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 ABC Zamówień publicznych w 2015 roku
Spotkanie odbędzie się 26 luty 2015 roku w godzinach 9:00 – 17:00
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Obowiązują zapisy.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia.
Prosimy o kontakt droga mailową na adres: cech@motoryzacja.home.pl lub telefonicznie pod numer:
(22) 635 04 64 lub 608 502 875

 Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki sprzedawców oraz nowe
zasady rozpatrywania reklamacji.
Spotkanie odbędzie się 17 marca 2015 roku w godzinach 9:00 – 17:00
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny . Obowiązują zapisy.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia.
Prosimy o kontakt droga mailową na adres: cech@motoryzacja.home.pl lub telefonicznie pod numer:
(22) 635 04 64 lub 608 502 875

I.

SPRAWY ZUS – owskie

1. Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
wyliczone od kwoty 2 375,40 (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2015r. wynoszą 3 959 zł
ogłoszonego w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.11.2014r. MP z 2014r. poz. 1137)
nie mogą być niższe od:





emerytalna
rentowa
chorobowa
wypadkowa

-

19,52 %8%
2,45 % 1,93 % -

463,68 zł
190,03 zł
58,20 zł (dobrowolna)
45,85 zł (do 9 ubezpieczonych)

Uwaga! od 1 kwietnia składka wypadkowa w zakładach do 9 zatrudnionych ma wynosić 1,80 % - zakłada
projekt MPiPS.
Składka na Fundusz Pracy 2,45% tj. 58,20 zł.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2015 rok – 279,41 zł . Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn.
20.01.2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie
z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wspomniane wynagrodzenie wyniosło 4139,42 zł. Zgodnie
z kwotą podaną przez GUS – w 2015 roku minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
wynosi 3104,57 zł. Sama zaś składka na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi 9% podanej kwoty, wynosi
279,41 zł. Od podatku można odliczyć 7,75 % tj. 240,60 zł.
Należy pamiętać, że wszyscy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną w tej samej wysokości – ustawodawca nie
przewidział w tym przypadku żadnych ulg.
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Przypominamy również, że składkę zdrowotną opłaca się odrębnie, od każdego rodzaju działalności (art. 82 ust. 3
s.u.s.). Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju
działalności, składka zdrowotna opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.
2. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015r.
wynosi 118 770 zł (MP z 2014r., poz. 1137)
3. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenie emerytury za 2014r. wynosi 32 822,80 zł Powyższy limit nie
dotyczy osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, a także osób prowadzących działalność gospodarczą.
4. Waloryzacja emerytur i rent w 2015r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1682) będzie przeprowadzona 1 marca 2015r. i
polegać będzie na zmianie zasady wyliczania z procentowej na procentowo-kwotową co oznacza, że kwota
wzrostu emerytury co do zasady nie będzie mogła być niższa niż 36 zł, zaś zakładany wskaźnik waloryzacji wyniesie
101,08%. Podobnie będzie w przypadku renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Natomiast osoby uprawnione do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzymają co najmniej 27 zł
podwyżki, a pobierające emeryturę częściową – nie mniej niż 18 zł.
Ponadto od 01.03.2015r. najniższa kwota świadczeń wynosić będzie:



emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej – 880,45 zł
renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 675,13 zł

5. Obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych od 01.01.2015r.
W wyniku nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1831) wszyscy członkowie
rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji zostaną objęci ubezpieczeniem
społecznym. Zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalno – rentowych dokonuje płatnik składek na druku ZUS ZUA w
ciągu 7 dni od następnego dnia po dniu, w którym powstał obowiązek ubezpieczeniowy. Należy przy tym zwrócić
uwagę, że jeżeli członek rady nadzorczej rozpoczął pełnienie tej funkcji przed 01.01.2015r., to zanim płatnik zgłosi
go do ubezpieczeń emerytalno – rentowych w pierwszej kolejności powinien go wyrejestrować z ubezpieczenia
zdrowotnego było dotychczas obowiązkowe) na druku ZUS ZWUA, z datą wyrejestrowania 1 stycznia 2015r.
Ponownego zgłoszenia do tego ubezpieczenia wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalno – rentowych
należy dokonać na druku ZUS ZUA z ta samą data tj. 1 stycznia 2015r. w terminie do 08.01.2015r.
Niezależnie od powyższego informujemy, że objęcie ZUS-em wszystkich umów zlecenia do wysokości
minimalnego wynagrodzenia będzie obowiązywać od 01.01.2016r.
6. Zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego (Dz. U. z 2014r. poz. 1682) polegają na poszerzeniu od
01.03.2015r. katalogu osób uprawnionych do tego zasiłku o dziadków, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i
osoby nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Do tej pory byli to: małżonek, rodzice (ojczym i macocha),
dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, wnuki, rodzeństwo
7. DO 2 LUTEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DRUK ZUS IWA
Niektórzy płatnicy składek do 2 lutego muszą złożyć informację ZUS IWA za 2014 r. zawierającą dane konieczne do
ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.
W kwietniu 2015 roku zacznie się nowy rok składkowy – czyli okres, w którym płatników obowiązuje konkretna
stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stopę tą na każdy rok składkowy ustala ZUS na
podstawie danych, które płatnicy wykazali w informacjach IWA. Do jej złożenia zobowiązani są płatnicy składek,
którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
- byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu
2015 r.,
- byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2014 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych
(zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na
stronach internetowych ZUS).
8. MNIEJ OBOWIĄZKÓW WOBEC ZUS
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Od 1 stycznia br. nie obowiązuje już przepis nakładający na przedsiębiorców obowiązek weryfikowania – do 30
kwietnia każdego roku - prawidłowości dokonanych rozliczeń . Gdy przedsiębiorca naruszył ten wymóg, popełniał
wykroczenie, za które groziła grzywna do 5 tys. zł wymierzana przez sąd na wniosek ZUS (art. 98 ust. 1 pkt 6a
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Uchylenie od 1 stycznia 2015 r. tego obowiązku nie zwalnia jednak
płatników ze składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych, gdy stwierdza błędy. W zależności od tego, kto je
zauważy, obowiązują różne terminy korygowania. Jeżeli nieprawidłowości stwierdzi płatnik we własnym zakresie
na poprawienie jest 7 dni od zauważenia uchybień. Jeśli natomiast stwierdzenie nieprawidłowości następuje w
wyniku:
- decyzji ZUS – na korektę jest 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
- kontroli ZUS – 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.
Ponadto – w myśl nowych przepisów - osobom, którym płatnik naliczał jedynie składki na ubezpieczenie
zdrowotne – nie będzie obowiązku sporządzania i przekazywania rocznego RMUA.

II. PRAWO PRACY
1. WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY W 2015 ROKU
Wartość współczynnika urlopowego w 2015 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 21, zgodnie
z wyliczeniem: 365 dni roku - (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 252; 252 : 12 = 21.
Wartości współczynnika urlopowego w 2015 r. dla niektórych niepełnych wymiarów czasu pracy podajemy
w tabeli.
Współczynnik urlopowy w 2015 r. dla pracowników niepełnoetatowych
wymiar etatu

współczynnik urlopowy

1/2

21 × 1/2 = 10,5

1/3

21 × 1/3 = 7

1/4

21 × 1/4 = 5,25

3/4

21 × 3/4 = 15,75

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop przy użyciu współczynnika urlopowego następuje w oparciu o § 18
rozporządzenia urlopowego. Zgodnie z tym przepisem, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się:
dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy, a następnie, dzieląc otrzymany
ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej
pracownika, a następnie, mnożąc otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin
niewykorzystanego przez pracownika urlopu.
Obliczając ekwiwalent za urlop stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy (z pewnymi zmianami). Ustalając podstawę ekwiwalentu, składniki wynagrodzenia określone
w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.
Należy podkreślić, że przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop stosuje się współczynnik urlopowy obowiązujący
w roku wypłaty ekwiwalentu, niezależnie od tego, czy przysługuje on za urlop zaległy, czy bieżący.
2. ZMIANY W KODEKSIE PRACY (Dz.U. z 2014r. poz. 1662)
przewidują zachowania ważności badań profilaktycznych pracowników, i tak:
 od 01.04.2015r. wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby przyjmowane do pracy u innego
pracodawcy, na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli
przedstawią orzeczenie lekarskie na stanowisko pracy u dotychczasowego pracodawcy, odpowiadające
warunkom pracy u nowego pracodawcy.
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W/w przepisy będą miały również zastosowanie w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej
jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. Natomiast nie będą miały zastosowania przy
przyjmowaniu do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.


doprecyzowano zapis art. 229 § 4 kp wyraźnie wskazując, że pracodawca nie może dopuścić do pracy
pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na
określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie oraz
wprowadzono nowy § 4 a nakładający na pracodawców wyraźny obowiązek wystawiania skierowań na
badania lekarskie.



zwracamy uwagę, że powyższe przepisy nie będą miały zastosowania do orzeczeń lekarskich
stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed dniem ich wejścia w życie



w stosunku do skierowań na badania lekarskie oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed wejściem w
życie zmian do kodeksu pracy (przed 15.04.2015r.) będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie informujemy, że:



w Dz.U. z 2014r. pod poz. 1502 ukazał się tekst jednolity kodeksu pracy
natomiast w Dz.U. z 2014r. pod poz. 1632 opublikowano jednolity tekst Rop. Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom
zwolnień od pracy

III. SPRAWY UCZNIOWSKIE
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za m-ce I i III,IV i V 2015 r. wyliczone od kwoty 3942,67 zł, (przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej IV kw. 2014 r.) nie może być niższe, od:
w I roku nauki zawodu – 4 %
- 157,71 zł
w II roku nauki zawodu – 5 %

- 197,13 zł

w III roku nauki zawodu – 6 %

- 236,56 zł

Natomiast minimalne wynagrodzenie pracowników pełnoletnich od 01.01.2015 r. wynosi 1750 zł brutto. W
pierwszym roku pracy nie może być ono niższe niż 1 400 zł. Do okresu pracy nie zalicza się okresu nauki zawodu.
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:
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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 umów 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.

III. PODATKI
DANE DOTYCZĄCE 2015 ROKU BEZ ZMIANY
W 2015 r. w dalszym ciągu zamrożona jest skala podatkowa i kwota wolna od podatku. Również stawki podatku
VAT będą nadal na podwyższonym poziomie. Wynika to z wprowadzonej ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia
15 stycznia 2015 r. Ustawa została podpisana przez Prezydent 23 stycznia br.

1. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2014r.
Przypominamy że:






do 20 grudnia 2014r. należy uiścić zaliczkę za miesiąc listopad 2014r. przez prowadzących podatkową
księgę przychodów i rozchodów.
Do 20 stycznia 2015r. należy wpłacić zaliczkę za miesiąc grudzień 2014 przez w/w podatników. Jeżeli
jednak przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie roczne za 2014r.(PIT 36 i PIT 36L) i dokona
zapłaty podatku wynikającego
z zeznania, będzie zwolniony z zapłaty zaliczki za miesiąc grudzień
2014r.
Do 28 grudnia 2014r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2014r. przez opłacających kartę
podatkową.
Na dzień 31 grudnia 2014r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wycenić w
terminie 14 dni od jego zakończenia (obowiązek ten dotyczy prowadzących podatkową księgę
przychodów i rozchodów oraz ewidencje sprzedaży w ryczałcie ewidencjonowanym).

Ponadto do 20 stycznia 2015r. należy:






Zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku w formie ryczałtu
ewidencjonowanego, z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2015r. podatnik nie zgłosi likwidacji działalności lub
nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność w tej formie. Za
prowadzących w 2015r. działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego uważa się także tych
podatników ryczałtu, którzy w 2014r. nie przekroczyli przychodu (bez VAT) wynoszącego 626 880 zł.
Złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowanie opodatkowania w formie
karty podatkowej na 2015r. chyba że, karta podatkowa była opłacana w 2014r.
Złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego, chyba że podatek był opłacony w tej formie w
2014r.
Na dzień 1 stycznia 2015r. należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Odstąpiono
natomiast od obowiązku powiadamiania Urzędu Skarbowego o założeniu księgi. Obowiązek ten będą
mieli jednak podatnicy, którzy w 2014r. opłacali podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego i
przekroczyli przychód 626 880 zł (bez VAT). W tym przypadku zawiadomienie o założeniu księgi należy
złożyć do 20 stycznia 2015r.

Do 31 stycznia 2015r. należy:
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Złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu miejsca zamieszkania podatnika zeznania na PIT-28
oraz wpłacić wynikający z rozliczenia podatek przez opłacających ryczałt ewidencjonowany, a w karcie
podatkowej informację o wysokości zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych na druku PIT-16A
(nowe druki) za 2014r.
Złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację w formie papierowej o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy na druku PIT-4R przez zakłady zatrudniające do 5 pracowników, którą składa się w przypadku
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania,
a w przypadku osób prawnych wg siedziby podatnika (nowy druk), chyba że w ich imieniu i na ich rzecz
obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe. Natomiast deklarację PIT-4R w formie elektronicznej należy
złożyć w terminie do 28.02.2015r. Na tych samych zasadach zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1563) od 01.01.2015r. winny być
składane deklaracje PIT-40, PIT-11, PIT-8C dotyczące dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r.

UWAGA! PIT-37 za 2014r. sporządzi fiskus
Osobom zobligowanym do złożenia PIT-37 za 2014r. (pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła)
wstępne zeznanie podatkowe za 2014r.będzie mógł sporządzić Urząd Skarbowy. Rozliczenie dokonane na
podstawie danych przekazanych przez zakłady pracy, zleceniodawców, zamawiających wykonanie dzieła zostaną
udostępnione na indywidualnych kontach podatników zakładowych na Portalu Podatkowym:
(www.portalpodatkowy.mt.gov.pl) w marcu 2015r. Wstępne wypełnione zeznania podatkowe będą stanowić
tylko propozycję rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zeznanie sporządzone przez administrację podatkową będzie można wysłać w zaproponowanym kształcie albo po
wprowadzeniu uzupełnień i modyfikacji, np. w celu skorzystania z ulg podatkowych, rozliczenia się wspólnie z
małżonkiem, czy przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego ( do 30.04.2015r.).
Rozliczenia będzie można dokonać samodzielnie i złożyć tak jak dotychczas w formie papierowej, lub przez
Internet za pośrednictwem e-Deklaracji.
PIT-37 za 2014r składają samodzielnie również emeryci i renciści którzy osiągają dodatkowe dochody z umowy o
pracę, zlecenia lub umowy o dzieło, bądź pragną skorzystać z odliczeń i ulg bądź przekazać 1% na rzecz organizacji
pożytku publicznego. W przeciwnym wypadku rozliczenia dokonuje ZUS na druku PIT-40A.
Zmianie nie uległy zasady i terminy składania PIT-36, 36L, PIT-38 (do 30.04.2015r.) .
Natomiast podatnicy korzystający z ulgi na dzieci winni wypełnić PIT/UZ stanowiący część uzupełniającą do
zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014r., jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty
odliczonej w zeznaniu (wzór Dz.U. z 2014r., poz. 1673. W przeciwnym wypadku wystarczy wypełnić PIT-0.
Ponadto do zeznań podatkowych PIT-28, PIT-37, PIT-36, będą obowiązywać załączniki (nowe druki) PIT-D, PIT-0,
PIT-M, PIT-2K. PIT-B, PIT-ZG.

2. Skala podatkowa za 2014r. i na 2015r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006r.) jest dwustopniowa
i przedstawia się następująco:
Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

w zł
ponad

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 2014 r. i na 2015 r. opodatkowaniu podlegają dochody powyżej 3.091 zł , zaś
kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniosła 46,34 zł.
Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to również nie uległy zmianie
2015r.:





i wynoszą za 2014r. i na

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
rocznie
dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2 502,56 zł rocznie

Ponadto przypominamy że:







ulga z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego lub 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 na wynajem, może mieć zastosowanie w rozliczeniu za
2014r. 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 1 stycznia
2007 r. i w dalszym ciągu kontynuują spłatę odsetek
- kredyt na realizacje inwestycji mieszkaniowych zaciągnęli w latach 2002-2006, jednak inwestycję
mieszkaniową zakończyli w 2007r. lub zakończą w latach następnych.
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 osoby z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa w wysokości 2 280 zł
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub
II grupy inwalidztwa lub własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, albo
dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo –
rehabilitacyjne – 2 280 zł
- utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280 zł
- na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą 100
zł miesięcznie;

 ulga na dzieci
W Dz. U. z 25.11.2014 r. poz. 1644 opublikowano ustawę z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2015
r., z tym, że jej przepisy będą dotyczyły 2014 r.
Nowe przepisy mają poprawić sytuację podatników, którzy dotychczas nie mogli w pełni wykorzystać ulgi na
dzieci. Osobom, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi, zwracana będzie z budżetu państwa
kwota niewykorzystanej ulgi. Zwrot nie będzie mógł przy tym przekraczać łącznej kwoty zapłaconych przez
podatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.
Drugą istotną zmianą jest podniesienie o 20 proc. wysokości ulgi na drugie i każde kolejne dziecko. Już w
przyszłym roku kwoty odliczenia wynosić mają na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 zł za każdy miesiąc tj.
1112,04 zł rocznie, na trzecie – 166,67 zł za każdy miesiąc tj. 2000,04 zł rocznie, a na każde następne po 225 zł tj.
– 2700 zł za cały rok.
Podatnicy wykonujący władzę rodzicielską oraz pełniący funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w
stosunku do trojga i większej liczby dzieci będą mogli odliczyć za każdy miesiąc sprawowania powyższych funkcji:
92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166.67 zł na trzecie dziecko oraz 255 zł na czwarte
i każde
kolejne dziecko. Jeżeli kwota przysługującego podatnikowi odliczenia będzie wyższa od kwoty odliczonej w
rocznym zeznaniu podatkowym, podatnikowi przysługiwać będzie kwota stanowiąca różnicę między określoną w
ustawie kwotą odliczenia, a kwotą realnie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Powyższa kwota, wykazana przez
8

podatnika w zeznaniu rocznym, bądź wynikająca z decyzji podatkowej, będzie traktowana na równi z nadpłatą
podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jednocześnie w ustawie określono limit owego dodatkowego
wsparcia wskazując, że kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w
zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które
w myśl obowiązujących przepisów podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i od podatku.
Ponadto informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2014r. poz. 1662) wartość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne
będzie określona kwotowym ryczałtem uzależnionym od pojemności silnika i tak:
 dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 wartość przychodu wynosić będzie od 01.01.2015r. 250 zł
 dla samochodów o pojemności większej niż 1600 cm3 - 400 zł
W przypadku użytkowania auta tylko przez 6 miesięcy wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień takiego
użytkowania w wysokości 1/30 wskazanych kwot. Jeżeli jednak świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu
wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie częściowo odpłatne, przychodem pracownika
będzie różnica pomiędzy wartością miesięcznego ryczałtu i ponoszoną przez niego odpłatnością.
Natomiast dowożenie do pracy autobusem będzie wolne od podatku. Na uwagę zasługuje również zmiana
przepisów dotyczących prywatnego najmu składnika wspólnego majątku małżonków polegająca na tym, że raz
złożone przez małżonków oświadczenie, że całość ich dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym) z
najmu będzie opodatkowana tylko przez jednego z małżonków, będzie ważne również w latach następnych.
Zasada ta nie będzie miała zastosowania, jeżeli małżonkowie w terminie do 20 stycznia roku podatkowego
zawiadomią w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy rozliczenia. Dotychczas
oświadczenie małżonków musiało być składane co roku.

3. Od 1 grudnia nowy druk zgłoszeniowy NIP-8
Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i
zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. W drodze rozporządzenia zmianie
ulegnie:
1. Druk NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
2. Druk NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub
płatnikiem,
3. Druk ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
Pojawi się całkowicie nowy druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych
uzupełniających. Druk ten będzie dotyczył firm, które rejestrują się w KRS.
Na druku NIP-8 przedsiębiorca zobowiązany będzie wskazać tzw. ,,dane uzupełniające”, wcześniej nieujawnione
we wniosku KRS. Dane uzupełniające są to dane, którymi przedsiębiorca nie dysponował w momencie składania
samego wniosku w KRS, a więc m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz rachunków bankowych,
czy też skrócona nazwa płatnika składek. Przedsiębiorca formularz NIP-8 zobowiązany będzie złożyć we
właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. To urząd skarbowy przekaże „dane uzupełniające” przedsiębiorcy do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.
Nowe druki zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 roku. Będą dostępne w dziale deklaracje PIT.pl. Od 1 grudnia
2014 r. tj. daty wejścia w życie rozporządzenia druki te będzie można składać elektronicznie.
W Dz.U. z 28.11.2014 r. poz. 1665 opublikowano rozporządzenie MF z 25.11.2014 r. w sprawie wzorów formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych: NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8. Natomiast w Dz. U. z 28.11.2014 r. poz.
1666 opublikowano rozporządzenie MF z 26.11.2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być
składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. JEDENAŚCIE NOWYCH DEKLARACJI ZŁOŻYMY BEZ BEZPIECZNEGO PODPISU
W Dz. U. z 12.11.2014 r. poz. 1563 opublikowano ustawę z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku
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dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma
zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
Minister Finansów rozszerzył wykaz deklaracji i podań, które mogą być składane przez osoby fizyczne za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu
elektronicznego.
Do dotychczasowego katalogu deklaracji, które mogą być przesyłane bez podpisu elektronicznego
nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydane rozporządzenie dodaje
następujące:
informacje o pozostałych podatnikach (PCC-3/A), dotyczące czynności cywilnoprawnych, z tytułu których
obowiązek podatkowy powstał po 31 sierpnia 2014 r.,
zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw
majątkowych, które nastąpiło po 31 sierpnia 2014 r.;
informacje o pozostałych podatnikach (SD-3/A), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które
nastąpiło po 31 sierpnia 2014 r.;
zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), dotyczące nabycia własności rzeczy lub
praw majątkowych, które nastąpiło po 24 października 2014 r.
Ponadto, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, w zakresie dochodów uzyskanych
począwszy od 1 stycznia 2014 r., będą mogły być składane przez płatników podatku dochodowego od osób
fizycznych:
deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów
pieniężnych (PIT-8C),
informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca
zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),
informacje o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo
pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).
Natomiast, jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PITR, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie
wykonuje biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT8AR można złożyć w formie papierowej. Powyższy wyjątek nie dotyczy IFT-3, który składany jest wyłącznie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich
złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Powyższym zmianom towarzyszy udostępnienie przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki
Dokumentów (UBD), umożliwiającej złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R,
PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego
Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego,
umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej
jednym podpisem.
Ponadto informuję, że nowe wzory rocznego obliczania podatków zostały opublikowane w:
1. Dz.U. z 28.11.2014 r. poz. 1674 – dotyczy wzorów zeznań rocznych PIT-40, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT39 oraz załączników do zeznań PIT/D, PIT/0, PIT/B, PIT/M
2. Dz.U. z 28.11.2014 r. poz. 1672 – dotyczy wzorów zeznania rocznego PIT-28/A, PIT-28/B oraz PIT-16A, PIT19A.
3. Rozporządzenie z 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i
podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1971) weszło w
życie 1 stycznia 2015 r.
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Zakłada się, że wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych
niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR). W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla
podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. PFR za 2014 r. będzie można pobrać ze strony Portalu
Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny –
będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

5. Nowa deklaracja PIT/UZ do rozliczeń PIT za 2014r.
Ministerstwo Finansów przygotowało wzór nowej deklaracji podatkowej PIT/UZ będącej częścią uzupełniającą
zeznania PIT-36 i PIT-37. Nowa deklaracja służyć ma rozliczaniu ulgi na dzieci za 2014 rok.
Deklaracja PIT/UZ dotyczyć będzie dla tych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 za 2014
rok będą chcieli rozliczyć ulgę na dzieci – a u których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest
wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Druk ten będą musieli złoży w ww. sytuacji również
małżonkowie rozliczający się wspólnie. Ww. zobowiązani będą do złożenia jednej, wspólnej deklaracji PIT/UZ.
Wprowadzenie nowej deklaracji PIT/UZ nie spowoduje usunięcia deklaracji PIT/O. Deklaracja ta nadal będzie
miała zastosowanie jednak wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę prorodzinną, u których kwota
przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie niższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
Rozporządzenie MF z 27.11.2014 r. w spawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego
składanego za rok 2014 opublikowano w Dz.U. z 28.11.2014 poz. 1673. Rozporządzenie wchodzi w życie 1.01.2015
r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (przychodów) bądź poniesionych strat za 2014 rok.

6. Odsetki od zaległości podatkowych od 9.10.2014r. wynoszą 8% w stosunku rocznym (MP z 2014r. poz. 905)
zaś odsetki ustawowe od 23.12.2014r. wynoszą również 8% w stosunku rocznym (Dz.U. z 2014r. poz. 1858).
7. Usztywnienie terminów płatności, danin i składania deklaracji od 01.01.2015r. przewidziane zostało w
ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2014r. poz. 11710), a mianowicie:




art.12 § 5 ordynacji podatkowej do tej pory przewidywał, że jeżeli termin upływa w sobotę lub dzień
wolny od pracy, za jego ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Od 1
stycznia 2015r. jego brzmienie zostanie uzupełnione o zastrzeżenie : „chyba że ustawy podatkowe
stanowią inaczej”.
Skorygowanie deklaracji, o których mowa w atr.130c i art.133 ustawy o VAT nie będzie wymagało
dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty

8. ZGŁOSZENIA INTRASTAT – PROGI STATYSTYCZNE NA 2015 ROK
W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT
jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.
Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza
ustalone i ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych
publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie
rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Wysokość progów statystycznych wynika z rozporządzenia RM (Dz.U. z
2014 poz. 1330). Główny Urząd Statystyczny informuje na swojej stronie internetowej, że na rok 2015 utrzymano
dotychczasowe wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
próg podstawowy: dla przywozu - 1 500 000 zł, dla wywozu - 1 500 000 zł.
próg szczegółowy: dla przywozu - 42 000 000 zł, dla wywozu - 76 000 000 zł. Podmioty przekraczające progi
szczegółowe są zobowiązane do wypełniania wszystkich pól deklaracji INTRASTAT.
Wymagane deklaracje - podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:
wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok
sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy
progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
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wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku
sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w
przywozie lub w wywozie; w tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, poczynając od
zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów
towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.
Deklarację składa się do właściwej, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, izby celnej, w dwóch formach:
elektronicznej – za pośrednictwem systemu dokonywania zgłoszeń celnych CELINA oraz e-maila w formacie xml,
oraz pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty.
10. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH
Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma nowe
brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba
że ustawy podatkowe stanowią inaczej". Nowa jest końcowa część przepisu, wskazująca na możliwość określenia
w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu.
Przepis ten wzbudził spore zamieszanie w związku z czym - MF postanowiło opublikować w tej sprawie
wyjaśnienie:
„Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ma nowe
brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że
ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w
innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu.
Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania
VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób
niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze
MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).
Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym
kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu
krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy. MOSS to system uproszczony, w którym deklaracje
składa się wyłącznie elektronicznie, a bramka do ich przyjmowania otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Stąd
też w przywołanych art. 130c ust. 3 i 133 ust. 2a wprost zapisano, iż termin ten upływa również, gdy ostatni dzień
terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Taki sposób obliczania terminu nie dotyczy
terminów składania „krajowych" deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych w innych podatkach. Nie dotyczy
także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania
deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze
MOSS. Obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania
terminów.”
11. WAŻNE INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wydruk z Monitora Sądowego i Gospodarczego wystarczy do potwierdzenia nieściągalnej wierzytelności
Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, których nieściągalność zostanie
udokumentowana ogłoszonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowieniami sądów o ukończeniu
postępowania upadłościowego - wynika z interpretacji indywidualnej z 16 grudnia br.
O interpretację zwróciła się spółka, która zamierza zaliczać wartość nieściągalnych wierzytelności (które to
należności zostały wcześnie rozpoznane jako przychody podatkowe) do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie wydruku postanowienia zamieszczonego w MSiG.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wydając interpretację, powołał się na przepisy ustawy o CIT, zgodnie z
którymi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć takie wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które
uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana:
postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu,
wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku lub o
umorzeniu postępowania upadłościowego lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego
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likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty
procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
Wynika z tego, że ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów
określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków i to spełnienia ich jednocześnie. Nie będzie mogła
być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, która nie została uprzednio zaliczona do
przychodów należnych, choćby została udokumentowana w sposób przewidziany w ustawie, jak i wierzytelność,
która została uprzednio zakwalifikowana do przychodów należnych, ale której nieściągalność nie została
udokumentowana we właściwy sposób.
Organ podatkowy stwierdził, że wydruk ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym jest wystarczającym
dokumentem potwierdzającym nieściągalność wierzytelności. Spółka ma więc prawo zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodów wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne, które nie są przedawnione, a
uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, których nieściągalność zostanie udokumentowana
ogłoszonymi w ww. publikatorze postanowieniami sądów o ukończeniu postępowania upadłościowego, gdyż będą
spełnione przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach ustawy o CIT.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/4231123/14/AP
2.Odsetki od zaległych opłat za użytkowanie wieczyste są kosztem podatkowym
Odsetki zapłacone w związku z nieterminowym uregulowaniem należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki - wynika z interpretacji indywidualnej z 18
grudnia 2014 r.
Jak zauważył organ podatkowy, w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawodawca wprowadził wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu
nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji
podatkowej.
Stosownie do art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Opłata za użytkowanie wieczyste wynika ze stosunku
cywilnoprawnego, tym samym w odniesieniu do niej oraz odsetek naliczanych w związku z nieterminową jej
wpłatą nie znajdują zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie wyłączenie określone w art. 16
ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2014 r., IBPBI/2/4231135/14/MS
3.Samo zapewnienie to za mało, aby odliczyć pełny VAT od nabycia samochodu
Ustawa o VAT jednoznacznie wskazuje, że użycie pojazdów samochodowych do celów niezwiązanych z
działalnością gospodarczą mogą wykluczyć jedynie ustalone zasady używania tych pojazdów, dodatkowo
potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu.
W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który zamierza kupić samochód osobowy dla celów
transportu niewielkich partii wyprodukowanego towaru do odbiorców. Podatnik zapewnia, że nabyty pojazd
będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej i że sam będzie prowadził samochód dla potrzeb działalności
gospodarczej. Nie będzie jednak prowadził ewidencji przebiegu pojazdów. Nie ma też możliwości potwierdzenia
wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów służbowych. Według podatnika przysługuje mu 100% odliczenia
podatku VAT od zakupionego samochodu.
Fiskus się nie zgodził. Organ wskazał, że ustawa o VAT jednoznacznie wskazuje, że pojazdy samochodowe są
uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez
podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony
prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów
niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów
niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą jest nieistotne.
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Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest
wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów.
Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku
pojazdu do celów prywatnych.
Dlatego fiskus uznał, że podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego,
wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego. Mimo iż podatnik wskazał,
że nabyty pojazd samochodowy będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej, to jednak nie oznacza to, że nie
może być wykorzystany w sposób mieszany, tj. do celów działalności gospodarczej oraz do innych celów, w tym
również do celów prywatnych podatnika.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2014 r., sygn. akt IBPP2/443822/14/KO, LEX nr 248605

IV.

ZMIANY W PRAWIE KONSUMENCKIM









(Dz. U. z 2014r. poz. 827) weszły w życie 25 grudnia

2014 r. i polegają w szczególności na tym, że:
reklamacja produktu może być dokonana z uwzględnieniem systemu rękojmi lub gwarancji
udzielona gwarancja nie pozbawia konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi
od momentu otrzymania towaru konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość
(e0sklepy) lub poza lokalem przedsiębiorstwa
opłaty za infolinię stworzone w celu kontaktowanie się w sprawie zawartej umowy nie mogą być większe
od opłaty za zwykłe połączenia telefoniczne
konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych do czasu pobrania plików z serwera
odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany towar trwa 2 lata od jego wydania
w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje o warunkach umowy muszą
być przekazane na papierze lub za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku
składając reklamację z tytułu rękojmi konsumentowi przysługiwać będzie przede wszystkim prawo
odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, chyba że niezwłocznie wymieni lub naprawi wadliwą rzecz a
także, gdy będzie to pierwsza reklamacja klienta.

Według poprzednich przepisów w razie wadliwości towaru klient mógł przede wszystkim żądać naprawy lub
wymiany towaru na wolny od wad, a dopiero wówczas, gdy naprawa lub wymiana wiązała się z nadmiernymi
trudnościami konsument mógł odstąpić od umowy za zwrotem ceny lub żądać obniżenia ceny.




Z kolei brak reakcji sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta żądania wymiany
rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny oznaczać będzie przyznanie jego zasadności
Jeżeli chodzi o gwarancje, to jeżeli w umowie nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi
obecnie 2 lata, licząc od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana (był 1 rok)
W przypadku udzielenia gwarancji, gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu
gwarancyjnym, które oprócz nazwy i adresu gwaranta, uprawnień wynikających z gwarancji winno
zawierać stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

Jednocześnie informujemy, że przepisy powołanej ustawy nie mają zastosowania np. do umów:
 opieki nad dziećmi – przedszkolem lub opiekunem
 dotyczących gier hazardowych – np. gry losowe, gry na automatach
 związanych z opieką zdrowotną – np. wizyta u dermatologa
 o imprezę turystyczną – np. wykupienie wycieczki w biurze podróży
 deweloperskich – na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 najmu pomieszczeń do celów mieszkaniowych
wobec takich umów, np. w zakresie obowiązków informacyjnych, czy sposobów ich rozwiązania mają
zastosowanie przepisy szczególne.
Więcej szczegółów na temat zmian ustawy zostanie zamieszczone na stronie www.motoryzacja.home.pl.
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V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska dotyczą:
przedsiębiorców (wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą)
innych osób fizycznych w zakresie w jakim obowiązuje je uzyskiwanie pozwolenia na wprowadzanie substancji lub
energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód lub pozwolenia zintegrowanego (np.
osoby prowadzące hodowlę drobiu).
podmiotów posiadających osobowość prawną, nie będących przedsiębiorcami, korzystających ze środowiska (np.
szkoły, szpitale, urzędy, stowarzyszenia itp.)
Obowiązkiem ww. jednostek jest:
samodzielne naliczanie wysokości opłaty według stawek za dany rok określonych rozporządzeniem Rady
Ministrów lub odpowiednio obwieszczeniem Ministra Środowiska,
przekazanie opłaty na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego - na przelewie określić czego opłata
dotyczy i za jaki okres została naliczona.
przedstawienie Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat według wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska (od 2009 r. Dz.U. 2009 Nr 97 poz. 816).
Termin wnoszenia opłaty oraz przedstawiania zestawienia za rok ubiegły upływa 31 marca danego roku.
Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (powietrze, pobór wód, wprowadzanie
ścieków, składowanie odpadów) których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu
marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Należy pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji nie zwalnia z obowiązku
przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska w danym komponencie.
Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej
wniesienia.
Informacje dodatkowe - nt. wymagań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz sprawozdawczości w
tym zakresie można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich i
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska:
W celu ułatwienia sporządzenia ww. sprawozdania resort środowiska przygotował bezpłatny program
komputerowy do naliczenia tych opłat i sporządzenia sprawozdania – znajduje się on na stronie
www.ekoportal.gov.pl
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy – marzec 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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