Warszawa, wrzesień 2010 r.
I. OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za m-ce IX, X, XI 2010 r. wyliczone od kwoty
3.197,85 zł (przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2010 r.) nie może być niższe od:
• w I roku nauki zawodu
4%
- 127,91 zł
• w II roku nauki zawodu
5%
- 159,89 zł
• w III roku nauki zawodu
6%
- 191,87 zł
• przyuczenie do wykonywania określonej pracy 4 % - 127,91 zł.
2. Zmiany dotyczące wymagań w zakresie szkolenia uczniów zawodu
Z dniem 29 kwietnia 2010 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. nr 61, poz. 378 z 2010 r.) zniesiony został wymóg legitymowania się
świadectwem maturalnym (dojrzałości) przez techników i absolwentów szkół równorzędnych,
zamierzających pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu (mistrzów szkolących).
Oznacza to w konsekwencji, ze za równorzędne z posiadaniem tytułu mistrza w zawodzie uznaje się:
• świadectwo ukończenia technikum , technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo
świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub
policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co
najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub
• świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub
równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym
zawodzie, nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub
• świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego,
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego,
kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium
zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą
nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie, nabyty po
uzyskaniu tytułu zawodowego lub
• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,
którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie, nabyty po uzyskaniu
dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co
najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
3. Uzyskanie dyplomu mistrzowskiego – wymagania
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z
następujących warunków /Dz. U. nr 215 poz. z 2005 r. poz. 1820 – Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 12.10.2005 r./:
1) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu
tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu
tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
2) przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności
gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
3) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym
zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w
którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej
szkoły ponadpodstawowej;

4) posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po
uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w
którym
zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje
egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w
którym zdaje egzamin;
6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co
najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.
UWAGA! W każdym przypadku, żeby kandydat został dopuszczony do egzaminu mistrzowskiego
wymagane jest od niego wykształcenie ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe.

II. PODATKI
1. Harmonogram prac legislacyjnych Min. Finansów na II półrocze 2010 r. obejmuje m.in.:
• zmianę wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych w zryczałtowanym podatku
dochodowym oraz wniosku o zastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej.
• nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowej w podatku dochodowym od osób
fizycznych
• nowe wzory rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (PIT-40A/11 a także PIT składanych
przez osoby fizyczne (PIT-36, PIT-37, PIT-2R dla korzystających z ulgi odsetkowej).
Główny cel ww. zmian to ograniczenie danych osobowych podatnika wykazywanych w tych
deklaracjach.
2. Podatek dochodowy – zmiana przepisów od 20.05.2010 r.
Z dniem 20.05.2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych i
osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 75, poz. 473 z 2010 r./ zgodnie z
którą:
• podniesiono ze 100 zł na 200 zł limit zwolnienia dla promocyjnych upominków /zwolnienie
nie obejmuje osób pozostających ze świadczeniobiorcą w stosunku cywilnoprawnym tj. na
umowie zlecenia lub o dzieło/
• w przypadku przejścia z umowy o pracę na działalność gospodarczą i wykonywania tych
samych czynności co na etacie w ramach współpracy z byłym pracodawcą można skorzystać
z podatku liniowego od razu do tej pory trzeba było czekać przynajmniej rok.
• osoby, które zaczną wynajmować nieruchomość w trakcie roku oświadczenie o wyborze
ryczałtu mogą złożyć do 20-tego następnego miesiąca, a jeżeli chodzi o wynajem w grudniu
do końca roku.

3. PODATEK DOCHODOWY – ZMIANA PRZEPISÓW OD 1.09.2010 r.
Od 1 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28 poz. 146). W ustawie tej
znajdują się również zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
zryczałtowanym podatku dochodowym.
Zmiany polegają na zwolnieniu z podatku dochodowego wartości świadczeń otrzymywanych przez
wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Ponadto zmieniono tryb
przekazywania za 2010 r. 1% podatku, na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Począwszy od 2010 r. warunkiem przekazania 1% będzie – podobnie jak jest to dziś – zapłata w pełnej
wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na
rzecz organizacji, nie później niż w terminie 2-ch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania
podatkowego. Za zapłacony podatek uważana będzie również zaległość podatkowa, której wysokość
nie przekracza 3-krotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie
przesyłki listowej.
W rozliczeniu za 2010 r. ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć korektę deklaracji ze
wskazaniem 1% wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie 30 maja 2011 r. Według
dotychczasowych zasad był to dzień 30 czerwca.
Jeden procent podatku będzie można przekazać tylko na rzecz jednej organizacji.
Pozostałe zmiany dotyczą zasad przekazywania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
przez urzędy skarbowe. Między innymi naczelnicy urzędów skarbowych będą przekazywali do
organizacji pożytku publicznego dane darczyńcy (imię i nazwisko oraz adres), jeżeli podatnik w
zeznaniu wyrazi na to zgodę.

4. WYDANIE DECYZJI PRZEZ URZĄD SKARBOWY – A ZAPŁATA PODATKU
Zasadą wyrażoną w Ordynacji Podatkowej jest brak możliwości przymusowego wykonania decyzji
wydanej
przez organ pierwszej instancji. Generalnie egzekucja możliwa jest dopiero w przypadku decyzji
wydanych przez organ odwoławczy. Dotyczy to oczywiście tylko decyzji, które nadają się do
przymusowego wykonania, a nie np. decyzji umarzającej postępowanie podatkowe.
Istnieje jednak wyjątek pozwalający wyegzekwować również decyzję nieostateczną. Organ pierwszej
instancji może nadać wydanej przez siebie decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku
uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające z tej decyzji nie zostanie wykonane, gdy:
• posiada informacje, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych
należności pieniężnych,
• strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z
odsetkami, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które
korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
• strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
• okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.
Najczęściej podstawą nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest zbywanie przez
podatnika majątku. Na postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności służy
zażalenie. Jednak jego wniesienie nie wstrzymuje wykonania decyzji. Nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności wynikającego z decyzji lub przepisu
prawa. A zatem podatnik do tego momentu uprawniony jest dobrowolnie uiścić wymierzoną kwotę,
co pozwoli uniknąć obciążenia kosztami egzekucji.

5. Nowelizacja ordynacji podatkowej /Dz. U. nr 57, poz. 355 z 2010 r./ przewiduje, że w
przypadku odwołania się przez podatników od niekorzystnej decyzji Urzędu Skarbowego, organ
podatkowy przekazując sprawę do Izby Skarbowej obowiązany będzie nie tylko ustosunkować się do
przedstawionych zarzutów, ale także będzie musiał poinformować stronę skarżącą o sposobie
ustosunkowania się do nich. W dalszym ciągu Urząd Skarbowy sam może uznać, że odwołanie
zasługuje na uwzględnienie i wydać pozytywną decyzję dla podatnika.

Kolejna nowelizacja ordynacji podatkowej, którą przyjęli posłowie przewiduje zwiększenie stawki
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz wprowadzenie dolnej granicy stawki odsetek.
Po zmianach stawka odsetek będzie stanowiła sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania
kredytu lombardowego (tyle wynosi obecna stawka) i 2%, przy czym dolna granica stawki odsetek nie
będzie mogła być niższa niż 8%.
Nowelizacja reguluje również tryb składania korekty i wniosku o zwrot VAT przez wspólników spółki
cywilnej, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Były wspólnik spółki cywilnej
będzie mógł skutecznie skorygować deklarację VAT i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty powstałej w
związku z działalnością spółki.

6. Konkubent nie jest samotnym rodzicem
Osoby żyjące w nieformalnych związkach, wspólnie mieszkające i wspólnie wychowujące swoje
potomstwo, nie mogą skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach przewidzianych dla osób
samotnie wychowujących dzieci, gdyż nie spełniają wszystkich warunków dotyczących tej preferencji
– jest to odpowiedź Min. Finansów na interpretację poselską nr 16103. Dla skorzystania z tej formy
rozliczenia decydujące jest samotne troszczenie się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, a nie
stan cywilny.

7. Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej
Od 30 lipca br. obowiązują nowe przepisy znowelizowanej ustawy o kontroli skarbowej. Rozszerzają
one krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych na żądanie organów kontroli
skarbowej.
Do przekazywania na żądanie organu kontroli skarbowej danych identyfikujących posiadacza
rachunku bankowego, jeżeli zdaniem organu posiadacz rachunku posługuje się nim w celu
prowadzenia niezgłoszonej
do opodatkowania działalności gospodarczej – zobowiązano przede wszystkim banki,
przedsiębiorstwa maklerskie, SKOK-i, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń
i towarzystwa emerytalne.
Na wydawców i redaktorów czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych oraz
usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną nałożono obowiązek udzielania na żądanie
organu kontroli skarbowej informacji o firmie i adresie przedsiębiorców lub imionach, nazwiskach i
adresach osób fizycznych zamieszczających te ogłoszenia i reklamy, pozwalających na ich
identyfikację.
Rozszerzono zakres danych przekazywanych przez banki. Oprócz informacji o posiadaczach
rachunków bankowych przekazywane będą również informacje
w zakresie posiadanych
pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, a obok obrotów i stanów tych rachunków
także podawane będą wpływy i obciążenia rachunków i ich tytuły oraz odpowiednio ich nabywcy i
odbiorcy.
Ponadto dane dotyczące wysokości zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów lub pożyczek,
celów na jakie zostały udzielone i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także dane dotyczące umów
depozytowych i umów udostępniania skrytek sejmowych.
Żądanie udostępnienia wymienionych informacji przekazywane będzie przez organ kontroli
skarbowej w formie postanowienia. Podmiotowi, do którego skierowano takie postanowienie,
przysługiwać będzie zażalenie do generalnego inspektora kontroli skarbowej. Za nieudzielanie
informacji grozi kara pieniężna do 5 tys. zł.

8. Karta podatkowa a podnajem lokalu
Zawarcie przez podatnika umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza
działalność gospodarcza – wyłączy go z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty
podatkowej.
Poszczególne rodzaje działalności gospodarczej, z których tytułu można korzystać z opodatkowania w
formie karty podatkowej wymienione zostały w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Wśród tych działalności brak jest działalności polegającej na wynajmie. W konsekwencji podatnik
uzyskujący przychody z wynajmu nieruchomości (a także umów o podobnym charakterze) nie może
przychodów tych opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty
podatkowej.
W konsekwencji zawarcie przez podatnika umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza i osiąganie z tego tytułu przychodów, które ustawa o PIT zalicza do źródła
przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza – wyłączy go z możliwości korzystania z
opodatkowania w formie karty podatkowej. Takie stanowisko wynika z interpretacji dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie z dnia 5.07.2010 r. (nr IPPB1/415-400/10-4/MT).

9. Prawo pracownika twórcy do 50 % kosztów uzyskania przychodu
Zgodnie z wyrokiem wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.01.2010 r. sygn.
akt III S.A./Wa1314/09 brak w treści umowy o pracę rozróżnienia wynagrodzenia na części związaną
ze zwykłymi obowiązkami pracowniczymi nie stanowi przeszkody do zastosowania pracownikowi 50
% kosztów uzyskania z tytułu pracy twórczej, wystarczy bowiem jeżeli ta część wynagrodzenia
będzie obliczona na podstawie szczegółowej ewidencji czasu pracy twórczej tej osoby.

III. VAT i AKCYZA
1. Stanowisko Ministra Finansów w przedmiocie faktur elektronicznych
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiedziało,
że firmy nie mogą odliczać VAT z faktury odliczonej e-mailem.
Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 maja 2010 r. wydał orzeczenie w sprawie sygn. I
FSK 1444/09, z którego wynika, że firmy mogą odliczać VAT na podstawie dokumentu otrzymanego
zwykłym e-mailem lub faksem bez bezpiecznego e-podpisu.

2. FAKTURY ELEKTRONICZNE
W maju br. po kilku latach prawniczych nieścisłości Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotny dla
firm
wyrok uznając, że faktura wysłana e-mailem czy faksem jest tak samo ważna, jak ta przesłana pocztą
(wyrok I FSK 1444/09 z 20.05.2010 r.).
Mimo tego wyroku Ministerstwo Finansów uznało, że wyrok ten respektuje, ale dotyczy on jednej
firmy, tej, która wygrała proces. Poinformowało, że orzecznictwo sądów, zgodnie z art. 87 Konstytucji
RP, nie stanowi w polskim systemie prawa powszechnie obowiązującego źródła prawa. W związku z
tym, ww. wyrok nie jest powszechna wykładnia prawa i nie dotyczy wszystkich firm.
Niemniej jednak w dniu 13.07.2010 r. Rada Ecofin (UE) przyjęła zmianę dyrektywy 2006/112/WE,
która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur
elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam
sposób.
Nowe brzmienie dyrektywy nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia wszystkim fakturom (od
momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej przechowywania) autentyczność pochodzenia,
integralności treści i czytelności faktury min. za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które

ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
Innymi słowy to podatnik będzie decydował o formie przesyłania i przechowywania faktur pod
warunkiem, że powyższe cechy faktur będą zapewnione.
W związku z powyższym Ministerstwo Finansów podjęło niezbędne prace nad dostosowaniem ww.
przepisów do wymogów nowych zapisów dyrektywy w trybie pilnym.
Jak informuje MF do czasu wejścia przewidywanych zmian w życie – kwestie metod przesyłania faktur
drogą elektroniczną reguluje rozporządzenie MF z 14.07.2005 r. w sprawie wystawiania oraz
przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133 poz. 1119).
W Sejmie znajduje się przygotowany przez komisje „Przyjazne Państwo” projekt ustawy
wprowadzającej ułatwienia w e-fakturowaniu (druk sejmowy 3235). Planowane jest m.in.
złagodzenie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego przy podpisywaniu faktur wysyłanych
droga elektroniczną. Projekt nie przewiduje jednak możliwości przesłania mailem faktur w formie
PDF.

3. Importer samochodów jako przedsiębiorca
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 2 czerwca 2010 r. Sygn. Akt. I SA BD
331/10 uznał, że w przypadku gdy ktoś kupuje za granicą kilka samochodów a następnie sprzedaje je
z zyskiem, należy to uznać za dostawę towarów w celach zarobkowych, która powinna być
opodatkowana VAT.

4. OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT USŁUG TRANSPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH DLA
KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO
Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady opodatkowania usług transportowych. W szczególności
modyfikacjom uległy usługi w zakresie miejsca powstania obowiązku podatkowego. Zasada, że
transport podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie się odbywa, z uwzględnieniem pokonanych
odległości w stosunku do transportu towarów została zmieniona.
Obecnie usługa transportu towarów podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy
będącego podatnikiem. Jeżeli firma będzie świadczyła swoją usługę na rzecz kontrahenta spoza
Polski, to ten kontrahent będzie zobligowany do rozliczenia podatku od wartości dodanej, a firma
będąca polskim przewoźnikiem wystawi fakturę bez podatku VAT.
Takie rozliczenie będzie właściwe także w sytuacji, w której część transportu będzie odbywała się
przez terytorium Polski.
Stawka 0% dotyczy transportu międzynarodowego, w którym transport rozpoczyna się lub kończy
poza terytorium wspólnoty. Nie dokonuje się już odrębnego opodatkowania części krajowej
wykonywanego transportu oraz części międzynarodowej, tylko do całej usługi stosowana jest
jednolita stawka podatku.
Jeśli nabywca usługi jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym kraju – obowiązuje
zasada, iż miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada
siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

5. KURS WALUTY PRZY KOREKCIE FAKTURY WNT
Często podatnicy mają wątpliwości – jaki kurs waluty zastosować przy rozliczeniu faktury korygującej
dotyczącej wenątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – czy kurs z dnia otrzymania faktury
korygującej, czy też kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT, tj. przyjęty do
przeliczenia faktury pierwotnej.
Z art. 31a. ustawy o podatku VAT wynika ścisłe powiązanie przeliczenia waluty obcej z momentem

powstania obowiązku podatkowego. Artykuł ten stanowi bowiem, że kwoty wyrażone w walucie
obcej, wykazane na fakturze, przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej
ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku
podatkowego.
Z przepisów art. 19 ust 4 ustawy VAT wynika, że jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi
powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niż w 7-ym dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli faktura została wystawiona w terminie, to w dacie jej
wystawienia powstaje obowiązek podatkowy, a także obowiązek przeliczenia waluty obcej na złote
według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień
wystawienia faktury. Tym samym zachodzi zbieżność, jeśli chodzi o datę wystawienia faktury i
powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w sytuacji, gdy faktury nie wystawiono w terminie,
obowiązek podatkowy nie powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy tj. w dacie wystawienia faktury. W
tym przypadku przeliczenie kwot następuje zgodnie z art. 31a. ustawy, tj. na dzień powstania
obowiązku podatkowego, czyli 7 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Niezależnie więc od tego, czy faktura została wystawiona w terminie, czy też nie, kurs wykorzystany
do przeliczenia kwoty zawartej na fakturze będzie kursem z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.
Oznacza to, że niedopuszczalny jest pogląd, iż przeliczenie waluty obcej na złote może nastąpić w
dacie wystawienia faktury korygującej. Byłby to bowiem już moment późniejszy od daty powstania
obowiązku podatkowego. Przyjęcie do przeliczenia kursu z dnia wystawienia faktury korygującej –
mając na uwadze jej zmienny charakter – mogłoby doprowadzić do paradoksalnych sytuacji, w
których kwota korekty przewyższałaby wartość z faktury pierwotnej. Faktura korygująca nie może
wpływać na wcześniej powstały obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe.
W związku z powyższym, jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą WNT i faktura ta
wykazuje kwotę wyrażoną w walucie obcej – to dla rozliczenia z tytułu VAT nie ma znaczenia kurs tej
waluty z dnia wystawienia faktury korygującej. Przy przeliczeniu wartości tej faktury należy przyjąć
ten sam kurs, jaki zastosowano do rozliczenia faktury pierwotnej dotyczącej nabycia WNT.
Znalazło to potwierdzenie zarówno w interpretacjach urzędów skarbowych jak i w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22.02.2007 r. sygn. Akt I FSK 47/06.

6. Nazwy towarów na paragonie drukowanym przez kasę rejestrującą:
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 marca 2010 r. Sygn. akt I FSK 63/09
uznał, ze podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów na tyle szczegółowe,
żeby pozwalały organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowości rozliczenia podatku oraz
zapewniały konsumentowi możliwość kontroli dokonywania zakupów. Stosowanie na paragonach
nazw ugrupowań towarów i usług jedynie według PKWiU nie spełnia tych wymogów, skoro jedna z
nadrzędnych funkcji paragonu jest umożliwienie konsumentowi sprawdzenia tego, co kupił i po jakiej
cenie. Ponadto zdaniem Sądu system ogólnego /rodzajowego/ określania na paragonie nabytych
towarów nie zapewnia w sposób należyty kontrolnej i ochronnej wobec konsumenta funkcji
informacyjnej, jaka spełniać ma paragon fiskalny. Oznacza to, że sprzedawca powinien zadbać o takie
zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z konkretnymi nazwami
jednostkowymi towarów i usług, pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację.

7. Zmiana nazwy firmy a podatek VAT

Z dniem 24.04.2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła zwolnienie z
obowiązku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT w sytuacji, gdy aktualizowane dane
obejmują zgłoszenie aktualizacyjne w systemie ewidencji podatników NIP.
Jeżeli więc podatnik zamierza zmienić nazwę firmy, to wystarczy, aby złożył aktualizację NIP,
natomiast nie ma potrzeby jednoczesnego aktualizowania formularza VAT-R.
Należy zaznaczyć, że powyższe udogodnienie nie dotyczy sytuacji, w której zgłaszana zmiana
powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego, co oznacza, że w takim przypadku oprócz
aktualizacyjnego zgłoszenia NIP, należy również dokonać aktualizacji danych na formularzu VAT-R.

8. Wystawienie faktury końcowej w przypadku 100% zaliczki
W myśl & 10 ust. 5 rozporządzenia z 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów usług, do których nie maja
zastosowania zwolnienia od podatku VAT (Dz. U. nr 212 poz. 1337 ze zm.) jeżeli faktury, o których
mowa w ust. 1-3 nie obejmują całej ceny brutto – sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu
usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w & 5 i 7-9 – z tym, że sumę wartości towarów
(usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o
sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności. Taka
faktura powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub
wykonaniem usługi.
Natomiast stosownie do & 10 ust. 6 tego rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3
obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi
nie wystawia faktury końcowej. Bowiem przepisy & 5 ust. 6 i 7 oraz & 7 rozporządzenia stosuje się
odpowiednio do faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Przepis & 10
ust. 6 wyraźnie sprzeciwia się wystawianiu faktur końcowych, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 13 tego rozporządzenia (tj. faktury zaliczkowe) obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi.
Zatem w przypadku wpłaty przez klienta 100% zaliczki lub zaliczek przed wydaniem towaru
(wykonaniem usługi), podatnik nie może w momencie wydania towaru wystawić faktury końcowej,
której wartość byłaby zerowa a zawierała jedynie listę towarów podlegających wydaniu, czy też
numery uprzednio wystawionych faktur.

9. AKCYZA – NOWELIZACJA USTAWY
W Dz. U. nr 151 poz. 1013 opublikowano ustawę z 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie od 1 września br.
Do najważniejszych zmian należy opodatkowanie zużycia nabywanej na własne potrzeby energii
elektrycznej przez podmioty z koncesją na wytwarzanie energii.
Nowe regulacje wprowadzają system teleinformatyczny do obsługi przemieszczania wyrobów
akcyzowych w procedurze zawieszania poboru akcyzy UMCS. To odejście od papierowej formy
administracyjnego dokumentu towarzyszącego na rzecz jego elektronicznego odpowiednika e-AD.
Wśród zmian znalazły się nowe postanowienia odnośnie zmiany w opodatkowaniu samochodów
osobowych w zakresie:
• opodatkowania samochodów, w których następuje zmiana silnika (jeżeli przed pierwszą
rejestracją pojazdu w Polsce następuje wymiana silnika z pojemności do 2 l na silnik o
pojemności powyżej 2 l, wówczas opodatkowany jest samochód o pojemności powyżej 2 l);
• wyłączenie z opodatkowania samochodów, które będą wywiezione z kraju w terminie 30 dni od
wyprodukowania lub sprowadzenia;
• uchylenie obowiązku składania informacji podsumowujących w zakresie
wewnątrzwspólnotowych nabyć (WN) i dostaw (WD) samochodów;
• brak konieczności przekazywania klientom oryginałów dokumentów potwierdzających zapłatę

podatku.

IV. PROJEKTOWANE ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
1. Projekt zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało na
posiedzenie Rady Ministrów. Przewiduje on:
• każdy będzie mógł bezpłatnie wydrukować sobie z Centralnej Informacji KRS wszystkie
interesujące go dane o spółkach. Taki wydruk będzie miał moc urzędową, co oznacza, że będzie
można posługiwać się nim przed urzędami i sądami jako dowodem,
• sąd po powzięciu informacji o nadaniu firmie numeru NIP dokona jego wpisu do KRS z urzędu
bezpłatnie,
• będzie możliwość zamieszczenia w KRS adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej
firmy. Wpisanie tego typu danych będzie odpłatne, a na przedsiębiorców zostanie nałożony
obowiązek ich aktualizowania.

2. Nowy system informacji gospodarczych
Z dniem 14.06.2010 r. weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych /Dz. U.
nr 81, poz. 530 z 2010r./, która przewiduje, że:
• obecnie dane o swoich dłużnikach może przekazywać szerszy, w zasadzie nieograniczony krąg
podmiotów tj.: osoby fizyczne, których wierzytelność została stwierdzona tytułem
wykonawczym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne ;
•

jeżeli chodzi o ujawnianie danych o zobowiązaniu konsumenta, to o ile uprzednio wpis był
możliwy w przypadku długów wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub o przewóz w
komunikacji miejskiej, to obecnie przedmiotem wpisu może być każde zobowiązanie
konsumenta na kwotę co najmniej 200 zł pod warunkiem, że:
- zobowiązanie musi być wymagalne od co najmniej 60 dni
- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do
zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazywania danych do biura, z podaniem
firmy i adresu siedziby tego biura;

•

natomiast, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji do BIG o zadłużeniu przedsiębiorców to
zobowiązanie musi wynikać z działalności gospodarczej z tym, że kwota zobowiązania musi
wynosić co najmniej 500,00 zł i zobowiązanie musi być wymagalne również co najmniej 60
dni i też należy uprzedzić dłużnika o zamiarze przekazania danych do BIG co najmniej na
miesiąc wcześniej.

Ponadto informujemy, że warunki przekazania informacji do BIG przez konsumenta o zadłużeniu
innych osób są następujące:
- zobowiązanie musi być stwierdzone tytułem wykonawczym
- konsument musi podać dane organu orzekającego (sądu) oraz datę wydania i sygnaturę tytułu
wykonawczego. W praktyce oznacza to w założeniu ustawodawcy skuteczną egzekucję zarówno
prywatnej pożyczki, jak i wynagrodzenia za pracę. Z kolei znalezienie się dłużnika na „czarnej liście”
oznacza dla niego nie uzyskanie kredytu z banku, kupno komórki, czy zawarcia umowy o korzystanie z
Internetu przez 10 lat od wpisu na listę.
Natomiast podstawowym sposobem usunięcia danych zgłoszonych przez wierzyciela a dotyczących
dłużnika jest spłacenie przez niego długu, co w konsekwencji spowoduje usuniecie niekorzystnej
informacji w ciągu 14 dni.

Nowością w ww. ustawie jest możliwość wymiany danych dotyczących wiarygodności płatniczej z
innymi instytucjami prowadzącymi podobne rejestry zarówno krajowymi jak również działającymi w
Unii Europejskiej.

3. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych na 2011 rok (MP nr 55 poz. 755). Stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 mkw. powierzchni
2. od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,67 zł od 1 mkw. Powierzchni użytkowej
3. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności – 21,05 zł od 1 mkw.
Powierzchni użytkowej
4. od środków transportowych roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie
może przekroczyć od samochodu ciężarowego, powyżej zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu:
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748,25 zł
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1248,28 zł
• powyżej 9 ton – 1497,92 zł.
W związku z pytaniami dotyczącymi podatku od nieruchomości za nowy budynek -informuje, że
zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 nr 95 poz. 613)
obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku powstaje od 1 stycznia następnego roku po
zakończeniu budowy albo po rozpoczęciu użytkowania niewykończonego budynku. Fakt ten podatni
zgłasza do organu podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik technicznie kończy budowę, ale nie zgłasza
tego faktu do organu nadzoru budowlanego – organy podatkowe mogą przyjąć za podstawę do
opodatkowania ostatni zapis w dzienniku budowy (ostatni zapis potwierdza fakt zakończenia
budowy).

V. SPRAWY ZUS-owskie
1. Przychody zwolnione ze składek ZUS – zmiana przepisów
W Dz. U. Nr 127 poz. 860 opublikowano rozporządzenie MIPS z 9.07.2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przepisy weszły w życie od 1 sierpnia 2010 r.
Zgodnie z przepisami wyłączenia z podstawy określonych przychodów (wymienionych w & 2 ust. 1
rozporządzenia z 18.12.1998 r. Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.) dotyczą nie tylko pracowników
ale i osób, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej
umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia.
W związku z tym do podstawy naliczenia składek za ww. osoby nie będzie przyjmować się min.
wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o BHP oraz ekwiwalentów za te
świadczenia, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, należności z tytułu podróży służbowej,
wartości świadczeń wypłacanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2. Zasady przechodzenia na emeryturę według nowych zasad wprowadzone na mocy
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 153, poz. 227 z
2009 r. – tekst jednolity) dotyczą głównie ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. Wynika z
nich, że począwszy od 01.01.2009 r. dla ustalenia prawa do emerytury dla tej grupy ubezpieczonych

bezwzględne jest osiągnięcie wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (z wyłączeniem
uprawnionych do emerytury pomostowej).
Nowością jest odejście od wymogu posiadania stażu pracy, jak to było uprzednio (20 lat – dla kobiet i
25 lat dla mężczyzn), aczkolwiek nie pozostanie on bez wpływu na wysokość emerytury. Limit
przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01.06.2010 r. wynosi 2321,50 zł.

3. Uchwała Sądu Najwyższego podjęta w składzie 7 sędziów w dniu 21.04.2010 r. Sygn. akt II
UZP 1/10 przewiduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania
kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadząca pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawa z
13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Sprawa dotyczyła osoby, która na 3 m-ce przed porodem przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego z tytułu prowadzonej od kilku lat działalności gospodarczej, wskazując jako podstawę
wymiaru składek kwotę 6.000,00 zł, przy czym przychody z tej działalności okazały się niższe od
kosztów ich uzyskania. Niedługo potem ubezpieczona korzystała już z zasiłku chorobowego, a
następnie zasiłku
macierzyńskiego. Świadczenia z tego tytułu były bardzo wysokie, ponieważ zostały obliczone w
oparciu o zadeklarowaną podstawę wymiaru składek. Ponieważ po wykorzystaniu świadczeń
związanych z urodzeniem dziecka ubezpieczona w dokumentach rozliczeniowych wykazywała już
rażąco niskie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS uznał, iż wystąpiła rażąca
różnica pomiędzy wysokością odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne a wysokością
wypłaconych świadczeń i odmówił ubezpieczonej przyjęcia podstawy wymiaru składek w kwocie
6000 zł. Jednocześnie, natomiast przyjął minimalną podstawę wymiaru składek na ZUS w wysokości
60 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale jaki wówczas obowiązywało. Ponieważ
zainteresowana nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem ZUS , sprawa znalazła ostateczne
rozstrzygnięcie w Sądzie Najwyższym, którego orzeczenie z 21.04.2010 r. okazało się korzystne dla
ubezpieczonej. Należy jednak zaznaczyć, że powołana Uchwała Sądu najwyższego jest wiążąca w
sprawie, której dotyczy.
4. Zasiłek pogrzebowy od 01 września 2010 r. wynosi – 6.395,70 zł.
5. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01 września 2010 r. wynosi
2.238,50 zł.

VI. Zmiana KODEKSU PRACY - podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników

Zmiany w kodeksie pracy zostały dokonane na mocy ustawy z 20.05.2010 r. /Dz. U. nr 105 poz. 655
z 2010 r./ i polegają w szczególności na określeniu warunków oraz uprawnień związanych z
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników, a mianowicie:
przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i
umiejętności przez pracownika albo z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą
zasadą jest, że z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe winna być zawarta na piśmie
umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron chyba, że pracodawca nie zamierza
zobowiązywać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia:
- urlop szkoleniowy

- zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na
obowiązkowe zajęcia
oraz na czas ich trwania
wymiar urlopu szkoleniowego wynosi:
- 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych
- 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego
- 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu na kwalifikacje zawodowe
- 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i
przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 103 2 § 2 znowelizowanego kodeksu pracy – urlopu szkoleniowego
udziela się w dni, które SA dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy.
oprócz wynagrodzenia za czas nauki i urlopu szkoleniowego pracodawca może przyznać
pracownikowi świadczenia dodatkowe, a w szczególności: pokryć opłaty za kształcenie, przejazd,
podręczniki i zakwaterowanie
pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1/ który, bez uzasadnionej przyczyny nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo
przerwie podnoszenie kwalifikacji
2/ z którym, pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy w terminie
określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata
3/ który, w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem
- jest obowiązany w tych przypadkach do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu
dodatkowych świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia:
w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w przedmiocie szkolenia, pracownikowi może być
przyznane zwolnienie w całości lub części dnia pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz urlop
bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawartym między pracodawcą i pracownikiem.
do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed wejściem w życie
omawianej nowelizacji tj. przed 16.07.2010 r. maja zastosowanie przepisy Rozp. Min. Edukacji
Narodowej oraz Min. Pracy i Polityki Społ. /Dz.U. nr 103, poz. 472 z 1993 r. z późn. zmianami/.
Jednocześnie dokonano zmiany w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych zwalniając z tego
podatku wartość świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem podnoszenia
kwalifikacji ogólnych.

VII. Prawo o ruchu drogowym zmiany
4 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).
W zakresie właściwości Ministerstwa Infrastruktury, przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r., w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.):
- rozszerzają stosowanie przepisów ruchu drogowego na drogi wewnętrzne położone w
oznakowanych strefach ruchu,
- definiują pojęcie drogi publicznej, drogi wewnętrznej oraz strefy ruchu,
- określają organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych oraz organy sprawujące nadzór
nad tym zarządzaniem,
- precyzują zasady oznakowania dróg wewnętrznych oraz zasady ponoszenia kosztów związanych
z tym oznakowaniem,
- wprowadzają zmianę do przepisów regulujących kwestię czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

w zakresie miejsca postoju pojazdu wycofanego z ruchu.
Ponadto, ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. wprowadza zmiany m.in. do przepisów następujących ustaw:
1. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
– w zakresie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców, usuwania pojazdu z
drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz opłat z tym związanych,
2. z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) –
w zakresie przepadku rzeczy oraz przepadku pojazdów,
3. z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr
152, poz. 1017) – w zakresie kar za wykroczenia, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu oraz
kar za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych,
4. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) – w
zakresie definicji drogi wewnętrznej,
5. z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – w zakresie kar za
przestępstwa, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu.

VIII. Ministerstwo Infrastruktury – wyjaśnienie
W związku z powtarzającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomej podwyżki opłat za
rejestrację i badania techniczne pojazdów Ministerstwo Infrastruktury wydało następującej
treści komunikat.
W związku z powtarzającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomej podwyżki opłat za
rejestrację i badania techniczne pojazdów Ministerstwo Infrastruktury informuje:
W projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego zawarte zostały propozycje
maksymalnych opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdu, czy też homologację pojazdu,
które nie stanowią o takiej podwyżce.
Podawanie natomiast przez dziennikarzy propozycji maksymalnej wysokości omawianych opłat jako
planowanej podwyżki rozmija się z prawdą i jest ewidentnym wprowadzeniem w błąd obywateli.
Konieczność podania maksymalnej opłaty w akcie prawnym rangi ustawy w delegacjach do wydania
rozporządzeń wykonawczych wynika z obowiązujących technik prawodawczych. Górne granice
opłat określane są w taki sposób, aby w perspektywie lat nie trzeba było w tym zakresie zmieniać
ustawy.
Projekt ustawy jest w toku procedury legislacyjnej, a o jej ostatecznym kształcie zadecyduje Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość opłat za wydanie, przez organ rejestrujący, dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, a
także wysokość opłaty za przeprowadzenie badania technicznego (czy też innych opłat) będzie
regulowana w przyszłych rozporządzeniach, które będą musiały być przedmiotem konsultacji
społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż zasadą, jaką kieruje się resort przy podwyższaniu opłat za
wydanie dokumentów rejestracyjnych, jest uwzględnianie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Ta zasada będzie przez MI kontynuowana przy określeniu
wysokości opłat w przyszłych rozporządzeniach wykonawczych, również wydanych do planowanej
ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego.
Mając na uwadze, że obecnie wysokość opłaty wynosi za wydanie np.:

– dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł;
– kompletu nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł;
– nalepki kontrolnej - 18,50 zł,
to przy zastosowaniu w przyszłości powyżej wskazanej zasady przy podwyższaniu tych opłat, nie
zostałaby osiągnięta maksymalna wysokość opłat zaproponowana w wytycznych do wydania
rozporządzeń wykonawczych.

IX. BHP

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące:
1. Numerów GUS dla istniejących zawodów.
2. W Dzienniku Ustaw nr 109 poz. 719 ogłoszono nowe przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej budynków.
§ 17 nakazuje, aby właściciele budynków użytkowych co najmniej raz na dwa lata dokonywali w
porozumieniu z rejonowo właściwą strażą pożarną próbnej ewakuacji budynku.

X. KURSY, SZKOLENIA

pracownikami –

Kurs BHP i Ppoż. –

okresowy dla pracodawców i osób kierujących

poszerzony o zakres ochrony przeciwpożarowej
Zapraszamy właścicieli zakładów na kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm)
kierowników zakładu pracy, zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu
Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.
Koszt szkolenia 150,00 zł. Zajęcia - zapisy – realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna
grupa 10 osób. Planowany termin połowa października br. Zajęcia od godz. 17.00
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników– poszerzone o zakres ochrony
przeciwpożarowej
Zapraszamy pracowników na stanowiskach - mechanik, elektromechanik, blacharz, lakiernik na
szkolenie: BHP i Ppoż. okresowe (bez pracowników administracyjnych)
– (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi,
ponawianymi, co 1-3 lat.

Koszt szkolenia 40,00 zł.
17.00.

Zajęcia – 06.10.2010 r. /czwartek/od godz.

Miejsce szkolenia – siedziba Cechu.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
O szczegółowe informacje proszę pytać w biurze Cechu.

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej
Kursy prowadzone są przez specjalistę medycyny ratunkowej p. Adama M. Pietrzaka / absolwent
Akademii Medycznej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny
Katastrof i Stanów Nagłych/ przy użyciu najlepszej jakości sprzętu szkoleniowego.
Szkolenie trwa 4 godz. – obejmuje - szkolenie teoretyczne, ćwiczenia na fantomie do nauki
resuscytacji, materiały szkoleniowe, test egzaminacyjny i zaświadczenie.
Szkolenie zostanie zorganizowane gdy zgłosi się 15 osób.
Cena za szkolenie 140,00 zł brutto. Termin – październik w godz. od 16.00.
Celem szkolenia jest przygotowanie pracodawców i pracowników do realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia bądź zdrowia,
do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Przekazanie sposobów udzielania pierwszej pomocy w
formie zrozumiałej dla wszystkich uczestników, aby każdy, kto jest świadkiem zdarzenia grożącego utratą zdrowia bądź
życia, mógł efektywnie udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Wytworzenie poczucia współodpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i zbiorowe.

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU

tel./ 00 22/ 635-04-64

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00, również
w sprawie zmian w ustawach podatkowych.
Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –
16.00, w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników.

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT

e-mail: cech@motoryzacja.home.pl
www.motoryzacja.home.pl

e-mail:biuro@polskiwarsztat.pl, www.polskiwarsztat.pl

adres: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11, 00- 252 Warszawa

pon. godz. 11.00 – 18.00, wtorek – piątek 9.00 – 16.00

