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Radosnych i spokojnych,
pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów ,
cierpliwości i wytrwałości
w realizacji planów
oraz dalszej owocnej współpracy
życzy Zarząd i pracownicy
Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
w Warszawie
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SPOTKANIE Świąteczno-Noworoczne CZŁONKÓW CECHU odbędzie się

09 stycznia 2015 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 07.01.2015 r.
Miejsce spotkania – restauracja Chmielna ABC ul. Chmielna 132/134 w Warszawie

SZARA STREFA W MOTORYZACJI
Jak ograniczyć szarą strefę w branży motoryzacyjnej - apel Związku Rzemiosła Polskiego do Premier Ewy Kopacz
Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Premier Ewy Kopacz apel o podjęcie działać mających na celu
ograniczenie szarej strefy w usługach branży motoryzacyjnej.
W opinii przedstawicieli licznego sektora usług motoryzacyjnych obecny niedoskonały stan prawny regulujący
działania firm ubezpieczeniowych w zakresie rozliczeń komunikacyjnych napraw powypadkowych, w tym szereg
luk prawnych, dają zakładom ubezpieczeniowym zbyt dużą swobodę w działalności.
Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych
objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm
ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej
usługi w oparciu o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności wykonania
naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej
strefie.
Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu
rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, niezapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie
działającym zakładzie.
Do grona ofiar tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć
także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i
fundusz pracy. Pełna treść apelu do Pani Premier na stronie www.motoryzacja.home.pl

I. PODATKI i VAT
1. NOWE LIMITY PODATKOWE W 2015 ROKU
W 2015 roku, w związku ze spadkiem kursu euro, obniżeniu ulegną w stosunku do roku ubiegłego limity
podatkowe:
RACHUNKOWOŚĆ CZY PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - stosując kurs euro z 30 września
2014 r., obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli limit po przekroczeniu,
którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący – 1.200 tys. euro - w 2015 roku obniży się z
5.059.560 zł (dla roku 2014) do 5.010.600 zł (dla roku 2015). Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z 30.09.2014
r.- 4,1755 zł
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MAŁY PODATNIK W PIT I VAT - kurs euro z 1 października 2014 roku określa małego podatnika w przepisach o PIT
i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015
roku. Średni kurs euro z 1 października 2014 roku ogłoszony przez NBP wynosi 4,1792 zł.
JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 50 TYS. EURO ROCZNIE - od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób
amortyzowania - do 50.000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości
początkowej, jaką podatnicy mogą zaliczyć do kosztów w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.
Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło
zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Limit ten w 2015 r. wynosi 209.000 zł (w 2014 r. – 211.000 zł).
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do
opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną
wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy
opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20
stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście, jeżeli podatnik nie
zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. Limit
ten na 2015 r. wynosi 150.000 tys. euro tj. 626.880 zł (w 2014 r. 633.450 zł). Taki sam limit obowiązuje dla spółki
cywilnej.
Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności
prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro tj. 104.480 zł.

2. Zmiany w stosowaniu kas fiskalnych od 2015 r.
zostały wprowadzone na mocy Rozporz. Min. Fin. z 04.11.2014 r. (Dz. U. z 07.11.2014 r. poz. 1544) i polegają w
szczególności na:
 Objęciu obowiązkiem stosowania kas fiskalnych w 2015 r. bez względu na wysokość obrotów na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następujących czynności:
 Usługi naprawy pojazdów samochodowych motocykli, motorowerów ( w tym opon zakładania,
bieżnikowania, regenerowania).
 Usługi w zakresie wymiany opon i kół.
 Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów.
 Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne (w tym
w zakresie doradztwa podatkowego, z wyjątkiem notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A
i P.
 Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
 Usługi gastronomiczne z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz na stołówkach
uczniowsko-studenckich.
 Dostawy perfum i wód toaletowych z wyjątkiem towarów świadczonych na pokładach samolotów.
W/w podatnicy obowiązani będą zainstalować kasy od 1 marca 2015 r., natomiast Ci podatnicy, którzy po raz
pierwszy rozpoczną prowadzenie usług w 2015 r. zobowiązani będą do zainstalowania kas po upływie 2 m-cy od
rozpoczęcia działalności.
Natomiast wszyscy podatnicy, którzy dotąd stosowali kasy muszą je nadal prowadzić także od 01.01.2015 r. Z kolei
podatnicy, którzy nie przekroczyli w 2014 r. obrotu 20 tysięcy zł. i nie są wymienieni wśród zawodów, których nie
obejmuje zwolnienie z kas bez względu na wielkość obrotów, nadal od 01.01.2015 r. nie będą musieli tych kas
prowadzić.

3. RZĄD PRZYJĄŁ ZMIANY W ULDZE PRORODZINNEJ ZA 2014 ROK
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT
przewidują pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
wielodzietnych (z trojgiem i więcej dzieci).
Celem zmian jest umożliwienie skorzystania przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej. Będą z niej
mogli skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane wg skali podatkowej. Ulga będzie
przysługiwała także opiekunowi prawnemu dziecka, rodzicowi zastępczemu oraz osobie, która płaciła alimenty i w
ciągu roku podatkowego utrzymywała pełnoletnie dziecko.
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Wprowadzone przepisy zrównają sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy uzyskują dochody w
wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi, z sytuacją tych podatników, którzy - z uwagi na zbyt niskie dochody i
wynikający z tego niski podatek - z tej ulgi nie mogli korzystać.
Dodatkowe wsparcie obejmie tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że osoby uprawnione do ulgi na dzieci otrzymają – oprócz zwrotu
nadpłaconego podatku – również zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w całości lub części) podlegających odliczeniu.
Kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20 proc. W związku z tym, kwota ulgi wynosi:
92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko,
166,67 zł miesięcznie (rocznie – 2 000,04 zł) na trzecie dziecko,
225 zł miesięcznie (rocznie – 2 700 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko.
Rodzina wychowująca dzieci będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące kwoty: na
jedno dziecko – 1 112,04 zł; na dwoje dzieci – 2 224,08 zł; na troje dzieci – 4 224,12 zł; na czworo dzieci – 6 924,12
zł i na pięcioro dzieci – 9 624,12 zł. Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest
ograniczone uzyskanym dochodem.
Ponadto podatnik otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą
przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Z ulgi mogą korzystać tylko
podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Zgodnie z projektem, podatnicy będą mogli rozliczyć
przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r.

4. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WAŻNA ZMIANA PRZEPISÓW
Z dniem 19 października br. w życie weszła kolejna w tym roku nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zmiany
wprowadza ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1232).
Główną zmianą jest odejście od ustalenia najniższej ceny, jako głównego kryterium. Kryterium to można będzie
stosować jedynie w przypadku przedmiotów i usług dostępnych powszechnie, których standardy jakościowe są
praktycznie takie same.
Strona zamawiająca będzie mogła ponadto – w uzasadnionych okolicznościach – domagać się od
wykonawcy/podwykonawcy zatrudniania osób (pracujących nad realizacją danego zamówienia) na podstawie
umów o pracę. Taka opcja dostępna będzie w przypadku robót budowlanych oraz usług.
W przepisach przejściowych stwierdzono, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym (np. zmiana stawki
składki) możliwe będzie podjęcie negocjacji ws. zmiany wynagrodzenia. Taka możliwość przysługiwać ma
względem umów zawartych przed 19 października 2014 r., które podpisano na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

5. ZMIANY W ZAKRESIE OZNACZANIA CENAMI
W Dz.U. pod poz. 915 opublikowano ustawę z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
Ustawa ta określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutkach nieprzestrzegania
jej uregulowań. Jej przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do informowania o cenach w obrocie pomiędzy
osobami fizycznymi, z których żadna ze stron nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach
uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.
Ustawa wprowadza nową definicję ceny. Pod tym pojęciem rozumieć należy wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar bądź usługę. W cenie trzeba
uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Cenę w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się poprzez umieszczenie jej na wywieszce
bądź w innej formie. Co istotne, cenę wskazuje się w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości
i umożliwiający porównanie z innymi cenami. W tym celu należy poinformować o cenie jednostkowej, czyli
ustalonej za jednostkę towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu
przepisów o miarach. W związku z tym cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej
formie dostępnej dla kupującego powinna zasadniczo dotyczyć ceny za:
1 litr lub 1 metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości,
1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy,
1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni,
1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki.
5

Sprzedawca w przypadku stosowania obniżki cen zobowiązany jest wskazać informację o przyczynie jej
wprowadzenia.
Nowa ustawa zawiera też zasadę, zgodnie, z którą w przypadku rozbieżności bądź jakichkolwiek wątpliwości, co
do ceny oferowanego towaru (usługi), konsumentowi przysługuje prawo do żądania jego sprzedaży po cenie dla
niego najkorzystniejszej. Tym samym sprzedawca nie ma już możliwości odmówienia sprzedaży czy też dokonania
sprzedaży po wyższej cenie, korzystnej dla niego.
Według nowych regulacji na przedsiębiorcę, który nie wywiązuje się z obowiązku oznaczania ceną oferowanych
do sprzedaży towarów (usług), wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć, w drodze decyzji, karę
pieniężną do wysokości 20.000 zł. W przypadku ujawnienia, co najmniej trzykrotnego w okresie 12 miesięcy braku
w zakresie oznaczania ceną, kara może być wymierzona do wysokości 40.000 zł. Okres 12 miesięcy należy liczyć od
dnia, w którym stwierdzono naruszenie obowiązków po raz pierwszy. Inspektor nakładając karę i ustalając jej
wysokość ma obowiązek wziąć pod uwagę stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność
przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

6. OPÓŹNIENIE W BADANIACH TECHNICZNYCH SAMOCHODU A PRAWO DO PEŁNEGO ODLICZENIA VAT
W sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej,
może skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od jego nabycia, jak również od kosztów
eksploatacyjnych.
Pojazdami tymi są te:
które podatnik wykorzystuje wyłącznie w działalności, zgodnie z ustalonymi zasadami ich używania, prowadzi do
nich ewidencję przebiegu pojazdu, których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą lub też ich użycie poza działalnością jest nieistotne. Mowa tu o: pojazdach samochodowych innych
niż samochody osobowe, wyposażone w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do
przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.
klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe posiadające kabinę kierowcy, z jednym rzędem siedzeń i
nadwozie wykorzystywane do transportu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
pojazdy specjalne, spełniające warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących
przeznaczeń:
agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko – spycharka, ładowarka,
podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych i żuraw samochodowy, - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Do pojazdów specjalnych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, zostały również
zaliczone:
pomoc drogowa, której nadwozie konstrukcyjnie jest przeznaczone do przewozu pojazdów uszkodzonych;
pojazdy pogrzebowe, jeśli działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług pogrzebowych,
bankowóz wyłącznie typu A i B, jeśli działalność gospodarcza podatnika polega na transporcie wartości
pieniężnych.
Dodatkowym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wpisu w dokumentach rejestracyjnych tych pojazdów, iż
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym uznawane są one za pojazdy specjalne oraz spełniają warunki znajdujące
się w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń. Wymagania techniczne dla powyższych pojazdów
powinny być potwierdzone badaniem technicznym, które przeprowadza okręgowa stacja kontroli pojazdów, oraz
zaświadczeniem i odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku pojazdów specjalnych
spełnienie wymagań technicznych można stwierdzić również na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym.
TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO - zgodnie z art. 9 ustawy o VAT dodatkowe badanie techniczne powinno
zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później
jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, (czyli do końca czerwca tego roku). Gdyby
przed tym terminem podatnik chciał sprzedać pojazd, wówczas badanie powinno zostać wykonane nie później niż
przed dniem dokonania dostawy.
W przypadku pojazdów spełniających kryteria określone w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, potwierdzone
wymaganym zaświadczeniem, nie ma znaczenia termin uzyskania takiego zaświadczenia (do 30 czerwca 2014).
Według ekspertów pozyskanie zaświadczenia po terminie określonym w ustawie nie jest równoznaczne z utratą
prawa do odliczenia VAT w pełnej wysokości od kosztów związanych z eksploatacja samochodu. Zaświadczenie z
okręgowej stacji kontroli pojazdów jedynie potwierdza stan faktyczny, co do kwalifikacji pojazdu. Należy również
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zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują żadnych sankcji w przypadku niedotrzymania obowiązującego
terminu na przeprowadzenie badania technicznego.

7. Zmiana zasad ujawnienia w KRS informacji o przedmowie działalności podmiotów
wpisywanych do rejestru przedsiębiorców.
Z dniem 01.12.2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o KRS (Dz.U. z 2014 r. ., poz. 1161) zgodnie, z którą
dane o firmie wpisane do KRS (dane podstawowe) będą automatyczne przekazywane do Centralnego Rejestru
Podmiotów-Krajowej Ewidencji podatników (CRP-KEP) oraz rejestru REGON.
Za pośrednictwem CRP-KEP trafią również do Centralnego Rejestru Płatników Składek, prowadzonego przez ZUS.
Pozostałe dane, tzw. dane uzupełniające, potrzebne ZUS (niezbędne także dla US i GUS) podmioty będą
zobowiązane przekazać tylko do Urzędu Skarbowego na jednym formularzu NIP-8.
Na podstawie danych podstawowych oraz uzupełniających ZUS utworzy konto płatnika składek oraz sporządzi za
niego dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZPA, ZUS ZAA- adresy prowadzenia działalności. ZBA – informacja o numerach
rachunków bankowych.
Będzie to jednak możliwe wówczas, gdy wniosek do KRS zostanie wypełniony poprawnie, a formularz NIP-8
zostanie zgłoszony w ciągu 7 dni od daty rejestracji firmy w KRS.
Za zatrudnionych pracowników i członków ich rodzin płatnik będzie musiał dokonać zgłoszenia samodzielnie na
drukach ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz ZCNA
Ponadto po zmianach wpisywać się będzie nie więcej niż 10 przedmiotów działalności usług PKD, w tym jeden
określający rodzaj przeważającej działalności na poziomie podklasy, a więc opisanej zgodnie z PKD czterema
cyframi i jedną literą np.
Oznacza to również, że podmioty zarejestrowane już w KRS będą obowiązane przy pierwszym wniosku o zmianę
danych w rejestrze, nie później niż w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. najpóźniej w dniu
01 grudnia 2019 r.) wnioskować równocześnie o zmianę wpisu w części dotyczącej przedmiotu działalności. W tym
celu należy dołączyć do wniosku załącznik KRS-ZM i wyodrębnić 1 przeważający rodzaj działalności i wpisać do 9
pozostałych rodzajów działalności ( wykonywać można faktycznie więcej).

8. Fiskus chce być przyjazny także na telefon
Ministerstwo Finansów zamierza przyznać początkującym firmom asystenta, który na wniosek
mikroprzedsiębiorcy będzie pomagał mu w wyborze formy opodatkowania, w rozliczeniach, a nawet udzielić ma
informacji na temat przysługujących ulg, ale także o zbliżającym się terminie zapłaty podatku, czy złożenia
deklaracji. Będzie także udzielał informacji na temat ich organów, np. ZUS.
Asystent będzie przypisany do danego podatnika i opiekować się nim przez 18 m-cy od nadania numeru NIP.
Niestety asystent nie będzie mógł wypełniać za podatnika żadnych dokumentów, ani też nie będzie świadczył
usług doradztwa podatkowego.
Powyższe zmiany mają obowiązywać od 01 stycznia 2016 r.
9. Od 01 stycznia 2015 r. większość PIT-ÓW i CIT-ÓW będzie składana przez Internet (Dz.U. z 2014 r., poz. 1563)
zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym i innych ustaw (Dz.U. z 12.11.2014 r. , Dz.U. z 2014 r. poz.
1563) od 01.01.2015 r. deklaracje PIT-40, PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, co do zasady winny być składane przez Internet i
obejmować będą dochody uzyskane od 01.01.2014 r. Prawo do składania w/w PIT-ÓW w drodze papierowej będą
miały podmioty zatrudniające do 5 pracowników, chyba, że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje
Biuro Rachunkowe.
Deklaracje składane w formie elektronicznej należy złożyć do Urzędu Skarbowego do 28.02.2015 r. natomiast w
formie papierowej do 31.01.2015 r.
Jeżeli chodzi o osoby prawne obowiązek składania deklaracji drogą elektroniczną dotyczyć będzie CIT-8, CIT-8A,
CIT-8B, CIT-0.
10. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI
Określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej a także w przepisach dotyczących poszczególnych
organów kontrolnych tj. urzędów –skarbowych, inspekcji sanitarnej, ZUS.
Wynika z nich, co do zasady, że:
kontrola u przedsiębiorcy może zostać przeprowadzona po doręczeniu mu zawiadomienia, nie wcześniej niż po
upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia
jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, należy je wysłać ponownie
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Obowiązek zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli nie dotyczy przypadków, gdy:
przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, w tym
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego bądź zabezpieczenia dowodów jego popełnienia
gdy jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia oraz środowiska naturalnego, lub
przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby, bądź doręczenie pism na podane adresy było
bezskuteczne lub utrudnione.
Od kontroli prowadzonych przez w/w organy kontrolne należy odróżnić postępowanie kontrolne Państwowej
Inspekcji Pracy, ponieważ nie dotyczy ono działalności gospodarczej, ale przestrzegania przepisów prawa pracy
oraz przepisów bhp, a mianowicie:
inspektorzy pracy mogą przystąpić do kontroli o każdej porze bez żadnego uprzedzenia.
Przed przystąpieniem do kontroli inspektor PIP winien okazać legitymację służbową potwierdzającą jego
tożsamość oraz upoważnienie do dokonania kontroli.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wszystkie czynności kontrolne mogą być prowadzone w
obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nieobecności kontrolowanego,
osoby przez niego upoważnionej lub niewyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania firmy czynności
kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika, bądź przywołanego świadka, którym powinien
być funkcjonariusz publiczny niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
Kontrola winna być tak przeprowadzona, aby nie zakłócać normalnego toku działalności firmy, z drugiej zaś strony
kontrolowany winien udostępnić organom kontrolnym wszystkie niezbędne dokumenty i materiały, a w miarę
możliwości oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem oraz udzielać niezbędnych informacji i
wyjaśnień.
Czas trwania kontroli zależy od wielkości przedsiębiorcy i w przypadku mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie do 9
pracowników, obrót do 2 mln euro) nie może przekroczyć 12 dni.

11. Prawa konsumenta po 25 grudnia br.
Prawa konsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej, która przybliża przepisy ustawy o
prawach konsumenta. Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości dotyczące zakupów przez Internet, poza lokalem
przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie – na stronie znajdzie odpowiedź. Serwis pomoże przygotować firmę
do zmian prawnych.
25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Zmienią się zasady dotyczące sprzedaży przez
internet, na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych. Już teraz przedsiębiorcy mogą szykować
się do nadchodzących zmian, korzystając ze specjalnie stworzonego portalu –
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, koniecznie odwiedź ten adres.

II. ZUS
1. SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU
Od stycznia 2015 roku nastąpi podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców.
UWAGA!! Kwoty obliczone zostały na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej, wskazanej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Zgodnie z procedurą
ustalania minimalnej podstawy składek ubezpieczeniowych kwota ta powinna zostać ogłoszona w
obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej, Monitor Polski" do końca grudnia 2014 roku. W związku z powyższym należy śledzić,
czy prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok ma wynieść
3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł
. W związku z powyższym, składki wynosić będą:
 Emerytalna
463,68 zł
 Rentowa
190,03 zł.
 Chorobowa
58,20 zł.
 Wypadkowa
45,85 zł. (do 9 zatrudnionych)
 Fundusz Pracy
58,20 zł.
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Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana w styczniu 2015 r.
2. NOWA WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA I NOWE SKŁADKI ZUS DLA NOWYCH FIRM W 2015
ROKU
Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za prace z 1680,0 zł w 2014 r. do kwoty 1750,0 zł w 2015
r. (Dz.U. z 15.09.2014 r. poz. 1220). Wzrost minimalnego wynagrodzenia to wzrost również składki na
ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm,
bowiem kwoty składek dla nowych firm kształtują się w zależności od kwoty 30% podstawy minimalnego
wynagrodzenia.
Podstawa naliczenia składki wynosić będzie 525,0 zł, a poszczególne składki na ubezpieczenie:
Emerytalne 102,48 zł
Rentowe
42,00 zł
Chorobowe 12,86 zł
Wypadkowe 10,13 zł
Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia
społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas
obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie, co najmniej
minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.- 1750,00 zł).
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma też wpływ na naliczanie składek emerytalnej i rentowej za osoby
przebywające na urlopach wychowawczych.
Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru tych składek nie będzie mogła być niższa od kwoty 1750,0 zł dla osób
zatrudnionych przed urlopem na pełny etat. Dla pracownika ”niepełnoetatowca” korzystającego z urlopu
wychowawczego, podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona
proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia. Od 2015 r.
podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych takiej osoby nie może być niższa od kwoty 1.312,50 zł (tj. 75%
z kwoty 1750 zł).

WNIOSEK O UMORZENIE SKŁADEK ZUS TYLKO DO 15 STYCZNIA 2015 ROKU
Podatnicy, którym zależy na umorzeniu zaległości w składkach ZUS powstałej w latach 1999 - 2009 mają czas na
złożenie wniosku tylko do 15 stycznia 2015 roku. Po upływie tego terminu wniosek w ZUS może zostać odrzucony.
Od stycznia 2013 roku obwiązuje ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Dz.U. 2012 poz. 1551). Ustawa ta daje możliwość
ubiegania się o umorzenie zaległości w składkach na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe za
osoby obowiązkowo podlegające tym składkom z tytułu prowadzonej dzielności gospodarczej - powstałej w
okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzenie dotyczy nie tylko samej zaległości w składkach, lecz
także kwoty naliczonych odsetek od zaległości, opłaty prolongacyjnej, kosztów egzekucyjnych, czy też opłaty
dodatkowej.
Zgodnie z przepisami ustawy płatnicy składek ZUS na złożenie wniosku o umorzenie zaległości w ZUS mają 24
miesiące od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, a więc do 15 stycznia 2015 roku. Termin ten nie dotyczy
jednak płatników, którzy po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej (po dniu 15 stycznia 2013 roku) uzyskali z ZUS
decyzję o:
obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
wysokości kwoty zadłużenia składek ZUS powstałej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub inną osobę trzecią.
Płatnicy ci mogą składać wniosek wyłącznie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji – chyba,
że termin 24 miesięcy jest dłuższy.
Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie nie wyklucza możliwości składania wniosków po terminie, to
dla własnego bezpieczeństwa warto mieć na uwadze ustawowy termin złożenia wniosku.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ZDECYDOWAŁ, CO ZE SKŁADKAMI JEDYNEGO WSPÓLNIKA SP. Z O.O.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. są zgodne z konstytucją.
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Zgodnie z ustawą, którą rozstrzygał Trybunał, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za
osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na niego obowiązek rozliczania i opłacania składek
na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
We wniosku do TK skarżąca wskazała, że zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólników spółek z o.o. ma cechy
przypadkowości i pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.
Przewodnicząca składu orzekającego poinformowała, iż TK uznał kwestionowany przepis ustawy - odnoszący się
do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. - za zgodny z konstytucją. TK stwierdził, bowiem, że przewidziane w
przepisach kryterium różnicujące nawiązuje wprost do "nasyconej elementem osobowym konstrukcji
jednoosobowej spółki z o.o.". "Zróżnicowanie zasadza się, bowiem na wyznaczanym przez skupioną w jednym
ręku wiązkę uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym (...).
Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często
dochodzi do swoistego połączenia pracy i kapitału, które to połączenie pozwala go zakwalifikować, jako osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność" - wskazywał sprawozdawca składu orzekającego sędzia Stanisław Rymar,
odczytując uzasadnienie wyroku.
W ocenie TK zróżnicowanie statusu ubezpieczeniowego wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnika
„typowej” spółki z o.o. nie oznacza naruszenia nakazu równej ochrony, jeśli ma ono charakter proporcjonalny oraz
pozostaje w związku z innymi zasadami konstytucyjnymi.
Zróżnicowanie to jest zdaniem Trybunału racjonalnie uzasadnione oraz pozostaje w związku z treścią i celem
przepisów. Jak wskazywał Rymar, zróżnicowanie zapobiega zawieraniu przez wspólników jednoosobowych spółek
z o.o. umów o pracę ze spółką w celu uzyskania statusu pracowniczego oraz związanych z tym świadczeń z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Ponadto zaskarżony przepis, jak podkreślono, realizuje postulat powszechności
ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do wspólników spółek prawa handlowego.

III. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za XII.2014 r. , I i II.2015 r. wyliczone od kwoty 3781,14zł. (przeciętne
wynagrodzenie w III kw. 2014 r.) nie może być niższe od:
I rok nauki zawodu
4%
II rok nauki zawodu 5%
III rok nauki zawodu 6%

-151,25
-189,06
-226,87

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

Podstawa wymiaru składki

151,25 zł
(I rok nauki)

189,06 zł
(II rok nauki)

226,87 zł
(III rok nauki)

Rodzaj
ubezpieczenia

Sposób finansowania
płatnik

ubezpieczony

emerytalne

14,76 zł

14,76 zł

rentowe

9,83 zł

2,27 zł

chorobowe

-

3,71 zł

wypadkowe

x*

-

emerytalne

18,45 zł

18,45 zł

rentowe

12,29 zł

2,84 zł

chorobowe

-

4,63 zł

wypadkowe

x*

-

emerytalne

22,14 zł

22,14 zł

rentowe

14,75 zł

3,40 zł

chorobowe

-

5,56 zł

wypadkowe

x*

)

)

)

0d 01.01.2015 r. minimalne wynagrodzenie pracowników pełnoletnich wynosić będzie 1750 zł. miesięcznie brutto
(w pierwszym roku pracy wynosi 80% t.j. 1400 zł.)
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2. Zmiany w zasadach przyznawania i wypłat refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników
młodocianych
Zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014r. (Dz.
U. z 2014r. poz. 865) i weszły w życie z dniem 01.07.2014r.
Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w/w Rozporządzeniem jest konieczność dołączenia do wniosku o
zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS umowy o naukę zawodu, co oznacza, że obecnie
najpierw należy zawrzeć umowę o naukę zawodu z uczniem, a dopiero potem złożyć wniosek o zawarcie umowy o
refundację. Przed 1.07.2014 wniosek musiał być złożony przed zawarciem umowy o naukę zawodu.
Kolejną zmianą jest konieczność wskazania w w/w wniosku numeru konta bankowego pracodawcy, na który,
będzie przekazywana przyznana refundacja.
Oświadczenie o liczbie młodocianych, którzy po ukończeniu nauki zawodu kontynuowali zatrudnienie u
pracodawcy lub nadal są zatrudnieni dotyczyć będzie okresu 6 m-cy, a nie 12 m-cy.
Ponadto w Rozporządzeniu jednoznacznie przesądzono, że refundacja wynagrodzeń i składek ZUS jest
traktowana, jako pomoc de minimis,
1. do umów o refundację zawartych przed 01.07.2014r. i wniosków o dokonanie refundacji składanych zgodnie z
tymi umowami stosuje się przepisy dotychczasowe
2. natomiast wnioski o zawarcie umowy o refundację i wnioski o przyznanie refundacji złożone nierozpatrzone
przed wejściem w życie Rozporządzenia rozpatrywane będą wg obecnych przepisów,
3. z kolei wnioski, o których mowa w pkt. 2, które wymagają uzupełnienia w zakresie wynikającym z obecnego
Rozporządzenia pracodawca uzupełnić w terminie 14 od dnia otrzymania wezwania z centrum edukacji.
Jednocześnie informujemy, że terminy składania wniosków o zawarcie umowy o refundację nie uległy zmianie i
tak: wnioski dotyczące młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych należy składać w terminie od 1
stycznia do 15 listopada każdego roku, natomiast, jeżeli młodociani nie dokształcają się w formach szkolnych
można je składać w terminie od 1 do 20 każdego m-ca.

IV. WAŻNE INTERPRETACJE PODATKOWE
Zmniejszanie podstawy naliczania składki ZUS przedsiębiorcy będącego na zwolnieniu lekarskim
Gdański oddział ZUS w decyzji nr 237 z 8.06.2014 r. (DI/100000/43/643/2014) orzekł, że zasady proporcjonalnego
zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie stosuje się, gdy są one naliczane od
kwoty wyższej niż minimalna.
Interpretacja dotyczyła osoby prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo, która opłacała wyższe niż
wymagane przez przepisy składki na ubezpieczenie społeczne, w tym, chorobowe oraz Fundusz Pracy.
Przedsiębiorca miał wątpliwość, czy w przypadku niezdolności do pracy, która trwa przez część miesiąca i za którą
przysługuje zasiłek chorobowy, można proporcjonalnie obniżyć podstawę wymiaru składek.
ZUS przypomniał, że zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność
gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek i
odpowiednio 30% minimalnego wynagrodzenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
W myśl art. 18 ust. 9 ustawy za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowym lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru
składek zmniejsza się proporcjonalnie. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy
trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku.
Z powyższego wynika, że niższą podstawę można zadeklarować za miesiąc, w którym nastąpiło objecie
ubezpieczeniami społecznymi lub ich ustanie oraz gdy za część miesiąca przysługuje zasiłek chorobowy. Jednakże
zasada ta nie ma zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą, które określiły podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne w rozmiarze przekraczającym ustawowe minimum. ZUS podkreślił, że
uprawnienie do proporcjonalnego zmniejszania podstawy składek przysługuje jedynie, wtedy, gdy zadeklarowano
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w minimalnej wysokości.
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2.Prawa autorskie do dzieła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - interpretacja Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji nr IPPB1/415-457/14-2/EC odniósł się do często
spotykanego problemu - czy w przypadku umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a
dotyczących napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu
odrębnej wyceny tych 2 zdarzeń właściwe jest odrębne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu
bądź części programu), jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś przekazania praw autorskich
powstałych w trakcie prowadzenia tej działalności, jako przychodów z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt
3 ustawy o PIT?
W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuje on usługi
polegające na pisaniu, zgodnie z przekazanym Wnioskodawcy przez Zamawiającego zleceniem, fragmentów
systemu informatycznego oraz przekazaniu praw autorskich do tego systemu. Zaznaczyć należy, że zlecenia
dotyczą wyłącznie oprogramowania wytworzonego przez Wnioskodawcę, tj. produktu takiego, w który najpierw
Wnioskodawca wkłada swoją pracę, aby go wytworzyć, za co jest odpowiednio wynagradzany, a następnie
przekazuje wraz z produktem także przysługujące mu prawa autorskie za odpowiednim honorarium.
W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów
stwierdził, że przychody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu wynagrodzenia za usługi programistyczne oraz
honorarium za przeniesienie prawa autorskiego do dzieła stworzonego przez Wnioskodawcę w ramach
prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z działalności
gospodarczej.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów, o których mowa w
art. 18 updof, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody
określone w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3 updof (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza).
3.Przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na stronach internetowych interpretacja

Ministra Finansów
Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której odniosło się do rozbieżnych interpretacji w zakresie
zaliczania do źródeł przychodów, kwot pochodzących z udostępniania powierzchni reklamowych na stronach
internetowych. Interpretacja ogólna z dnia 5 września 2014 r., sygn. akt DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.
W dotychczas prezentowanym stanowisku Ministerstwo Finansów bazowało na kwalifikowaniu przychodów z
udostępniania powierzchni na stronach internetowych do tzw. innych źródeł przychodów. Wynikało to z faktu, że
strona internetowa nie jest przedmiotem materialnym, a zatem nie jest rzeczą, a do takich właśnie mają
zastosowanie umowy najmu czy dzierżawy.
Orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało odmienną linię interpretacji. W swoich wyrokach sądy
uznały, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę zarządzającą stroną internetową z tytułu udostępniania
powierzchni np. pod reklamę, należy zakwalifikować do przychodów z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym
charakterze (źródło wskazane w art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o PIT). Uznano tym samym, że umowa, na podstawie,
której jeden podmiot udostępnia innemu możliwość wyświetlania określonych treści jest umową nienazwaną o
charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Oddanie do używania dotyczy bytu wirtualnego, jakim jest część
powierzchni strony internetowej.
Ministerstwo Finansów pozwala, zatem w interpretacji ogólnej kwalifikować takie przychody do źródła - najem,
dzierżawa pod warunkiem jednak, że przychody te nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.
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W konsekwencji kwoty uzyskiwane z najmu i dzierżawy powierzchni stron internetowych podlegają
opodatkowaniu według zasad ogólnych – progresywnej skali podatkowej. Podatnik ma również możliwość wyboru
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
4.Nieodliczony VAT od wydatków na samochód, jako koszt podatkowy.
Od 1 kwietnia br., tj. od dnia wprowadzenia nowych przepisów w zakresie odliczania podatku VAT od kosztów
eksploatacji samochodów rodzą się wątpliwości dotyczące rozliczania nieodliczonego podatku VAT w podatku
dochodowym oraz amortyzacji samochodów użytkowanych na cele działalności gospodarczej i cele osobiste.
Wątpliwości te rozwiewa interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy, która udzieliła odpowiedzi na pytania
podatnika.
Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 22a 1 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za
koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów
prowadzonej działalności? Czy na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy w związku z art. 86a ustawy o VAT,
Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za podatkowy koszt uzyskania przychodu nieodliczony podatek
od towarów i usług?
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność
gospodarczą. W ramach tej działalności wykorzystuje samochody osobowe, które są ujęte w ewidencji środków
trwałych i stanowią środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochody te są również
wykorzystywane na inne cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonywane odpisy
amortyzacyjne od samochodów będących środkami trwałymi są uznawane za koszt podatkowy. Ponadto za koszt
podatkowy Wnioskodawczyni uznaje ponoszone wydatki związane z używaniem samochodów osobowych z
wyłączeniem wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawczyni nie prowadzi
ewidencji przebiegu pojazdu i nieodliczony podatek od towarów i usług, lub jego nieodliczoną część uznaje, jako
koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
We wniosku wskazano, że do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni zalicza wydatki na eksploatację
samochodów osobowych związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prawidłowe jest, zatem stanowisko
Wnioskodawczyni, że do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczony nieodliczony podatek VAT od tych
wydatków, który nie obniżył podatku należnego w podatku od towarów i usług. Wyraźnie zaznaczyć jednak
należy, że nie dotyczy to wyłącznie wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów na inne cele niż
działalność gospodarcza.
W interpretacji indywidualnej Interpretacja indywidualna z 20 sierpnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-582/14/WM Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdziła, że podatnik postępuje prawidłowo. Wnioskodawczyni może
zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodów
osobowych stanowiących środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej, pomimo, że samochody te są
częściowo wykorzystywane na inne cele. Wnioskodawczyni może również zaliczać do kosztów uzyskania
przychodów część naliczonego podatku VAT niepodlegającego odliczeniu od podatku należnego w podatku od
towarów i usług, przy czym możliwość ta dotyczy wyłącznie wydatków związanych z pozarolniczą działalnością
gospodarczą.

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony o zakres ochrony
przeciwpożarowej.
BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) oraz kierowników zakładu pracy, zatrudniających
pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami
okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.
Koszt szkolenia 150,00 zł. Termin zapisy na 2015 r.
– realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna grupa 10 osób.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia-ważne na 5 lat oraz fakturę VAT.
Zapisy
i
informacje:
Telefonicznie: 22/ 635 04 64 lub 608502875 E-mail: cech@motoryzacja.home.pl
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KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy –2015 r.
Organizujemy kurs dla uczniów na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego
zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł netto dla firm zrzeszonych w Cechu
Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: - rozpoczęcie
uzależnione od ilości zgłoszeń.

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU

tel. 22 635-04-64

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

również w

Inspektor ds. bhp p. Andrzej Osiecki – porady, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT
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