częściowo
odpłatnych świadczeń.
Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie”. Zdarzają się więc sytuacje,
w których nie jest oczywiste, czy doszło do nieodpłatnego świadczenia czy nie. W przypadku umowy
użyczenia takie świadczenie ma jednak miejsce.
Przychód po stronie otrzymującego
Przychód rozpoznawany jest po stronie podmiotu, który otrzymał rzecz w bezpłatne używanie.
Wynika to z brzmienia art. 11 ust. 1 ustawy o PIT (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT), gdzie jest mowa
o „otrzymanych” świadczeniach.
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Warto przypomnieć, że do 31 grudnia 2008 r., jeżeli przedmiotem użyczenia były nieruchomości,
przychód powstawał również po stronie użyczającego. Przepisy wprowadzające taką zasadę, tj. art. 13
ustawy o CIT oraz art. 16 ustawy o PIT, zostały uchylone 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy
z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 209 poz. 1316).
Zwolnienie z opodatkowania
Zwolnienie przychodu z nieodpłatnego świadczenia z podatku dochodowego przewidziano w ustawie
o PIT. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od
osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków
i darowizn.
Wyjaśnijmy, że chodzi tu o: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, teściów oraz zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków
pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków
i małżonków innych zstępnych.
Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do świadczeń otrzymywanych ze stosunku pracy, pracy
nakładczej lub umów będących podstawą uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej
osobiście.
Warto zaznaczyć, że w razie zwolnienia przychodu od opodatkowania w myśl art. 21 pkt 125 ustawy
o PIT przychodu tego nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.
Ustalenie wartości przychodu. Obie ustawy podatkowe identycznie regulują to, w jaki sposób ustalić
wartość nieodpłatnego świadczenia. I tak, zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT (art. 12 ust. 6 ustawy o
CIT), wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:





jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej
dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu,
jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług
lub udostępnianiu rzeczy albo praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem
w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Określenie źródła przychodu. Ustawa o CIT nie różnicuje źródeł przychodów. W ustawie tej nie
zawarto też definicji przychodu. Wymieniono w niej jednak przykładowe kategorie przychodów.
Należą do nich między innymi przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
Na gruncie ustawy o PIT przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia może być na przykład
przychód ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej lub z innych źródeł. W każdym konkretnym
przypadku należy go więc doliczyć do pozostałych przychodów z tego źródła. Na uwadze należy mieć
oczywiście zwolnienie przewidziane w art. 21 pkt 125 ustawy o PIT.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA - OD STYCZNIA 2013 R. WYŻSZE
KARY
Od 1 stycznia 2013 r., w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
podwyższeniu ulegają granice kwotowe odpowiedzialności oraz wysokość kar.
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Kary odpowiedzialności karnej skarbowej, uregulowanej w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks
karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765, z późn. zm., dalej: K.k.s.), zależą od
wysokości tzw. uszczuplenia należności publicznoprawnej przez czyn zabroniony tj. od wysokości
niezapłaconego podatku. Wchodzące tu w grę granice kwotowe są wielokrotnościami minimalnego
wynagrodzenia za pracę, a więc zmieniają się wraz z nim, czyli praktycznie rzecz biorąc – co roku,
począwszy od 1 stycznia. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 1600 zł, podczas gdy
w 2012 r. wynosi 1500 zł.
Granice odpowiedzialności
Jeżeli uszczuplenie należności publicznoprawnej (w naszym przykładzie niezapłacony podatek):








nie przekracza tzw. ustawowego progu, czyli 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn
sprawcy kwalifikowany jest najłagodniej, czyli jako wykroczenie; w 2012 r. granica ta wynosi
7500 zł, a w 2013 r. – 8000 zł;
nie przekracza tzw. małej wartości, czyli 200-krotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn
sprawcy kwalifikowany jest już jako przestępstwo, ale o łagodniejszej kwalifikacji prawnej, jako
typ uprzywilejowany; w 2012 r. granica ta wynosi 300 000 zł, a w 2013 r. – 320 000 zł;
stanowi co najmniej tzw. dużą wartość, czyli 500-krotność minimalnego wynagrodzenia, to sąd
może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i art. 38 § 1 K.k.s.;
w 2012 r. granica ta wynosi 750 000 zł, a w 2013 r. – 800 000 zł;
stanowi co najmniej tzw. wielką wartość, czyli 1000-krotność minimalnego wynagrodzenia,
to sąd może zastosować jeszcze surowsze nadzwyczajne obostrzenie kary zgodnie z art. 38 § 2
K.k.s.; w 2012 r. granica ta wynosi 1 500 000 zł, a w 2013 r. – 1 600 000 zł.

Powyższe granice znajdują zastosowanie wyłącznie do czynów, które polegają wprost na uszczupleniu
należności publicznoprawnej (np. wspomniane uchylanie się od opodatkowania – art. 53 K.k.s.), a nie
mają zastosowania do czynów, które nie znamionują się tym uszczupleniem (np. nieprowadzenie
księgi podatkowej – art. 60 K.k.s.).
Podwyższenie omawianych granic odpowiedzialności działa na korzyść sprawcy, a skoro tak, to do
konkretnego czynu powinny być stosowane zawsze nowe granice. Jeśli więc przykładowo sprawca w
2012 r. nie zapłacił podatku w wysokości 7700 zł, a orzekanie następuje w 2013 r., to czyn ten należy
traktować tylko jako wykroczenie, mimo że w 2012 r. uszczuplenie podatku przekroczyło
tzw. ustawowy próg. Ważne, że w 2013 r. już nie przekracza. Obowiązek stosowania nowych
korzystnych granic odpowiedzialności wynika z art. 2 § 2 K.k.s.
Wysokość grzywny
Również wysokość grzywny wymierzanej na podstawie Kodeksu karnego skarbowego zależy
od wysokości minimalnego wynagrodzenia:


grzywna za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotności
minimalnego wynagrodzenia; tak więc w 2012 r. może być orzekana w granicach od 150
do 30 000 zł, a w 2013 r. – od 160 do 32 000 zł;

Warto dodać, że mandatem można nałożyć grzywnę do wysokości 3000 zł w 2012 r., a w 2013 r. –
do 3200 zł (2-krotność minimalnego wynagrodzenia).


grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w systemie stawek dziennych i wynika z
przemnożenia wysokości jednej stawki dziennej przez liczbę tych stawek; od minimalnego
wynagrodzenia zależy wysokość jednej stawki dziennej, która nie może być niższa od 1/30 tego
wynagrodzenia do 400-krotności tej 1/30; w 2012 r. stawka dzienna może być więc orzeczona w
granicach od 50 do 20 000 zł, a w 2013 r. – od 53,34 do 21 333,33 zł (po niezbędnych
zaokrągleniach); liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 720; prowadzi to ostatecznie do
następujących granic grzywny za przestępstwo:
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w 2012 r. – od 500 do 14 400 000 zł,
w 2013 r. – od 533,40 do 15 359 997,60 zł.

Zaznaczmy, że podwyższenie granic grzywny, jako zmiana niekorzystna dla sprawcy, nie może być
stosowane do czynów popełnionych przed tą zmianą. Wynika to znowu z art. 2 § 2 K.k.s. Ma to jednak
stosunkowo mniejsze znaczenie praktyczne, gdyż tzw. widełki, czyli granice, w jakich można orzekać
grzywnę przed podwyższeniem i po nim, w zdecydowanej części się pokrywają, co widać z
przedstawionych wyżej liczb. Jeżeli więc orzeczona grzywna mieści się w części wspólnej (przed
zmianą i po niej), to nie ma naruszenia prawa.
Niemniej warto wiedzieć, że do czynu popełnionego np. w 2010 r. należy, formalnie rzecz biorąc,
stosować granice grzywny obowiązujące w tym roku, co może być jakimś argumentem przy
ewentualnym „targowaniu się” o wysokość grzywny. A w każdym razie orzeczona grzywna nie może
przekroczyć górnej granicy obowiązującej w roku popełnienia czynu.

13. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej(CCEID)
można pobrać w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG. W tym celu należy odszukać swój
wpis na stronie www.ceidg.gov.pl ( www.firma.gov.pl) a następnie wybrać opcję „Drukuj/Pobierz
PDF). Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

II. ZUS
1. OD STYCZNIA WZROŚNIE PŁACA MINIMALNA I SKŁADKI ZUS
Zgodnie z zapowiedziami rządu płaca minimalna wzrośnie od stycznia z 1500 zł do 1600 zł.
Publikacja: rozporządzenie RM z 14.09.2012 r. (Dz.U. z 17.09.2012 r.).
Oznacza to, podwyższenie kosztów pracodawców, jak i osób, które rozpoczynają jednoosobową
działalność gospodarczą. Płaca minimalna jest bowiem podstawą do wyliczeń preferencyjnych składek
ZUS na ubezpieczenie społeczne, które są przywilejem właśnie poczatkujących przedsiębiorców
(przez 2 lata od rozpoczęcia działalności płacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne, nie opłacają
składek na FP).
Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi
kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Przy obowiązującym w obecnym roku
minimalnym wynagrodzeniu 1500 zł podstawa wynosiła 450 zł, od 1 stycznia 2013 r. po wzroście
minimalnego wynagrodzenia do 1600 zł – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
wynosić będzie 480 zł. Zatem składki wzrosną ze 143,56 zł do 153,12 zł (z dobrowolną składka na
ubezpieczenie chorobowe).

2. ZUS i FUNDUSZ PRACY – wyjaśnienie
WAŻNE!
W związku z wieloma wątpliwościami przedsiębiorców dotyczącymi składek ZUS – niniejszym
informuję, że przepis zwalniający z opłacania składek na Fundusz Pracy – kobiety po
ukończeniu 55 lat i mężczyzn po ukończeniu 60 lat – dotyczy również osób prowadzących
działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Przepis obowiązuje od 1.07.2009 r.
W związku z powyższym osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacały dotychczas
składkę na Fundusz Pracy mimo ukończonych ww. lat winny dokonać korekty deklaracji
rozliczeniowych ZUS i wystąpić o zwrot nienależnie opłaconych składek lub też zaliczenie
powstałej nadpłaty na poczet bieżących płatności składek.
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Mimo, iż osoby te nie płacą składki na Fundusz Pracy, w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy
będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Nie wynika to z obowiązujących przepisów,
ale na skutek zaleceń skierowanych do Urzędów Pracy przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, do ustalenia wysokości zasiłku dla ww. bezrobotnych za podstawę Urzędy mają
brać okres dotychczasowego prowadzenia działalności gospodarczej.
3. PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE –
INFORMACJA ZUS
ZUS informuje o zmianie podstawy wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przeciętne
wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł i w związku z tym podstawa wymiaru
składek od września do listopada 2012 roku nie może przekraczać 8742,05 zł, czyli 250 proc.
przeciętnego wynagrodzenia.
Maksymalna podstawa wymiaru składek dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej,
komandytowej lub partnerskiej, osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na
podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność.
4. OD IX BR. SKŁADKI ZUS MOŻNA PŁACIĆ ON-LINE
Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl. Dzięki współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z
PKO Bankiem Polskim szeroki wachlarz e-usług świadczonych przez ZUS wzbogacił się o kolejną,
ważną funkcjonalność.
Nowy sposób realizacji płatności składkowych ułatwi funkcjonowanie płatnikom zatrudniającym do
100 pracowników i korzystającym z aplikacji e-Płatnik na portalu pue.zus.pl. Dzięki niej
przedsiębiorcy będą mieli możliwość opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych on-line,
bezpośrednio z Platformy Usług Elektronicznych (pue.zus.pl). W dalszym etapie PKO Bank Polski
umożliwi również dokonywanie innych opłat, których adresatem jest ZUS.
Jak działa nowa funkcjonalność? Po zalogowaniu się na swoim koncie w aplikacji e-Płatnik mamy
możliwość utworzenia dokumentu płatniczego. Potem wystarczy wybrać funkcję wysyłania przelewu,
a system przekieruje nas na stronę logowania do iPKO. Od tego momentu wszelkie czynności
odbywają się automatycznie i po dokonaniu autoryzacji transakcji składka ma już status
potwierdzonej. Zrezygnować z operacji możemy w każdym momencie, aż do ostatecznego zlecenia
dokonania przelewu.
Po ostatecznym zleceniu przelewu ZUS zostanie powiadomiony o dokonaniu nieodwołalnej operacji, a
jeszcze przed realnym wpływem środków może uwzględnić fakt wykonania płatności. Pamiętać tylko
trzeba, aby przed dokonaniem operacji na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków.
5. Ograniczenia w przyznawaniu „becikowego” przewiduje znowelizowania ustawa o
świadczeniach rodzinnych z 12.10.2012 r. (Dz.U. z dn. 15.11.2012 r. poz 1255). Przewiduje ona, że od
0.01.2013 r. „becikowe” w kwocie 1000 zł. będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, albo
opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 1.922 zł. (obecnie nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe). Wniosek o wypłatę tego
świadczenia należy złożyć przed upływem 12 m-cy od dnia urodzenia dziecka i przedstawić
zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną stwierdzające , że kobieta pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż 10 tygodnia ciąży do porodu. Natomiast dodatek do zasiłku
rodzinnego wynosi nadal 1.000 zł.
6. Wstrzymanie emerytur nie zgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu w dniu 13.11.2012 r. syg. akt k/12 orzekł, że zawieszenie
prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom które nabyły prawo w okresie od
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08.01.2009 r. do 31.12.2010 r. jest niezgodne z Konstytucją. Warunek rozwiązania stosunku pracy dla
celów wypłaty świadczenia nadal będzie obowiązywać w stosunku do osób, które nabyły prawo do
emerytury gdyż nie rozwiązały umów o pracę do 30.09.2011 r. mogą wystąpić o wypłatę
zawieszonych emerytur wraz z odsetkami do ZUS , a jeżeli spotkają się z odmową winni odwołać się
do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej do 22.12.2012 r.
7. Zasiłki macierzyńskie
Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. Nr 77 z 20110 r.
poz. 512 ze zm.) długość urlopu macierzyńskiego nie ulega zmianie i wynosi
 W przypadku urodzenia przy jednym porodzie jednego dziecka zarówno urlop jak i zasiłek
macierzyński wynosi 20 tygodni.
 w przypadku urodzenia dwojga dzieci 31 tygodni
 w przypadku urodzenia trojga dzieci 33 tygodnie
 w przypadku urodzenia czworga dzieci 35 tygodni
 w przypadku pięciorga i więcej dzieci 37 tygodni
8. Urlop i zasiłek macierzyński mogą być przedłużane:
 o 4 tygodnie w przypadku urodzenia 1 dziecka
 o 6 tygodni w przypadku urodzenia 2 i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Z dniem 01.09.2013 r. przewiduje się wydłużenie urlopów macierzyńskich do 52 tygodni w
przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Natomiast w przypadku
porodów mnogich urlop ma wynosić od 65 do 71 tygodni w zależności od ilości dzieci
urodzonych przy jednym porodzie. Nową instytucją ma być urlop rodzicielski wynoszący 26
tygodni niezależnie o ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Korzystanie z tego
urlopu z tego urlopu będzie możliwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego
wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Proponuje się również, aby z nowych
rozwiązań mogli korzystać pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą przebywać
na urlopie macierzyńskim albo na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Z w/w urlopów
mogłyby korzystać na równych prawach obojga rodzice.
9. Zmiany w zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego zostały wprowadzone
na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1016) i polegają w
szczególności na doprecyzowaniu zasad zgłaszania i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego
członków rodzin i tak:
 od 01.01.2013 r. pracownicy będą musieli zawiadomić pracodawcę o członkach rodziny
podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od zaistnienia
okoliczności powodujących konieczności dokonania zgłoszenia.( do tej pory nie było to
określone ustawowo)
 dzieci muszą zgłosić do ubezpieczenia oboje rodzice
 wnuki będą mogły być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego tylko w przypadku, gdy
rodzice nie będą podlegali obowiązkowi tego ubezpieczenia z żadnego tytułu
 ponadto osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego będzie
podlegała wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia wraz z członkami rodziny
 jednocześnie w znowelizowanej ustawie przewidziano, że kto nie dokonuje w terminie
zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia podlegać
będzie karze grzywny
 każe grzywny będzie podlegał również ten, kto będąc ubezpieczonym nie zawiadomi np.
pracodawcy o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania
członka rodziny.
 Płatnicy składek, którzy do 30.06.2013 r. dokonają zaległego wyrejestrowania z ubezpieczenia
zdrowotnego osób, wobec których z końcem 2012 r. ustanie obowiązek tego ubezpieczenia,
unikną kary grzywny.
10. Wpływ reformy emerytalnej na prawo do renty inwalidzkiej
Jak już informowaliśmy w komunikacie Nr 3/2012 z dniem 01.01.2013 r. nastąpi stopniowe
wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn (aż do ukończenia 67 roku życia). Część
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świadczeniobiorców ma jednak ustalone prawo do renty do ukończenia aktualnego wieku
emerytalnego tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że po osiągnięciu 60
lat lub 65 lat będą musieli ubiegać się o uprawnienie do renty na dalszy okres brakujący do
ukończenia nowego powszechnego wieku emerytalnego. W świetle bowiem art. 17 ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach (Dz. U. z2012 r. poz. 637) osoby, które w dniu 01.01.2013 r. decyzją
organu rentowego będą miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do
dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, zachowuje te uprawnienia do czasu osiągnięcia właściwego
dla nich „nowego wieku emerytalnego , chyba że prawo do tego świadczenia ustanie lub wygaśnie
przed tym dniem. Tak więc np. kobieta, która urodziła się w czerwcu 1953 r. będzie miała wydłużony
wiek emerytalny do 60 lat i 2 m-cy. Mimo, że decyzją organu rentowego świadczenie zostało jej
przyznane do ukończenia 60 roku życia, zachowa te uprawnienia do dnia 60 lat i 2 m-cy.
Konsekwencją późniejszego przejścia na emeryturę będzie dłuższy okres ograniczenia w osiągnięciu
wyższych przychodów wynoszących 70 lub 130%wynagrodzenia miesięcznego. W praktyce nie ma to
zastosowania do przedsiębiorców, gdyż decyduje to nie faktyczny przychód , ale zadeklarowany , nie
wyższy niż 60 % prognozowanego wynagrodzenia na dany rok.
11. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01.12.2012 r. wynosi
2457,20 zł.
12. Roczny raport ZUS RMUA za 2012 r.
W związku ze zniesieniem od 01.01.2012 r. obowiązku comiesięcznego wydawania pracownikom
raportów ZUS RMUA w terminie do 28.02.2013 r. należy przesłać pracownikom pierwszą informację
o naliczonych składkach ZUS za okres roczny w podziale na poszczególne miesiące. Druk w/w
informacji jest udostępniony do wykorzystania na stronie internetowej ZUS( www.zus.pl), w zakładce
bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych.
W przypadku, gdy płatnik na bieżąco, co miesiąc przekazuje ubezpieczonemu informacje o
naliczonych składkach, informację roczną winien przekazać wówczas, gdy ubezpieczony o to zwróci
– wyjaśnił ZUS.

III. OŚWIATA ZAWODOWA
Wynagrodzenie uczniów młodocianych za m-c e XII 2012 r. oraz I i II 2013 r. wyliczone od
kwoty 3510,22( przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2012 r.) nie może być niższe od:
w I roku nauki zawodu
4%
140,41
w II roku nauki zawodu
5%
175,51
w III roku nauki zawodu
6%
210,61

IV. KURSY, SZKOLENIA
1. BEZPŁATNE SZKOLENIA dla osób 50 + - realizacja od stycznia 2013 r.
Miejsce szkolenia - siedziba Cechu ul. Podwale 11, grupa do 10 osób, każdy uczestnik pracuje na
laptopie, serwis kawowy, lunch oraz materiały szkoleniowe.
Terminy: do wyboru – weekend, w tygodniu lub mieszany w godz. 10.00 – 15.00
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Cechu.
„Komputer dla 50+ - projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu” (4dni)
Kryteria rekrutacji:
1. Grupę docelową stanowią pracownicy: samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe
przedsiębiorstwa; w tym pracownicy oraz osoby współpracujące.
2. Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, wsparcie w ramach projektu jest dopasowane do
potrzeb tej grupy.
3. Grupa wiekowa 50+.
4. Projekt dotyczy województwa mazowieckiego.
5. Osoby, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach 8.1.1 POKL– kwalifikują się.
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6. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność w następujących branżach:
turystyka (w tym hotelarstwo, gastronomia), transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona
środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia,
działalność badawczo-rozwojowa.
7. Jeden uczestnik = jedno przedsiębiorstwo.
„Kobiety 50+ Łączmy Się” (6 dni)
Kryteria rekrutacji:
1. Grupę docelową stanowią pracownicy: samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe
przedsiębiorstwa; w tym pracownicy oraz osoby współpracujące.
2. Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, wsparcie w ramach projektu jest dopasowane do
potrzeb tej grupy.
3. Grupa wiekowa 50+.
4. Projekt dotyczy województwa mazowieckiego.
5. Osoby, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach 8.1.1 POKL– kwalifikują się.
6. Jedna uczestniczka = jedno przedsiębiorstwo.
„Marketing Internetowy dla 50+” ( 3 dni) lub „Efektywna kampania Twojej firmy w sieci –
szkolenia dla osób 50+” (3 dni)
Kryteria rekrutacji:
1. Grupę docelową stanowią pracownicy: samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe
przedsiębiorstwa; w tym pracownicy oraz osoby współpracujące.
2. Grupa wiekowa 50+.
3. 30% beneficjentów w projekcie = osoby niepełnosprawne (założenie projektowe)
4. Projekt skierowany do osób, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia w zakresie pr. szk. w
ramach Poddziałania 8.1.1. POKL
5. 100% dofinansowanie szkolenia –pomoc de minimis.

2. SZKOLENIA ZAWODOWE – styczeń – marzec 2013:
1. Układy zasilania silników wysokoprężnych. Turbodoładowanie – 13.01.2013 r.
2. ABS – budowa i diagnostyka – 16.02.2013 r.
3. Układy Klimatyzacji – budowa i diagnostyka - 02.03.2013 r.
Wykładowca: mgr inż. Krzysztof Witowski - praktyk, wykładowca w firmach szkoleniowych,
nauczyciel zawodu – autorskie materiały dla uczestników

Wykłady – soboty godz. 9.00- 15.00

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w szkoleniu: (zgłoszenia prosimy przesyłać fax: - 022/635-04-64 lub e-mailem:
cech@motoryzacja.home.pl
Koszt : 170 PLN – netto + VAT od osoby, dla członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie i
sieci Polski Warsztat. CENA ZAWIERA: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat

3. Szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przygotowanie do egz. czeladniczego

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy –rozpoczęcie luty 2013
Organizujemy kurs dla uczniów zawodu 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: planowany na luty 2013 r. oraz uzależniony od ilości zgłoszeń.
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Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony
o zakres ochrony przeciwpożarowej - zapisy na styczeń 2013 r.
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.
Termin: styczeń 2013 r.
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 45,00 zł. Zajęcia –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.
Pierwsza pomoc szkolenie dla firm zapisy
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie organizuje szkolenie pierwszej pomocy zgodnie z
wymogami Kodeksu Pracy art. 207 i 209 /pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia
pracowników do udzielania pierwszej pomocy/.
Kurs przeprowadzi specjalista medycyny ratunkowej p. Adam M. Pietrzak /absolwent Akademii
Medycznej w Warszawie, członka Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof i
Stanów Nagłych/.
Szkolenie trwa 4 godz. – obejmuje szkolenie teoretyczne, ćwiczenia na fantomie do nauki
resuscytacji, materiały szkoleniowe, test egzaminacyjny i zaświadczenie.
Koszt: 150,00 zł netto

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU

tel./ 00 22/ 635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy wtorek w godz. 11.00 – 12.00,
sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczenia rocznego PIT

również w

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I-szy poniedziałek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00, w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników.
STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT
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