CECH RZEMIOSŁ
MOTORYZACYJNYCH
W WARSZAWIE

KOMUNIKAT

www.motoryzacja.home.pl
00-252 Warszawa, ul. Podwale 11
Tel./fax: /0 22/ 635-04-64 0 608 502 875;

e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

Warszawa, grudzień 2013 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

03 stycznia 2014 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 31.12. 2013 r.
Miejsce spotkania – restauracja Chmielna ABC ul. Chmielna 132/134 w Warszawie
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Komunikat grudzień 2013 r.

I. PODATKI i VAT
1. OBOWIĄZKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM 2013 r .








do 20 grudnia 2013 r. należy uiścić zaliczkę na podatek za miesiąc listopad 2013 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 2013r.
należy wpłacić do 20 stycznia 2014r. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu podatnik złoży
zeznanie roczne za 2013 r. (PIT 36, 36L) i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania, będzie
zwolniony z wpłaty zaliczki za miesiąc grudzień.
do 28 grudnia 2013 r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2013r. przez
opłacających kartę podatkową;
na dzień 31 grudnia 2013 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 2014 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 2014 r. należy:
 zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłaceniu podatku w formie
ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2014 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 2014 r. działalność w formie ryczałtu
ewidencjonowanego uważa się także tych podatników ryczałtu, którzy w 2013 r. nie
przekroczyli przychodu (bez VAT) 633.450 zł.;
 złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu opodatkowania w
formie karty podatkowej na 2014 r. chyba, że karta podatkowa była opłacana w 2013 r. ;
 złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2014 r. chyba, że podatek w tej
formie był opłacany w 2013 r.
 na dzień 01 stycznia 2014 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 2013 r. opłacali podatek w
formie ryczałtu i przekroczyli przychód 633.450 zł (bez VAT). Zawiadomienie o złożeniu księgi
należy w tym przypadku złożyć do 20 stycznia 2014 r.;
 do 31 stycznia 2014 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 2013 r.;
 do 31 stycznia 2014 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 2014r. 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 2014 r. :
 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 2013 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 2014 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 2013 r. oraz
wpłacić różnicę między należnym podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek. W tym samym
terminie winni złożyć zeznanie i dokonać rozliczenia podatku za 2013 r. podatnicy prowadzący
księgę przychodów i rozchodów, którzy nie skorzystali z możliwości złożenia zeznania w
terminie do 20 stycznia 2014 r.

Zeznanie podatkowe należy złożyć na jednym z następujących druków (nowe):
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;
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:
PIT-37 – wypełniają podatnicy, których źródłem dochodu była umowa o pracę, emerytura lub
renta;
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:
PIT-D – odliczenia mieszkaniowe (nowy druk);
PIT-0 – dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne i od
podatku ulgi uczniowskiej (nowy druk);
PIT-M – wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu opodatkowaniu z
dochodami rodziców ( z najmu, dzierżawy, renty rodzinnej)
PIT-2K – składają odliczający odsetki z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego;
PIT-B – stanowi załącznik do PIT-36 i PIT-36L o wysokości dochodu lub straty z działalności
gospodarczej (nowy druk);
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. NOWE WZORY FORMULARZY PIT (Dz. U. z 2013 r., poz. 1303




Rozp. Min Fin. Z 10.10.2013 r. określono nowe wzory:
rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37, PIT36, PIT-38, PIT-36 L, ,PIT-39
załączników do zeznań PIT/D, PIT/0, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG
Wzory te mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 01.01.2013 r.

3. SKALA PODATKOWA NA 2014 r.

(Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.) jest dwustopniowa i przedstawia się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w zł.
ponad

Podatek wynosi

do
85.528,- zł

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

85.528,- zł
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Z powyższej skali wynika, że za 2013 r. i na 2014 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 za 2013 r. :
 dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie i 1 335,- zł rocznie;



dla wieloetatowców – maksymalnie 2 002,05 zł rocznie;



dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 139,06 zł miesięcznie i
1 688,72 zł rocznie;
dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2 502,56 zł
rocznie.



Ponadto informujemy, że za 2013 r.:
 Ulga rodzinna na dzieci (Dz.U z 2012 r., poz. 1278) uzależniono od ilości posiadanych dzieci i
dochodu i tak:

- w przypadku posiadania 1 małoletniego dziecka od podatku można odliczyć 92,67 zł za
każdy miesiąc opieki (rocznie 1112,04)., jeżeli dochody podatnika :
a) pozostającego w związku małżeńskim przez cały rok i jego małżonka nie przekroczyły
łącznie 112 tysięcy zł.
b) nie pozostającego w związku małżeńskim nawet część roku podatkowego nie
przekroczyły 56 tysięcy zł. z tym że jeżeli taki podatnik samotnie wychowuje 1 dziecko
dochód nie może przekroczyć 112 tysięcy zł.
- natomiast w przypadku posiadania 2 małoletnich i więcej dzieci ulga bez względu na
wysokość dochodów rodzinie wynosi rocznie:
a) na dwoje dzieci
1112,04 zł. na każde dziecko
b) na troje i więcej dzieci ulga wynosi :
- po 1112,04
na pierwsze dziecko i drugie dziecko
- 1668,12 zł.
na trzecie dziecko
c) na czwarte i kolejne dziecko ulga wynosi po 2 221,08 zł.
 Ulga na internet w wysokości 760 zł. przysługuje tym podatkom, którzy po raz pierwszy z
niej korzystali w rozliczeniu za 2012 r.


ulga z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego
wynosi 6% i odliczana jest od dochodu;
 „duża ulga budowlana”, ulga remontowa oraz ulga z tytułu budowy budynku mieszkalnego z
przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, może mieć zastosowanie w
rozliczeniu za 2013 r. jedynie wówczas, gdy poniesione wydatki nie znalazły pokrycia w podatku
(dochodzie) za lata, w których te ulgi obowiązywały;
 prawo do ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych przysługuje podatnikom, którzy:
 odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego na określone cele mieszkaniowe rozpoczęli przed
dniem 01 stycznia 2007 r. i w dalszym ciągu kontynuują spłatę odsetek;
 kredyt na realizację inwestycji mieszkaniowych zaciągnęli w latach 2002 – 2006, jednak
inwestycję mieszkaniową zakończyli w 2007 r. lub zakończą w latach następnych.
1. Ulga na rehabilitację osób niepełnosprawnych odliczana jest od dochodu (przychodu) w ryczałcie
ewidencjonowanym i przysługuje na:
 opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidzką oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 2 280,- zł;
 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;
 utrzymywanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280,- zł;
 na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między poniesionym wydatkiem a kwotą
100 ,- zł miesięcznie.
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2. 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;
3. przy przekazywaniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie będzie obowiązku podawania
nazwy organizacji, wystarczy bowiem podać nr wpisu do KRS.

PODATKI 2014 - 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:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014 r. będą obowiązani płacić podatnicy, których
przychody (bez VAT) w 2012 r. nie przekroczyły 633 450 zł. (150 tys. Euro). Prawo do kwartalnego
opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody (bez VAT) w 2013 r. nie
przekroczyły kwoty 105 575 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 2013 r. wynosił
4,2230 zł.
Księga przychodów i rozchodów będzie mogła być prowadzona w 2014 r. przez
podatników, których przychody (bez VAT) w 2013 r. były niższe niż 5 059 560 zł
Księgi handlowe w 2014 r. będą zobowiązani płacić podatnicy, których przychody (bez VAT) w
2013 r. wyniosły co najmniej 5 059 560 zł (1 200 tys. Euro x 4,2163 zł).
Podatek VAT w 2014 r. Z obowiązku opłacania VAT w 2014 r. zwolnieni będą podatnicy, których
przychody w 2013 r. nie przekroczyły 150 000 tysięcy zł.
Zmiany w podatki VAT na 2014 r. polegają w szczególności na:
 ustaleniu nowych zasad powstania obowiązku podatkowego, który będzie powstawał z chwilą
dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi z tym, że w przypadku częściowego
wykonania usługi dla której to części określono zapłatę podatek stanie się wymagalny również w
m-cu wykonania tej części usługi. Nawet w przypadku gdy sprzedaż będzie dokonywana np. pod
koniec m-ca stycznia i 7 dniowy termin na wystawienie faktury upłynie w następnym m-cu
(lutym)należy wykazać VAT w m-cu dokonania dostawy lub usługi t.j. w m-cu styczniu i za ten
okres go rozliczyć.
 jeżeli chodzi o określenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT , to w myśl nowo dodanego
art. 290 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą
dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od
nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami
innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ
na ocenę
dostarczonych towarów lub świadczonych usług przez podatnika pomniejszone oczywiście o
podatek VAT
 ponadto w nowo dodanym art. 86 ust.10 b pkt. 1 ustawy o VAT wskazano, że odliczenia podatku
naliczonego będzie można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres , w którym podatnik
otrzyma fakturę lub dokument celny. Zasadą będzie jednak, iż prawo do odliczenia VAT
pozostawać będzie w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym w odniesieniu do nabytych
lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy . W
odniesieniu zaś do małych podatników stosujących metodę kasową prawo do odliczenia VAT
powstawać będzie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona zapłaty
za te towary i usługi.
 jeżeli chodzi o zwolnienie z VAT , to utrzymując limit 150 000 zł. uprawniający do zwolnienia z
tego podatku zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość
sprzedaży przekroczy w danym roku kwotę 150 000 zł. zwolnienie straci moc począwszy od
czynności , którą przekroczono tę kwotę. Tak więc cała transakcja przez którą przekazano tę
kwotę zostanie opodatkowana VAT a nie tylko nadwyżka ponad 150 000 zł. W przypadku więc,
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gdy po osiągnięciu w danym roku obrotu 140 000 zł. podatnik dokona transakcji na kwotę 30
000 zł. opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać będzie kwota 30 000 zł., a nie nadwyżka ponad
150 000 zł. czyli 20 000zł. jak jest obecnie . Jednocześnie od wielkości sprzedaży 150 000 zł. od
01.01.2014 r. nie będzie wliczony wynajem nieruchomości mieszkalnych na własny rachunek,
jeżeli czynności te mają charakter pomocniczy, to znaczy że podstawowym rodzajem działalności
jest inna działalność gospodarcza np. usługi motoryzacyjne , fryzjerskie itp.
ponadto od 2014 r. nie będzie już obowiązku sporządzania na dzień utraty prawa do zwolnienia
spisu z natury zapasu towarów i przekładania go do urzędu skarbowego
utrzymując zasadę iż podatnik będzie miał możliwości powrotu do zwolnienia od podatku VAT
przed upływem roku, licząc od końca roku w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego
zrezygnował rozszerzono ją na podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem
działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego
zwolnienia , a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności opodatkowanej VAT
zgodnie z nowym brzmieniem art. 43 ust.1 pkt. 2 i uchyleniem ust. 2 od 01.01.2014 r. sprzedaż
towarów używanych w tym samochodów osobowych podlegać będzie zwolnieniu z VAT tylko
wówczas, gdy służyły one działalności zwolnionej od podatku VAT oraz brak było podstaw do
odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu. W projekcie rozporządzenia w sprawie
zwolnienia z VAT które ma obowiązywać od 01.01.2014 r planowane jest objęcie zwolniem z
VAT takich samochodów. W przeciwnym razie korzystniejsze jest ich zbycie do 31.12.2013 r.

Nowa ustawa antykryzysowa (Dz.U. z 2013 r. poz. 1291)
Przewiduje że do końca b.r. przedsiębiorcy mogą liczyć na 200 milionów zł. z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie do pensji pracowników i kolejne 50
milionów zł. z Funduszu Pracy na szkolenia zatrudnionych w okresie przestoju.
Zanim zostanie złożony wniosek o wypłatę wsparcia w wojewódzkim urzędzie pracy pracodawca
musi uzyskać zgodę pracowników na objęcie ich przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy .
Wsparcie wynosi 7 tysięcy zł. na każdego pracownika i przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy
trwania przestoju. Procedura uzyskania dotacji do wynagrodzeń pracowników i środków na
szkolenia została maksymalnie uproszczona i opiera się głównie na oświadczeniach przedsiębiorcy
np. co do potwierdzenia spadku obrotów Wojewódzki Urząd Pracy ma na wypłatę pieniędzy 7 dni
od złożenia wniosku.
Pracodawca który otrzymał dopłaty nie może zwolnić pracownika z przyczyn go niedotyczących w
okresie pobierania świadczenia oraz w okresie następnych 3 miesięcy .
Ponadto informujemy , że aby uzyskać dofinansowanie należy wykazać iż wystąpił spadek obrotów
łącznie nie mniej niż 15%, obliczony jako spadek obrotów w czasie 6 m-cy w ciągu ostatniego roku
przed złożeniem wniosku do 6 takich samych miesięcy rok wcześniej . Kolejnym warunkiem jest
niezaleganie z opłacaniem należnych składek ZUS oraz podatków ani też nie mogą zachodzić
przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Karta podatkowa w 2014 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 14 listopada
2013 r. – M.P. z 2013 poz. 956.:

Usługi parkingowe Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

1

do 140

2

powyżej 140 do 180

Stawka
6,80zł od każdego stanowiska
952zł + 10 zł od każdego stanowiska
powyżej 140
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Podatki i opłaty lokalne na 2014 r. (MP z 2013 r. poz. 724)
Informujemy , że maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2014 r. wynosić będą za 1 m 2:
 od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej
0,89 zł.
 od budynków lub ich części mieszkalnych
0,74 zł.
 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -23,03 zł
Należy jednak dodać , że o ostatecznej wysokości poszczególnych podatków zdecydują rady gmin i
miast.

II. ZUS
1. Zmiany dotyczące kodów ubezpieczeniowych
zostały wprowadzone
na mocy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 09.09.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
1444).
W związku z roszczeniem katalogu osób objętych ubezpieczeniem społecznym osób sprawujących
osobistą opiekę nad dzieckiem i tak kod:
 12 50 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem która bezpośrednio przed podjęciem opieki
podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność
 12 60 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która przed sprawowaniem opieki podlegała
ubezpieczeniom emerytalno-rentowym jako zleceniobiorca
 12 70 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem uprzednio podlegająca ubezpieczeniom
emerytalno-rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo ze
zleceniobiorcą
 12-90 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu
emerytalnemu .
Natomiast od 01.11.2013 r. dokonano zmian opisu następujących kodów:
 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu
macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (było zasiłek macierzyński z
ubezpieczenia chorobowego)
 315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako
okres urlopu macierzyńskiego (było zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego)
Z kolei nowe kody to:
 319- zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego
 320- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako
okres urlopu rodzicielskiego
 325- zasiłek macierzyński ustalony za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub na
warunkach urlopu macierzyńskiego
 327 – zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 328 – wyrównanie zasiłku za okres urlopu ojcowskiego
Ponadto dokonano zmian formularzy zgłoszeniowych (ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA i ZWUA) oraz
rozliczeniowych (ZUS RCA, RZA, i DRA) z tym że do wyczerpania zapasów można korzystać z
dotychczasowych formularzy do 31.12.2013 r.
W sytuacji stosowania dotychczas obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowych należy
stosować zarówno kody tytułu ubezpieczenia jak i kody świadczenia lub przerwy takie jakie
obowiązywały do 31.10.2013 r.
2. Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy
Z dniem z dniem 01.12.2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy zasiłkowej (Dz.U. z 2013 r. ,
poz. 996) zgodnie z którą właściciel firmy który zachowuje w pierwszym miesiącu prowadzenia
działalności nie będzie miał ograniczonej podstawy wymiaru zasiłku do
faktycznie
przepracowanych dni tego miesiąca. Jeżeli zatem niezdolność do pracy powstanie przed upływem
pełnego m-ca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie
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później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia z innego tytułu, podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna
zadeklarowana kwota nieograniczona do faktycznie przepracowanych dni miesiąca.
Przykład:
Pracownik zakończył etatowe zatrudnienie 30 listopada b.r. 16 grudnia uruchomił działalność
gospodarczą i od razu przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zadeklarował, że
płacić składki od obowiązkowego minimum czyli 2 227,80 zł. (60%prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia). Ponieważ zachorował 23 grudnia podstawą wymiaru zasiłku chorobowego będzie
kwota 1 922,37 (2227,80 zł-13,71%). Gdyby zasiłek był liczony według dotychczasowych zasad
wartość deklarowanej kwoty byłaby zmniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni w
grudniu , czyli wynosić będzie 1580,92 zł. (2 227,80:31 dni x22 dni) – 13,71% tj. 1364,18 zł.
3. Abolicja ZUS dla wszystkich firm
Na stronie internetowej Komisji Europejskiej pojawił się oficjalny komunikat, że unijni urzędnicy
zaakceptowali możliwość umorzenia przez wszystkich polskich przedsiębiorców zaległości wobec
ZUS powstałych od 01.01.1999 r.
do 28.02.2009 r. Abolicja obejmuje więc także tych
przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność po 01.09.2012 r. (do tej pory mogli z niej
korzystać przedsiębiorcy , którzy przed 01.09.2012 r. zakończyli prowadzenie działalności).
Komisja Europejska w decyzji z 20.11.2013 r. uznała, że umorzenie składek nie stanowi pomocy
państwa w rozumieniu przepisów UE (art. 107ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), ze
względu na występujące między 01.01.1999 r. a 28.02.2009 r. nieścisłości w polskich przepisach
dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych. Na złożenie wniosku o umorzenie przedsiębiorcy
mają czas do 15 stycznia 2015 r. Umorzeniu podlegają łącznie składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz wszelkie opłaty czy odsetki z nimi związane.
Co ważne przedsiębiorcy , którzy mają zaległości wyłącznie w składkach zdrowotnych nie mogą
skorzystać z abolicji. Wszelkie potrzebne druki i informacje na temat abolicji zainteresowani mogą
otrzymać w oddziałach ZUS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oczekuje jeszcze oficjalnej
decyzji Komisji w tej sprawie.
4. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia
2556,20 zł.

emerytury od 01.12.2013 r. wynosi

5. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Opodatkowanie myjni samochodowej
Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądowym i interpretacjami twz. myjnię samoobsługową
czyli myjnię posadowioną w konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej zamocowanej w płycie
żelbetowej za pomocą kotew, na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy
traktować jako budowlę . Ponadto opodatkowaniu powinny podlegać wszystkie elementy tej
budowli (konstrukcja i urządzenia służące myciu pojazdów) gdyż stanowią one jedną całość. Brak
jest bowiem uzasadnienia dla „rozdzielenia” poszczególnych elementów , ze względu na fakt, że
stanowią całość nawet jeśli odrębnie nie spełniają definicji budowli.
Tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 25.07.2013 r. , sygn..
akt. I SA/Rz 420/13, nie zgłosił się ze stanowiskiem, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
powinna podlegać zarówno część budowlana myjni, jak i jej wyposarzenie techniczno-użytkowe.
WSA wskazał , że jeżeli takie urządzenie, jak np. układ podgrzewania wody, pompy pneumatyczne
czy osprzęt elektryczny mogły być zamocowane na budowli bez pozwolenia i mogą być
demontowane oraz zastępowania nowymi bez naruszenia struktury myjni to brak jest podstaw aby
traktować je jako całość techniczno-użytkowa. Powyższy Sąd uznał bowiem, że z uwagi na to, że
pomiędzy tego rodzaju urządzeniami a myjnią istnieje wyłączenie związek użytkowy to zasadne jest
stwierdzenie że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W związku z tym
podatek należy regulować wyłącznie za część budowlaną.
6. Kilka umów na okres próbny
W wyroku z 04.09.2013 r. ((II PK 358/12) Sąd Najwyższy potwierdził możliwość zatrudnienia
pracowników na okres próbny na innych stanowiskach . Kolejna umowa na okres próbny nie będzie
traktowana jako zawarcie umowy na czas nieokreślony.
SN uznał bowiem, że pracodawca ma możliwość zatrudnienia tego samego pracownika na innym
stanowisku na okres próbny, jeżeli ocena wykonywanych przez niego obowiązków była negatywna
co nie przesądza że okaże się on nieprzydatny do pracy także na innym stanowisku.
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7. Służba wojskowa a staż pracy w szczególnych warunkach
Zgodnie z Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16.10.2013 r. (II UZP 6/13)do okresu
pracy w szczególnych warunkach można doliczyć służbę wojskową.
W uzasadnieniu Uchwały Sąd wskazał, że pracownik powołany do wojska, który po zakończeniu
służby wrócił do tego samego zakładu pracy gdzie pracował przed powołaniem może mieć zaliczony
okres zasadniczej służby wojskowej do stażu pracy w szczególnych warunkach, z tym zastrzeżeniem,
aby zarówno przed powołaniem do służby wojskowej, jak i po powrocie do pracy u tego samego
pracodawcy wykonywał pracę w szczególnych warunkach.

III. OŚWIATA ZAWODOWA
Składki za pracowników młodocianych za XII.2013 r., I i II.2014 r.
Finansowanie
Ubezpieczenie
Podstawa wymiaru

płatnik

ubezpieczony

14,26 zł

14,26 zł

9,49 zł

2,19 zł

chorobowe

-

3,58 zł

wypadkowe

x*

-

emerytalne

17,82 zł

17,82 zł

rentowe

11,87 zł

2,74 zł

chorobowe

-

4,47 zł

wypadkowe

x*

-

emerytalne

21,38 zł

21,38 zł

rentowe

14,24 zł

3,29 zł

chorobowe

-

5,37 zł

wypadkowe

x*

-

składki
emerytalne

146,07 zł
(I rok nauki)

182,59 zł
(II rok nauki)

219,10 zł
(III rok nauki)

rentowe

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT
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