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I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

SPOTKANIE WIELKANOCNE
SPOTKANIE WIELKANOCNE CZŁONKÓW CECHU odbędzie się 23 marca 2018 r.
(piątek) w restauracji „CHMIELNA ABC” w Warszawie ul. Chmielna 132/134.
Początek spotkania o godz. 19:00. Koszt uczestnictwa – 120 zł.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Na
zgłoszenia oczekujemy do dnia 20.03.2018 r.

I. SPRAWY ORGANIZCYJNE
1. http://rzemioslooprawie.zrp.pl

Związek Rzemiosła Polskiego w grudniu 2017 roku rozpoczął realizację projektu „Monitorowanie prawa
gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest monitorowanie zmian w prawie gospodarczym i wypracowanie stanowisk wobec
proponowanych rozwiązań w przepisach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym rzemieślniczej. Ważnym elementem tego procesu jest wsłuchanie się w opinie
środowiska rzemieślniczego, by nasze stanowisko o nowych rozwiązaniach prawnych wpłynęło na jakość
stanowionego w Polsce prawa gospodarczego.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat
prowadzonych konsultacji. Jednocześnie zapraszamy Państwa do wyrażania uwag i opinii na temat
konsultowanych aktów prawnych na platformie adresem internetowym www.rzemioslooprawie.zrp.pl lub
za pośrednictwem strony internetowej www.zrp.pl. (baner projektu nad aktualnościami).

2. 70-LECIE CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie jest najdłużej funkcjonującą organizacją
motoryzacyjną w Polsce. W roku bieżącym obchodzimy jubileusz 70-lecia istnienia. Cech został
powołany do życia w roku 1948 z inicjatywy działających w tamtym czasie warszawskich
rzemieślników – ślusarzy samochodowych oraz wulkanizatorów. W drugiej części roku planujemy
zorganizowanie jubileuszowej sesji.

3. INTERPELACJE POSELSKIE DO MINISTRA FINANSÓW:
A/ Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych. 29 grudnia 2017 r., do
ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr. 18371) w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód

komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski i Adam
Ołdakowski.
W interpelacji posłowie wskazują m.in. na fakt, że zasady likwidacji szkód komunikacyjnych podane w
wytycznych KNF nie mają mocy nakazu, a jedynie są wskazaniami (wytyczne/zalecenia) i nie są wdrażane
przez zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo zwracają uwagę na samowolne praktyki stosowane przez firmy
ubezpieczeniowe.
Pełna treść interpelacji 18371 i Odpowiedź dostępna na stronie www.motoryzacja.home.pl
B/ Interpelacja w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się
do niezależnego rzeczoznawcy. W dniu 5 lutego 20018 roku, do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr
19205) w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do
niezależnego rzeczoznawcy. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam
Ołdakowski.
C/ Interpelacja ws. wysokich składek OC dla pojazdów z napędem LPG. Posłanka Mirosława Nykiel
skierowała do ministra finansów interpelację w sprawie wysokich składek OC dla posiadaczy pojazdów z
napędem LPG. Jak wskazała, po polskich drogach porusza się aż 14,6% pojazdów zasilanych gazem, które
uznawane jest za paliwo ekologiczne w porównaniu do ropy czy benzyny. Natomiast towarzystwa
ubezpieczeń w przypadku takich pojazdów szacują wyższe składki ubezpieczeń OC ppm.
W związku z tym posłanka zadała następujące pytania:
1. Dlaczego ceny składek OC posiadaczy samochodów z napędem gazowym są wyższe niż w przypadku
benzyny czy ropy?
2. Dlaczego ministerstwo w walce o ograniczenie smogu nie zaproponuje dofinansowań do wymiany
instalacji LPG? Odpowiedź na interpelację nr 18774 jest dostępna na www.motoryzacja.home.pl.
Interpelacje są jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych, której celem jest unormowanie
zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

4. WYROK SN – samochód zastępczy
Sąd Najwyższy (SN) opublikował uzasadnienie do uchwały z 24 sierpnia 2017 r., w której uznał, że
poszkodowany ma prawo liczyć na refundację z OC kosztów pojazdu zastępczego wyższych niż oferta
ubezpieczyciela, ale tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne.
W odpowiedzi SN orzekł: „Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez
poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego
pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie
uzasadnione” (sygn. akt: III CZP 20/17)*. Wyrok sądu zamieszczony na www.motoryzacja.home.pl.

5. Związek Rzemiosła Polskiego nie popiera zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Z punktu
widzenia małych zakładów usługowych zmiany te mogą okazać się kontrowersyjne.
Związek popiera pomysł dokonywania zapłaty podatków za pomocą instrumentów płatniczych, ale obawy
budzi zapis zmieniający ustawę o usługach płatniczych, w ten sposób, że przedsiębiorca przyjmujący zapłatę
w lokalu przedsiębiorstwa musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu elektronicznych
instrumentów płatniczych. Wykaz działalności, których ten obowiązek będzie dotyczył, określany przez
Ministra Gospodarki, na chwilę obecną nie jest jeszcze znany. Sądzimy jednak, że będą to wszystkie firmy
usługowe zobowiązane do instalacji kas fiskalnych.
Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że w przypadku bardzo małych firm usługowych obowiązek instalacji
terminali płatniczych nie ma uzasadnienia. Instalacja i utrzymanie terminalu płatniczego w przypadku małych
firm usługowych, z siedzibami poza większymi aglomeracjami będzie generowała koszty, które nie zostaną
zrekompensowane zwiększonymi przychodami firm. Naszym zdaniem decyzję o potrzebie zainstalowania
terminalu należy pozostawić przedsiębiorcy.

6. „Likwidacja szkód komunikacyjnych” – szkolenie. Aktualna wiedza dla osób zajmujących się
procesem likwidacji szkód komunikacyjnych. Rozszerzony program szkolenia o tematy - Orzecznictwo sądów
w sprawach ubezpieczeniowych, reprezentacja osób prawnych i ich obsługa przy likwidacji szkód
komunikacyjnych, w tym tryb leasingu, tryb przewłaszczenia na zabezpieczenie.

TERMIN: 11 kwiecień 2018 r. - środa
GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00 . Grupa 12 osób. Koszt dla członków 300,00 zł +Vat
PROWADZĄCY SZKOLENIE: dr Sebastian Sadowski - radca prawny i wspólnik w kancelarii. Jego wieloletnie
doświadczenie w zakresie znajomości prawa dla branży motoryzacyjnej zapewni Państwu uzyskanie
praktycznej wiedzy oraz stworzy możliwość omówienia konkretnych przykładów w trakcie szkolenia lub
indywidualnej konsultacji.

II. PODATKI, VAT oraz ZUS
1. JPK DLA WYNAJMUJĄCEGO PRYWATNIE NIERUCHOMOŚĆ
OD 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ewidencje dla celów VAT mogą być prowadzona
tylko w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, co oznacza, że od 2018 r.
obowiązek składania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.
Jednolity Plik Kontrolny VAT jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, wynikający z ewidencji VAT za
dany okres, do którego dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika. Poza
danymi niezbędnymi do określenia przedmiotu, podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku
należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi,
uwzględnia też on informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą
którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT.
Ordynacja podatkowa przewidziała dwa wyjątki od przesyłania JPK:
•
za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. informacji nie składali mali i średni przedsiębiorcy w
rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (teks jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.
2168, z późn.zm.),
•
za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. JPK nie składali mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu
tejże ustawy.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i rejestru
zakupu VAT) i przesyłania go jako Jednolitego Pliku Kontrolnego organom skarbowym objął więc także
mikroprzedsiębiorców.
Najem w JPK_VAT
Działalność gospodarcza w świetle ustawy o VAT pojmowana jest bardzo szeroko. Jej zakres określony w art.
15 ust. 2 tej ustawy obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub
wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Tak sformułowana definicja
działalności gospodarczej wskazuje, że uważane za nią jest także wykorzystywanie prywatnego majątku
przez osoby fizyczne o ile wykonywane jest w sposób ciągły służąc celom zarobkowym. Skoro wynajmujący
prywatny lokal jest uznawany za podatnika VAT biorąc pod uwagę zapis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT
należność z tego tytułu stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zakwalifikowanie prywatnego
najmu jako działalności gospodarczej dla celów VAT nie oznacza od razu, że powstanie z tego tytułu
obowiązek podatkowy ponieważ:
• usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub
części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe są zwolnione z podatku
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT,
• podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł.
Jeżeli zaś poza najmem wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której jest czynnym
podatnikiem VAT ma on obowiązek rozliczać VAT również z tytułu najmu. Potwierdzeniem prawidłowości
takiego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca
2014 r., sygn. IPPP2/443-332/14-2/BH. Organ skarbowy odpowiadał w niej na pytanie podatnika, czy osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i wynajmując swoje prywatne mieszkanie na cele

mieszkaniowe ma obowiązek czynności najmu ujmować w deklaracji podatkowej i odprowadzać od nich VAT.
Dyrektor stwierdził, iż wnioskodawca będzie z tego tytułu podatnikiem VAT z obowiązkiem wykazywania
obrotu z wynajmu w deklaracjach VAT. Ponieważ jednak usługi takie zwolnione są z VAT na mocy art. 43 ust.
1 pkt 36 ustawy o VAT nie będzie z tego tytułu obowiązku naliczania i wykazywania podatku należnego.
Skoro czynny podatnik VAT musi obrót z tytułu prywatnego najmu wykazać w składanych deklaracjach
dotyczących tego podatku jest on obowiązany najpierw uwzględnić go w swej ewidencji VAT. Wskazuje na to
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443-361/11/PH, w
której stwierdzono że wynagrodzenie z tytułu najmu, jako wartość sprzedaży zwolnionej z opodatkowania
mieści się w grupie danych niezbędnych do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz
prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
Z kolei, gdy podatnik zwolniony podmiotowo nie rozlicza VAT, obroty uzyskane z najmu mogą sprawić, iż
przekroczy on limit zwolnienia z niego i będzie on obowiązany zarejestrować się na potrzeby tego podatku i
rozliczać VAT od wszystkich osiągniętych obrotów.

2. JPK u podmiotów niebędących przedsiębiorcami - MF wyjaśnia
W kontekście Jednolitego Pliku Kontrolnego pojawił się problem czy podatnicy VAT, którzy nie są
przedsiębiorcami w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają obowiązek przesyłać je
organom skarbowym. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 20
czerwca 2016 r., PK4.8012.55.2016, skierowanej do podległych mu organów skarbowych.
Minister uznał w niej, że czasowe zwolnienie z obowiązku przekazywania JPK organom skarbowym dotyczy
również innych podmiotów niż przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni niemożliwym ustalenia u podatnika VAT obowiązanego do prowadzenia
ewidencji dla potrzeb tego podatku rocznego obrotu netto ani średniorocznego zatrudnienia, które są istotne
dla powinności przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Zastosowanie
kryteriów mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy stanowiło zabieg wyłącznie porządkujący kolejność
obejmowania w/w obowiązkiem poszczególnych grup podatników VAT.
Zdaniem Ministra zamiarem ustawodawcy było nakładanie nowego obowiązku na coraz to mniejsze
podmioty, aż do objęcia nim wszystkich „vatowców”.
Zatem, do podatników VAT będących wynajmującymi prywatnie nieruchomości nie będących
przedsiębiorcami należy odpowiednio stosować okresy zwolnienia z przekazywania JPK dla mikro-, małych i
średnich przedsiębiorców.
Tym samym jeśli osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmuje prywatną
nieruchomość z którego to najmu jest podatnikiem VAT – od 1 stycznia 2018 r. ma obowiązek przesyłania
JPK z tytułu tego najmu.
Warto przypomnieć, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w formie spółki i dodatkowo uzyskuje obroty z
najmu prywatnego, obrotów uzyskanych w spółce i z najmu nie łączy się. Dla celów VAT istnieje tu bowiem
dwóch podatników spółka i osoba fizyczna.

3. USTAWA STIR JUŻ FUNKCJONUJE – MOŻNA JUŻ SPRAWDZIĆ SWOJEGO KONTRAHENTA
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw.
ustawa STIR.
W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT.
Ustawa STIR przewiduje stopniowe uruchomienie systemu analizy i przekazywania informacji w celu
zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą Szef Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w
rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych), a także o
wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem
rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). W oparciu o
te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia

skarbowego. Wszystkie informacje będą przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby
rozliczeniowej.
Podstawowe skutki ustawy
Niezwłoczna analiza ryzyka Szefa KAS przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwi szybką
reakcję organów KAS. Przewidziana przez ustawę STIR blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego
zapobiegnie transferom środków pochodzącym z wyłudzeń. Blokada rachunku będzie możliwa na 72 godz. z
opcją przedłużenia o 3 miesiące, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Powyższe nie dotyczy
rachunków bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń. Dokładna i kompleksowa
analiza pozwoli ponadto na zminimalizowanie ryzyka niechcianych konsekwencji dla uczciwych
przedsiębiorców.
Efektem prewencyjnego oddziaływania wprowadzanego systemu analizy ryzyka i możliwości szybkiej reakcji
organów skarbowych powinno być istotne ograniczenie wyłudzeń skarbowych, poprawa warunków
prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej
konkurencji na rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku upublicznienia informacji o
zarejestrowanych i wykreślonych podatnikach VAT.
Wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
W wyniku wejścia w życie ustawy STIR, w dniu 13 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów udostępniło
wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ich publikacja
jest pierwszym istotnym elementem wchodzących w życie zmian wynikających z ustawy STIR. Wykazy
zawierają informacje przydatne dla uczciwych podatników VAT.
Możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub
przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych
kontrahentów. Praktyka pokazuje, że także rzetelni podatnicy mogą stać się ofiarami oszustów podatkowych.
Dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach
VAT. Jest to istotne wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.
Wykazy zawierają listy podmiotów:
•

dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)

•
które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT
(zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
•

których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego
podmiotu.
Wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT znajduje
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF.

4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FGŚP I FP - PODSTAWA WYMIARU I WYSOKOŚĆ SKŁADEK W 2018 R.
Obowiązuje w 2018 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zadeklarowanej
kwoty, nie niższej niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł.
Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych powyżej nie
może być niższa od kwoty:
520,36 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
213,26 zł (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,

65,31 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe,
47,98 zł (tj. 1,80%) składka wypadkowa.
Fundusz Pracy w 2018 r. - płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, opłacają składkę w wysokości
2,45% podstawy wymiaru tj. 65,31 zł.
Łączna składka do zapłaty łącznie z ubezpieczeniem chorobowym wynosi od stycznia 2018 r. 1232,16 zł.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2018 r - kwota rocznego ograniczenia podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 .
Składki preferencyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące w 2018
r. - podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób jest zadeklarowana
kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. tj. z 2100 zł).
Od dnia 1 stycznia 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:
122,98 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
50,40 zł (tj. 8%)

- na ubezpieczenia rentowe,

15,44 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Składka zdrowotna w 2018 r. - podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym
kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej
podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł. Podlegająca odliczeniu od
podatku – 275,51 zł (7,75% podstawy naliczenia).

5. WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 1 KWIETNIA 2018 R.
Na początku kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie składki na ubezpieczenie
społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Składka dla płatnika zgłaszającego do
ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9-u ubezpieczonych będzie obniżona do 1,67%, z obecnych
1,8%.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do
ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej
ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla
płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.
Inna sytuacja ma miejsce w przypadku stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika
zgłaszającego do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W przypadku tych płatników wysokość
stopy procentowej ustala ZUS m.in. na podstawie przesłanych przez płatnika druków ZUS IWA - Informacji
o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Pozostali płatnicy, w tym m.in. płatnicy zwolnieni z obowiązku składania druków ZUS IWA zobowiązani są
do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa
procentowa składki wypadkowej wynosić będzie tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności,
do której należy płatnik.
Składka wypadkowa dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2018 (1,67%) – 44,52 zł
Składka wypadkowa dla nowych firm od 1 kwietnia 2018 (1,67%)
– 10,52 zł

Zmiany w zakresie kategorii ryzyka i wysokości składki.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że w stosunku do obowiązującej regulacji tę samą
kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki wypadkowej zachowają 32 grupy
działalności.
Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 4 grup, natomiast w
przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe. Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67 %,
natomiast najwyższa - 3,33%. Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z
uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według
stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.
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6. SEJM UCHWALIŁ 6-MIESIĘCZNY OKRES ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS DLA MŁODYCH FIRM
Młodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ta została przyjęta przez Sejm w ramach tzw. Konstytucji
Biznesu. Nowe przepisy wejdą w życie 31 marca 2018 roku.
Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia Sejm przyjął pakiet 5 ustaw – tzw. Konstytucję Biznesu. Najważniejszymi
rozwiązaniami, które zostaną wprowadzone w ramach wspomnianego pakietu ustaw jest w
szczególności nowa odsłona tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, a także wprowadzenie
zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy też utworzenie instytucji działalności nierejestrowej.
Pierwsze 6 miesięcy bez ZUS potem 2 lata ,,małego ZUS” - nowa odsłona tzw. ulgi na start przewiduje
wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ulga na start
gwarantować będzie zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia
podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez
kolejne 2 lata z obecnie obowiązującego tzw. ,,małego ZUS-u”.
W myśl nowych przepisów przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni jak jest obecnie.

7. DO KOŃCA LUTEGO POINFORMUJ ZUS O SWOICH DOCHODACH
Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a mają dodatkowe dochody, do
końca lutego powinni poinformować ZUS o ich wysokości. Jeśli przekroczą ustawowy limit, ich świadczenia
z ZUS zostaną pomniejszone lub zawieszone.
Kto jest zwolniony z obowiązku informowania ZUS o dodatkowych dochodach
Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli
26 lat i pobierający rentę rodzinną, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej nie muszą
informować ZUS o swoich dochodach. Wyjątkiem są uczniowie pobierający renty socjalne.
Także osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do
pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych
świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku
ze służbą wojskową) nie muszą się obawiać zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS.
Jakie świadczenia może zmniejszyć albo zawiesić ZUS?
•
•

emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego,
rentę z tytułu niezdolności do pracy,

•
•
•

rentę rodzinną,
rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz
rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,
rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
o wypadkiem przy pracy,
o wypadkiem w drodze do pracy lub
o z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
o chorobą zawodową.

Jeśli jesteś już „pełnoprawnym” emerytem, czyli masz ustalone prawo do emerytury i osiągnięty emerytalny,
to możesz zarabiać bez ograniczeń.
Ograniczenie emerytury renty - zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę
limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają
zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia
następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu
130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 marca:
Zmniejszenie świadczenia
3.161,68 zł
Zawieszenie świadczenia
5.871,70 zł

7. KWOTY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2018 R.
Przepisy Kodeksu Pracy chronią wynagrodzenie pracownicze. Kwestie te reguluje art. 86 i dalsze KP. Z
wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu (bez zgody pracownika) tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP
Potrąceń dokonuje się w tej właśnie kolejności.
W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrąceniu podlega kwota do wysokości trzech piątych
wynagrodzenia a w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości
połowy wynagrodzenia.
Potrącenia wymienione w p. 2 i 3 nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z
potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary
pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 KP.
Kodeks Pracy - art. 108
Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może
stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości

lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może
być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać
dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których
mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.
§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga!
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące
pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. W pełnej wysokości odlicza się również z wynagrodzenia za
pracę kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik
nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jeśli w danym miesiącu wypłacane są składniki za okresy dłuższe niż
miesiąc (np. prowizja kwartalna, premia kwartalna itp.) potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty
wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Wynagrodzenia wolne od potrąceń - Kodeks Pracy gwarantuje, że pewna część wynagrodzenia będzie
bezwzględnie chroniona przed potrąceniami - tę kwotę ustala się w zależności od rodzaju zobowiązania, na
poczet którego ma nastąpić potrącenie.
Wolna od potrąceń jest kwota:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego
pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia
społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na
mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (w 2018 roku przy
zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i
kwoty wolnej to kwota 1.530 zł)
2) 75% wynagrodzenia, określonego jak w pkt. 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych
pracownikowi (w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu
standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1.147,50 zł )
3) 90% wynagrodzenia określonego jak w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108
(w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów
pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1 377 zł)
Pracownicy niepełnoetatowi - u pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty
chronione ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Potrącenia za zgodą pracownika - pracownik może wyrazić zgodę również na inne niż wymienione wcześniej
potrącenia - musi to być zgoda wyrażona w formie pisemnej.
Chronione wtedy są wynagrodzenia w wysokości:
a) minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak w pkt 1- przy potrącaniu należności na rzecz
pracodawcy,
b) 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak w pkt 1 - przy potrącaniu innych
należności (1224 zł w 2018 r.)

8. PRZEDSIĘBIORCA MUSI ZGŁASZAĆ KAŻDY RACHUNEK BANKOWY - RÓWNIEŻ Z LOKATAMI
Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zobowiązuje podatników do dokonania
zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie
odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz
liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej
działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.
Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Obowiązek ten
wykonuje się poprzez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później
niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Rachunek bankowy służy zgodnie z prawem bankowym do rejestracji obrotów i stanów środków pieniężnych
wniesionych do banku przez jego klienta - i w przypadku przedsiębiorców objęty jest co do zasady
obowiązkiem aktualizacyjnym.
Wśród rodzajów rachunków prowadzonych przez banki mogą znaleźć się rachunki:
o

oszczędnościowe,

o

oszczędnościowo-rozliczeniowe,

o

lokat terminowych,

o

terminowych lokat oszczędnościowych

o

powiernicze.

Rachunki rozliczeniowe oraz lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną, oraz osób
fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorców. A to oznacza
zdaniem administracji podatkowej (por. interpretację indywidualną 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO), że
firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podać urzędowi skarbowemu rachunki
bankowe, na których gromadzą swoje środki i które służą im do dokonywania rozliczeń - również w
przypadku, w którym założony rachunek ma charakter rachunku lokaty terminowej.

9. USTAWA O SPLIT PAYMENT OPUBLIKOWANA
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2018 r. pod pozycją 62 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która z dnia 1 lipca 2018 r.
wprowadza do ustawy o VAT podzieloną płatność (split payment).
Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest
dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest
płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub jest rozliczana w inny sposób), natomiast
pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku VAT, wpływa na rachunek bankowy dostawcy – rachunek
VAT. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji
dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Nie będzie miał zatem wpływu na transakcje, których stroną
będą nabywcy finalni (konsumenci). Ustawa zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment.
Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów i usług. Jednocześnie ustawa przewiduje środki,
które w założeniu mają zachęcać podatników do jego stosowania. W szczególności, w przypadku podatników,
którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania regulacje statuujące
sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną
10. MINISTERSTWO FINANSÓW UDOSTĘPNIŁO WYSZUKIWARKĘ PODMIOTÓW NIEZAREJESTROWANYCH
ORAZ WYKREŚLONYCH I PRZYWRÓCONYCH DO REJESTRU VAT.
W odpowiedzi na ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania
wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017 poz. 2491), która weszła w życie
13 stycznia 2018 roku. Ma ona umożliwić weryfikację i ocenę rzetelności aktualnych i potencjalnych klientów.
Celem wprowadzenia nowego narzędzia jest ograniczenie wyłudzeń skarbowych i tym samym
wyeliminowanie luki w podatku VAT. Co więcej dostęp do informacji publikowanych w wykazach
zminimalizować ma ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.
Wyszukiwarkę podmiotów VAT znaleźć można na stronie mf.gov.pl w zakładce Krajowa Administracja
Skarbowa. Zawiera ona wykazy:
1.
podmiotów niezarejestrowanych do rejestru VAT,
2.

podmiotów wykreślonych z rejestru VAT,

3.

podmiotów przywróconych do rejestru VAT.

Dokonując wyszukiwania podmiotu za pomocą numeru NIP lub fragmentu frazy można uzyskać m.in.
informacje tj. nazwa firmy, imię i nazwisko osoby prowadzącej firmę, numer REGON, PESEL, adres siedziby,
adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W wynikach wyszukiwania znajdziemy
również datę rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia, czy przywrócenia rejestracji w rejestrze VAT (wraz
z podstawą prawną decyzji) oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu, imiona i nazwiska prokurentów, czy imię i nazwisko wspólnika. W przypadku,
gdy podmiot nie figuruje w wykazie, pojawi się komunikat: „W wykazie nie odszukano podmiotu według
wskazanych kryteriów”.

11. ULGA NA SAMOCHÓD W PIT 2017 NIE WYMAGA DOKUMENTACJI I STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Od rozliczenia podatkowego za 2017 r. zmieniają się zasady korzystania i rozliczeń ulgi dla osób
niepełnosprawnych na korzystanie z samochodu osobowego. Nie ma znaczenia grupa inwalidzka i cel
wykorzystania pojazdu. Jednocześnie nie trzeba już zbierać wymaganej do tej pory dokumentacji dla
korzystania z odliczenia 2280 zł rocznie.
Prawo do odliczenia od dochodu przysługuje od 2017 r. z tytułu używania samochodu osobowego,
stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu
osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Odpowiednio ta sama ulga dotyczy podatników, na
których utrzymaniu pozostają niepełnosprawni: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce
przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha,
zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty
10 080 zł. Obecnie z odliczenia w deklaracji PIT a 2017 r. korzystać mogą również osoby z orzeczeniem o
lekkim stopniu niepełnosprawności.

III. OŚWIATA ZAWODOWA
1. ZMIANA OPŁAT ZA EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE W 2018 ROKU
Na podstawie art. 3g ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1285 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2017 r.
opłaty za egzaminy w roku 2018 wynosić będą: egzamin czeladniczy (711,00 zł), egzamin mistrzowski
(1422,00 zł), egzamin sprawdzający (237,00 zł).

2. Wynagrodzenie młodocianych pracowników 1.03.2018 do

31.05.2018

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym
do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne
wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r. wyniosło - 4.516,69 zł.
Okres

1.03.2018 r. - 31.05.2018 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

180,67 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

225,83 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

271,00 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
Podstawa wymiaru składki

180,67 zł
(I rok nauki)

225,83 zł
(II rok nauki)

271,00 zł
(III rok nauki)

Sposób finansowania

Rodzaj
ubezpieczenia

płatnik

ubezpieczony

emerytalne

17,63 zł

17,63 zł

rentowe

11,74 zł

2,71 zł

chorobowe

-

4,43 zł

wypadkowe

x*)

-

emerytalne

22,04 zł

22,04 zł

rentowe

14,68 zł

3,39 zł

chorobowe

-

5,53 zł
)

wypadkowe

x*

emerytalne

26,45 zł

26,45 zł

rentowe

17,62 zł

4,07 zł

chorobowe

-

6,64 zł

wypadkowe

x*

)

-

-

Uwaga: *) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

IV. PRAWO PRACY
1. MPIT OPUBLIKOWAŁO PRZEWODNIK PO RODO
Już za kilka miesięcy obowiązywać zaczną nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).
Unijne rozporządzenie RODO będzie mieć duży wpływ m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało specjalny przewodnik, w którym tłumaczy
najważniejsze kwestie związane z nowymi przepisami.
Nowe regulacje zastąpią 25 maja 2018 r. obecną ustawę o ochronie danych osobowych. Co istotne,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będzie obowiązywać bezpośrednio, czyli przepisy te nie będą
przyjmowane w polskiej ustawie. Resort przedsiębiorczości i technologii opublikował bezpłatny przewodnik,
który ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do nowych wymogów. Autorem
„Przewodnika po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców” jest ekspert w zakresie ochrony danych, dr
Paweł Litwiński. W publikacji skupiono się na kluczowych kwestiach, w tym tych dotyczących obowiązków,
zmian oraz przygotowania firm do nowych regulacji.
„Atutem przewodnika przygotowanego są krótkie podrozdziały, podsumowująca sekcja pytań i odpowiedzi
oraz wiele praktycznych przykładów mówiących o tym, jak w praktyce dostosować firmę do nowych
przepisów” – wskazuje MPiT. Z przewodnikiem można się zapoznać:
www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

2. E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE OBOWIĄZKOWE OD 1 LIPCA
Z początkiem lipca br. papierowe wersje zwolnień lekarskich zostaną wycofane z obiegu, a zastąpić mają je
elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). W założeniu nowy system ma być korzystny zarówno dla lekarzy,
jak i pracowników oraz pracodawców. Możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w elektronicznej formie jest
dostępna już od 1 stycznia 2016 r. Od drugiego półrocza 2018 r. korzystanie ze zwolnień e-ZLA będzie już
jednak obowiązkowe.
„Wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ma na celu
usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. Dzięki funkcjom
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udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany”
– tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W systemie ZUS udostępniane są dane pacjentów, pracodawców (płatników składek) i członków rodziny. Jak
wskazuje MRPiPS, dzięki wpisaniu numeru PESEL danego pacjenta pozostałe informacje identyfikacyjne
zapisują się w zwolnieniu w sposób automatyczny. Następnie wystawione zwolnienie e-ZLA trafia
automatycznie do systemu i zostaje tam zapisane. Lekarz nie musi zatem dostarczać papierowych zwolnień.
Nie ma również konieczności przechowywania kopii danego zwolnienia.
„Każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal
natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik
dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia
lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS” – zaznacza MRPiPS. Co ważne, lekarze
mogą podpisywać zwolnienia e-ZLA za pośrednictwem portalu PUE ZUS, używając bezpłatnego certyfikatu
wydawanego przez ZUS.

IV. KURSY i SZKOLENIA
Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – poszerzony o zakres
ochrony przeciwpożarowej. BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) oraz kierowników
zakładu pracy, zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207).
Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. Koszt szkolenia 150,00 zł.
Termin zapisy 2018 r. – realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna grupa 10 osób. Uczestnicy
otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia-ważne na 5 lat oraz fakturę VAT.

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników – poszerzone o zakres ochrony przeciwpożarowej.
Termin: wrzesień 2017 r. – zapisy dla grupy minimum 10 osób /możliwość przeszkolenia na miejscu w
warsztacie/. Koszt szkolenia 50,00 zł/60,00 zł - na zewnątrz.

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy –2018 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 - w I i III wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 12.00, również w
sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczenia rocznego PIT, KC i inne.
STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT

14

