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I. Informacje Cechowe
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 20 marca 2014 r. godz. 17.00
– realizacja uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna grupa 10 osób.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia-ważne na 5 lat oraz fakturę VAT.
Zapisy i informacje:
Telefonicznie: 22/ 635 04 64 lub 608502875 E-mail: cech@motoryzacja.home.pl

KTO MOŻE PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP PRACOWNIKÓW
Szkolenia wstępne z zakresu bhp dzielą się na dwie podstawowe części: instruktaż ogólny i
stanowiskowy. Pierwsza ma zapoznać z przepisami i zasadami bhp wynikającymi z przepisów prawa pracy
i obowiązujących w danym zakładzie oraz z udzielaniem pierwszej pomocy w razie wypadku. Może ją
przeprowadzić na polecenie pracodawcy każdy pracownik, pod warunkiem że posiada wiedzę i
umiejętności pozwalające na prawidłową realizację programu oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu
wymaganego szkolenia bhp.
Druga część szkolenia, czyli instruktaż stanowiskowy, ma charakter praktyczny i polega na zapoznaniu
pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
W jego trakcie pracownik przyswaja wiedzę o sposobach ochrony przed zagrożeniami powodowanymi
przez te czynniki oraz o metodach bezpiecznego wykonywania pracy. Wymagania wobec osoby
prowadzącej tę część szkolenia są wyższe.
Musi być nią pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami. Instruktor ma
ponadto posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz być przeszkolony w zakresie
metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. W praktyce oznacza to, że jest to osoba, która
ukończyła szkolenie okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, gdyż tylko
ono zawiera w ramowym programie temat metodyki prowadzenia szkoleń bhp, w tym instruktaży
stanowiskowych.
Przemawia za tym również zakres instruktażu stanowiskowego, który poza omówieniem warunków pracy,
w tym elementów pomieszczenia i stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych w środowisku pracy i
wynikających z nich zagrożeń, obejmuje pokaz bezpiecznego wykonywania pracy przez instruktora.
Oznacza to, że osoba szkoląca musi bardzo dobrze znać specyfikę pracy na danym stanowisku i być
świadoma konsekwencji błędów w wykonywaniu zadań. Tę wiedzę instruktor powinien wykorzystać w
dalszej części instruktażu, ponieważ obejmuje on próbne wykonanie zadania przez pracownika pod jego
kontrolą, a następnie samodzielne wykonywanie pracy pod jego nadzorem.
Na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy występują czynniki uciążliwe. W związku z
tym, że nie jest to stanowisko robotnicze, zakres wymaganego instruktażu stanowiskowego jest węższy.
Obejmuje omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy, elementów
stanowiska pracy wywierających wpływ na stan bhp oraz przebieg procesu pracy. Pracodawca lub osoba
przeprowadzająca takie szkolenie powinna omówić również czynniki środowiska pracy występujące przy
określonych czynnościach, wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz zasady ochrony przed zagrożeniami, w
tym postępowanie w razie wypadku lub awarii. Pracownik powinien mieć również możliwość zapoznania
się ze sposobem przygotowania wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonych zadań.
Nie ma to jednak wpływu na wymogi stawiane wobec osoby przeprowadzającej takie szkolenie.
Podstawa prawna: § 9, § 10 ust. 2, § 11 ust. 1 i 5, załącznik nr 1 pkt II i IV rozporządzenia ministra
gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).
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II. Sprawy ZUS-owskie
1. Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
wyliczone od kwoty 2.247,60 zł (60%prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej na 2014 r. wynoszącego 3.746 złotych), nie mogą być niższe od:
 emerytalna - 19, 52 %·
- 438,73 zł
 rentowa
- 8%
- 179,81 zł
 chorobowa - 2, 45 %
- 55,07 zł (dobrowolna)
 wypadkowa - 1, 93 %·
- 43,38 zł (do 9 ubezpieczonych)
Razem· 716, 99 zł
2. Składka na Fundusz Pracy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 2,45 % tj. 55,07 zł.
3. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy
wymiaru.
4. Składka na ubezpieczenia zdrowotne w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
wyliczona od kwoty 3004,48 zł. (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz
z wypłatami zysku w IV kwartale 2013 r. wynoszącego 4005,97 zł.), wynosi 9% tj. 270,40 zł.,
odliczyć od podatku można 7,75% tj. 232,85 zł.
NOWA KWOTA OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADKI CHOROBOWEJ W 2014 ROKU
Od stycznia obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się
kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok.
1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 983) za sprawą którego zmieniły się zasady
ustalania ograniczenia podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Za sprawą nowelizacji od
stycznia ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie
określane jednorazowo na cały rok, a nie jak dotychczas kwartalnie. Bowiem w myśl art. 20 ust. 3. i 4.
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu
podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę 250% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacje z dnia 24 grudnia 2013 roku w
sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ogłosił, że ,,kwota 250%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31
grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które
ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.”

Limit miesięczny i roczny podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
obowiązujące
od
stycznia
do
grudnia
2014
roku
przedstawia
poniższa
tabela:
składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe
Chorobowe
Okres
Limit roczny
Okres
Limit miesięczny
2014
112.380,00 zł
I-XII 2014
9.365,00 zł
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OD 1 LUTEGO BR. NIE PŁACI SIĘ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DO KWOTY 8,70 ZŁ
Od 1 lutego 2014 r. odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne nie
opłaca się w przypadku, gdy nie przekraczają one kwoty 8,70 zł. Do 31 stycznia br. kwota, która zwalniała
z ich opłaty na to ubezpieczenie, wynosiła 6,60 zł.
Nadal nie nalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieuregulowanych zobowiązań dotyczących składek na
ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz FEP, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.
Przy czym w stosunku do odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne (a także na FP i FGŚP oraz na FEP) obowiązuje zasada, zgodnie z którą, gdy wyliczona kwota
odsetek za zwłokę za dany miesiąc nie przekracza kwoty 6,60 zł - nie są one należne (nie wpłaca się ich).
Wynika to z art. 23 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).
Natomiast w przypadku nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - odsetek za
zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako
przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 3 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. nr 164,
poz. 1027 ze zm.).
Wobec tego, że od 1 lutego 2014 r. wskazana opłata wynosi 2,90 zł - odsetek za zwłokę od nieterminowo
opłaconej składki zdrowotnej nie wpłaca się, jeśli nie przekroczą one kwoty 8,70 zł (3x 2,90 zł). Do końca
stycznia br. nie naliczało się ich, gdy nie przekraczały one kwoty 6,60 zł (2,20 zł x 3).
WYPŁATA EMERYTUR ZAWIESZONYCH W 2011 R.
Z dniem 19.02.2014 r. weszła w życie ustawa z 13.12.2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których
prawo uległo zawieszeniu w okresie od 01.10.2011 r. do 21.11.2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 169).
Zgodnie z powołaną wyżej ustawą wszyscy emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury przed 01.01.2011 r.
i ich prawo do emerytury zostało zawieszone w związku z kontynuowaniem przez nich zatrudnienia po
30.09.2011 r. bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą na rzecz, którego wykonywali
pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, otrzymają zwrot zawieszonej emerytury w
wysokości jakiej przysługiwałoby od 01.10.2011 r. do 21.11.2012 r. wraz z odsetkami, uwzględniając
również waloryzację.
Emeryci, którzy do 31.10.2011 r. nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat
mężczyźni) muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów jakie otrzymywały w tym
czasie. Organ rentowy porówna je z obowiązującymi progami zarobkowymi i ustali prawo do świadczenia.
Wypłata zawieszonej emerytury nastąpi wyłącznie na wniosek zainteresowanego złożony w organie
rentowym, w każdym czasie począwszy od dnia 19.02.2014 r. Natomiast odsetki będą przysługiwały za
okres do 19.02.2014 r. Z kolei na wydanie decyzji o zwrocie zawieszonej emerytury ZUS będzie miał 60 dni
od dnia wyjaśnienia ostatecznej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH W 2014 R.:


od dnia 1 marca 2014 r. ulegają zwiększeniu emerytury i renty w wyniku waloryzacji świadczeń
o wskaźnik 101,6 % (MP 150 z 2014 r.)
 ponadto od 1 marca 2014 r. najniższa kwota:
- emerytury wnosi – 844,45 zł
- renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 844,45 zł
- renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 648,13 zł
- renty rodzinnej – 844,45 zł.
 dodatek pielęgnacyjny wynosi od 01.03.2014 r. 206,76 zł, zaś dodatek dla sieroty zupełnej
388,62 zł.
 kwota bazowa dla świadczeń przyznanych wg starych zasad wynosi od 01.03.2014 r. – 3.191,93 zł.
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limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01.03.2014 r. wynosi 2.676,40 zł.
limit przychodów nie powodujących zawieszenia emerytury dla osób, które nie osiągnęły
powszechnego wieku emerytalnego w 2013 r. wynosi 30661,20 zł (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą).

III OŚWIATA ZAWODOWA
1. Wynagrodzenie młodocianych - okres obowiązywania: od 1.03.2014 do 31.05.2014 r.
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 2013 r. wyniosło - 3.823,32 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 148).
Okres

1.03.2014 r. - 31.05.2014 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. 152,93 zł
wynagrodzenia
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. 191,17 zł
wynagrodzenia
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. 229,40 zł
wynagrodzenia
Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
Podstawa wymiaru składki

152,93
(I rok nauki)

191,17
(II rok nauki)

229,40
(III rok nauki)

Rodzaj
ubezpieczenia

Sposób finansowania
płatnik

ubezpieczony

emerytalne

14,93 zł

14,93 zł

9,94 zł

2,29 zł

chorobowe

-

3,75 zł

wypadkowe

x*)

-

emerytalne

18,66 zł

18,66 zł

12,43 zł

2,87 zł

chorobowe

-

4,68 zł

wypadkowe

x*)

-

emerytalne

22,39 zł

22,39 zł

14,91 zł

3,44 zł

chorobowe

-

5,62 zł

wypadkowe

x*)

-

zł rentowe

zł rentowe

zł rentowe

)

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 2013 r. poz. 878).
Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
2. Zmiany w zasadach przyznawania i wypłat refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za
pracowników młodocianych zostały wprowadzone na mocy Rozp. Min. Pracy i Polityki Społecznej z
19.12.2013 r., na mocy którego termin zawierania umów o ww. refundację został przedłużony o 6 m-cy tj.
do 30.06.2014 r. Jednocześnie w dniu 5.11.2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, zgodnie z którą przewiduje się, iż od 01.07.2014 r. refundacja
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wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych zaliczana będzie nie do pomocy na szkolenia, ale jako pomoc de
minimis. Oznacza to, że będzie udzielana na takich samych zasadach, jak pomoc w formie dofinansowania
kosztów kształcenia udzielana na podstawie art. 70b ustawy o systemie Oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r.).
Jednocześnie informujemy, że pracodawcy zatrudniający młodocianych, którzy zawarli już z OHP umowę o
refundację lub zawrą takie umowy do 30.06.2014 r. będą otrzymywali refundację na dotychczasowych
zasadach. Natomiast pracodawcy, którzy zawrą z OHP umowę o refundację po 30.06.2014 r. będą
uzyskiwali refundację na zasadach pomocy de minimis. Dodatkowo powołana wyżej ustawą został
zniesiony ostateczny termin realizacji zawartych umów (do tej pory był to rok 2016).

IV Sprawy podatkowe i VAT
PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W PODATKU DOCHODOWYM
Z dniem 1 stycznia 2014 r. przedawniają się zaległości w podatku dochodowym za rok 2007. Upływ
powyższego terminu oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł dłużej domagać się niezapłaconego
podatku.
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli chodzi o podatek
dochodowy oznacza to, że wraz z końcem 2013 r. przedawnią się zobowiązania dotyczące 2007 r. Organ
podatkowy po upływie terminu przedawnienia nie może domagać się zapłaty zobowiązania. Należy mieć
na uwadze, że przepisy przewidują sytuacje w których bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega zawieszeniu, zostaje przerwany. Ponadto należy dodać, że nie ulegają przedawnieniu
zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie
terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.
Po trzech latach, przedawniają się te podatki, które nie powstają z mocy prawa, tylko których wysokość
wylicza urząd skarbowy w decyzji. Chodzi o podatki: od spadków i darowizn, rolny, leśny, od
nieruchomości. Trzyletni termin przedawnienia oznacza, że jeśli do końca br. urząd skarbowy nie doręczył
podatnikowi decyzji ustalającej wysokości zobowiązania w podatku za 2010 r., to 1 stycznia 2014 r. takie
zobowiązanie ulegnie przedawnieniu. Wynika to z brzmienia art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, który
stanowi, iż zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja
ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z powyższym przepisem zobowiązania podatkowe
powstające po doręczeniu decyzji ustalającej może więc powstać, jeżeli decyzja ta została doręczona.
Przykład:
Osoba fizyczna w dniu 7 marca 2010 r. kupiła działkę budowlaną i złożyła stosowną informację w urzędzie
gminy. Wójt tej gminy nie wydał decyzji ustalającej kwotę podatku od nieruchomości za rok 2010. Decyzja
nie została również wydana w latach 2011, 2012 i 2013. W roku 2014 wójt gminy nie może już wymierzyć
podatku od nieruchomości za rok 2010 w związku z tym, że w roku 2014 upłynął 3-letni okres
uprawniający go do ustalenia zobowiązania w tym podatku. Ma jeszcze czas na wydanie i doręczenie
decyzji ustalającej za lata 2011, 2012 oraz 2013.
Jeżeli jednak decyzja powyższa została doręczona a podatnik nie uiścił kwoty należnego podatku to
zobowiązanie to przedawnia się z upływem terminu określonego w art. 70 Ordynacji, czyli po upływie 5 lat
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Istnieją jednak przypadki, gdy termin przedawnienia prawa do ustalania zobowiązania jest wydłużony do 5
lat. Jest tak w przypadku niezłożenia przez podatnika deklaracji lub też niewykazania w niej wszystkich
danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jeżeli podatnik nie poinformuje
organu podatkowego o powstałym obowiązku podatkowym poprzez złożenie stosownej deklaracji
(informacji, zeznania), albo też w tej deklaracji nie poda wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego
ustalenia tego zobowiązania, termin przedawnienia wydłuża się wówczas do 5 lat. Należy zwrócić także
uwagę, że nieprawidłowe dane podane w deklaracji muszą dotyczyć wielkości rzutujących na wysokość
zobowiązania. Nie można za takie dane uznać braku lub błędu w danych podatnika, lub wypełnienia jej
niezgodnie z wymaganiami. Odmiennie został również uregulowany termin przedawnienia prawa do
ustalenia zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych
źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Wynosi on też 5 lat, ale liczonych od
końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczyła decyzja. Termin złożenia zeznania
to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Należy podkreślić, że w wyroku z dnia 18 lipca
2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że regulacja powyższa jest niezgodna z art. 2 w związku
z art.
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64 ust. 1 Konstytucji i przepis ten traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (czyli od 27 sierpnia 2013 r.). Jak uznał Trybunał, niezgodność z
Konstytucją wynika z wyjątkowo niejasnego ukształtowania pojęcia przychodu nieznajdującego pokrycia w
ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, niejednoznacznego określenia zasad
dotyczących biegu terminu do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od dochodów
nieujawnionych oraz braku możliwości uwzględnienia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego
powstałego na zasadach ogólnych.
Dobrowolna zapłata zobowiązań podatkowych, które uległy przedawnieniu prowadzi do powstania
nadpłaty, która podlega zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych.
ZWOLNIENIA Z VAT 2014 - NOWE ROZPORZĄDZENIE
W Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1722 opublikowano rozporządzenie MF z 20.12.2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Rozporządzenie w
sprawie zwolnień obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
Większość regulacji zawartych w rozporządzeniu nie zmieniła się w stosunku do rozwiązań zawartych w
rozporządzeniu MF z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od
towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.).
Ustawodawca zrezygnował z utrzymania w rozporządzeniu w sprawie zwolnień niektórych zwolnień
przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym. Zostały one przeniesione wprost do ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Tak było
w przypadku m.in.:
• usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą (art. 43 ust. 1 pkt 24
ustawy o VAT);
• usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. d ustawy o VAT);
• usług, w tym także pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz innych niż spółki
podmiotach posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i
zarządzania nimi (art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT).
Rezygnacja z części zwolnień przewidzianych dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym jest z kolei
konsekwencją braku konieczności dalszego utrzymywania przepisów szczególnych regulujących dane
kategorie zwolnień z uwagi na ukształtowaną już praktykę stosowania przepisów. Przykładowo, rezygnacja
ze zwolnień dotyczących: zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele rolnicze
i oddania w użytkowanie wieczyste takich gruntów, jak również zbycia prawa wieczystego użytkowania
wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo
części takich budynków lub budowli, jeżeli te budynki i budowle są zwolnione z VAT, wynika z faktu że
zbycie użytkowania wieczystego uznawane jest za dostawę towaru oraz z tego, że grunt dzieli stawkę VAT
zabudowań na nim posadowionych (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT). Z kolei zwolnienia dotyczące zadań
własnych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, czy wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, na których są dokonywane usługi, stały w sprzeczności z wyłączeniem tych czynności z
opodatkowania VAT wynikającego z przepisów ustawy o VAT (odpowiednio art. 15 ust. 6 oraz art. 12 ust.
1 pkt 4-7 ustawy o VAT).
Nadal obowiązywać będą natomiast zwolnienia dotyczące m.in.:
1. dostaw określonych towarów dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego (§ 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia w sprawie zwolnień), z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w § 3 ust. 2-3
tego rozporządzenia
2. dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie
zwolnień);
3. usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co
najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami
związanych (§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień).
Utrzymano również zwolnienie dla dostawy samochodów osobowych, od których przysługiwało
podatnikowi przy nabyciu tylko częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego 50% lub 60% nie więcej
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niż 5.000 lub 6.000 zł. Jednocześnie usunięto z regulacji dotyczących tego zwolnienia odwołanie do
definicji „towarów używanych”, która od
1 stycznia 2014 r. została usunięta z ustawy o VAT.
Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy spowodowały, że sprzedaż samochodów od których nie
odliczono podatku VAT (np. kupione od osoby fizycznej czy od firmy zwolnionej z VAT) nie będą korzystały
z ww. zwolnienia. Ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawka podatku VAT.
PODATNICY ZWOLNIENI Z VAT A WYSTAWIANIE FAKTUR VAT
Ze względu na wątpliwości zgłaszane przez podatników zwolnionych z VAT w zakresie dokumentowania
sprzedaży – czy w dalszym ciągu mają wystawiać rachunki, czy też faktury VAT informuję że: do 31
grudnia 2013 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT tj. ze względu na wysokość osiąganych obrotów
dokumentowali swoją sprzedaż wyłącznie rachunkami. Od 1 stycznia 2014 r. przepisy w tym zakresie
uległy zmianie.
Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur z jednym
wyjątkiem. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone przed upływem 3 m-cy, licząc
od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część
zapłaty.
Co powinna zawierać taka faktura określa rozporządzenie MF z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
Obowiązkowymi elementami faktury wystawionej przez ww. podatnika są:


data wstawienia i numer kolejny



imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy



nazwa towaru lub usługi, miara i ilość dostarczonego towaru lub zakres usługi



cena jednostkowa towaru lub usługi i kwota należności ogółem.

MOŻLIWOŚĆ POWROTU DO ZWOLNIENIA Z VAT W TRAKCIE ROKU
Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z 23.01.2014 r. Sygn. Akt IFSK280/13 uznał, że czynny podatnik
VAT może wybrać ponowne zwolnienie z VAT od dowolnego miesiąca po okresie wyznaczonym w art. 113
ust.11 ustawy o VAT, , a więc po upływie co najmniej 1 roku, licząc od końca roku w którym podatnik
utracił zwolnienie lub z niego zrezygnował skoro jednak powołany wyżej przepis nie zakreśla żadnego
maksymalnego terminu, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia np. po upływie 15 m-cy, a więc np. od
01 marca danego roku, a niekoniecznie od 1 stycznia danego roku.
ZMIANY W USTAWIE O VAT DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW zostały przyjęte przez senat i polegają na
kompleksowym uregulowaniu zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich
wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony wykorzystywanych m. innymi do celów mieszanych t.j. działalności gospodarczej i prywatnych.
Od 01 kwietnia 2014 r. od auta wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych będzie można
odliczyć 50% VAT. Cały naliczony podatek będzie można odliczyć od aut używanych wyłącznie do
działalności gospodarczej pod warunkiem zgłoszenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach i
prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu. Natomiast od 01.01.2015 r. będzie można odliczyć
50% VAT od paliwa do samochodów firmowych. Dodatkowo ustawodawca przewidział możliwość
korzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT w przypadku:
 nabycia pojazdów samochodowych , które mają więcej niż jeden rząd siedzeń oraz których
długość części ładunkowej przekracza długość części osobowej zaliczonych do podrodzaju
wielozadaniowy, van
 nabycia pojazdów samochodowych w których liczba miejsc łączenie z miejscem dla kierowcy
wynosi:
1/ jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg
2/ jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg
3/ lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.
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Dokumentami stwierdzającymi spełnienie określonych wymagań przez nabyte pojazdy
samochodowe są:
 wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub opis decyzji zwalniającej z obowiązku
uzyskania homologacji typu pojazdu ( dokumenty wydane przed 22.06.2013 r. zachowują swą
ważność).
 zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów.
 dowód rejestracyjny pojazdu, zawierający właściwą adnotację.
REFAKTUROWANIE W PODATKU VAT
Refakturowanie usług, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT to sytuacja, kiedy podatnik działając we
własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Przyjmuje się wówczas, że
podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Istota refakturowania polega na odsprzedaniu uprzednio
nabytej usługi w celu przeniesienia kosztów poniesionych przez refakturującego na rzecz podmiotu, który
ostatecznie w sposób faktyczny korzysta z określonych usług. Przedmiotem refakturowania mogą być
wyłącznie usługi, natomiast nie może mieć zastosowania do dostawy towarów. Odsprzedaż
(refakturowanie) usługi jest tożsama ze świadczeniem tej usługi.
Moment powstania obowiązku podatkowego w refakturowaniu w 2014 roku - do końca 2013 r., na
podstawie uchylonego art. 19 ust.13 pkt 1 lit a oraz lit b ustawy o VAT, decydujące znaczenie miał nie
moment wystawienia faktury, a upływ terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Podatnicy
w drodze umowy decydowali o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdyż powyższy przepis
dotyczył umowy właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczonych usług.
W związku ze zmianami ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., ustawodawca nie
zdecydował się na wprowadzenie odrębnej regulacji odnośnie momentu powstania obowiązku
podatkowego w zakresie refakturowania. Zważywszy na brak jasnej regulacji, w praktyce wciąż pojawiają
się wątpliwości, co do momentu powstania obowiązku podatkowego.
Z ogólnej zasady, wyrażonej w art. 19a ustawy o VAT, wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednakże art. 19a ust. 5 pkt 4 lit a oraz lit b ustawy o
VAT przewiduje wyjątek - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury m.in. z tytułu:


dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,



świadczenia usług, w tym telekomunikacyjnych.

W sytuacji, jeżeliby podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, a w razie, gdyby nie określono takiego terminu - z
chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Jednakże w przypadku refakturowania
usług należy odwołać się przede wszystkim do najnowszego orzecznictwa. Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r. (sygn. I FSK 65/12) wskazuje, że moment powstania
obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku refakturowania, powinno ustalać
się tak jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczona przez odsprzedającego, tj. należy
stosować zasady przewidziane w art. 19a ustawy o VAT (przed nowelizacją: uchylony art.19).
Podsumowując, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży energii oraz usług telekomunikacyjnych
powstawać będzie z chwilą wystawienia refaktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu
płatności.
Przykład: - Jeżeli faktura (refaktura) dotycząca stycznia 2014 r., została wystawiona dnia 7 lutego 2014 r.
wówczas obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu (niezależnie od terminu płatności), tzn.
taka faktura powinna zostać ujęta do ksiąg rachunkowych i rozliczona w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r.
OBNIŻONE STAWKI PODATKU VAT ORAZ ZWOLNIENIA Z VAT
Obniżone stawki podatku VAT - w Dz.U. z 31.12.2013 r. poz. 1719 opublikowano rozporządzenie MF z
23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT oraz warunków
stosowania stawek obniżonych.
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Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie od 1 stycznia br., w dalszym ciągu utrzymano obniżoną
8% stawkę podatku min. na roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz usługi
naprawy i przeróbki odzieży, naprawy rowerów, usługi fryzjerskie.
Zwolnienia z VAT - w Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. opublikowano rozporządzenie MF z 20.12.2013 r. w
sprawie zwolnień od podatku VAT oraz warunków stosowania tych zwolnień.
Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie od 1.01.2014 r., nie każda sprzedaż samochodu będzie
korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. Ustawodawca zrezygnował z posługiwania się pojęciem „towary
używane”, co dawało prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku sprzedaży zarówno samochodów
osobowych w stosunku, do których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, jak i tych w stosunku
do których takie prawo przysługiwało – jeśli były one wykorzystywane w działalności co najmniej 6
miesięcy. Obecnie ze zwolnienia może korzystać tylko sprzedaż samochodów przez podatników, którym
przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia części podatku VAT (50 lub 60%), bez względu na to ile
miesięcy podatnik wykorzystywał ten samochód w działalności gospodarczej. Zwolnieniem nie będzie,
więc objęta sprzedaż samochodu kupionego np. na umowę kupna- sprzedaży czy w komisie w trybie VATmarża. Od sprzedaży tych aut trzeba będzie odprowadzić 23% VAT. Poza tym w nowym rozporządzeniu
pozostały bez zmian dotychczasowe zwolnienia z tego podatku.
KOLEJNE DEKLARACJE PRZESYŁANE ELEKTRONICZNIE
W Dz.U. z 13.12.2013 r. opublikowano rozporządzenie MF z 9.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Zgodnie z rozporządzeniem od 14 grudnia 2013 r. elektronicznie mogą być wysyłane
deklaracje w sprawie:
przedpłaty akcyzy AKC-PA,
informacje o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym INF-J, deklaracje dla podatku
akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu
silników spalinowych AKC-WG.
SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2014 R. NA NOWYCH ZASADACH
Przedsiębiorcy, którzy planują sprzedaż firmowych środków trwałych powinni rozważyć możliwość
dokonania takiej transakcji jeszcze w 2013 roku. Od stycznia 2014 roku wchodzą bowiem w życie
znowelizowane przepisy ustawy o VAT, a wraz z nimi zlikwidowana zostanie definicja towarów używanych
zawarta w art. 43. ust. 2 oraz dotychczas dostępne zwolnienie podatkowe przy ich sprzedaży. Oznacza to,
że sprzedaż nawet starych środków trwałych czy wyposażenia, zakupionych przez wprowadzeniem ustawy
VAT, podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem.
Aktualne przepisy ustawy o VAT dają podatnikom możliwość zwolnienia z opodatkowania sprzedaży
towarów używanych. Aby możliwe było skorzystanie z tego przywileju, konieczne jest spełnienie kilku
warunków. W myśl obowiązującego do końca 2013 roku art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od
podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało
dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Za towary używane uznaje się natomiast ruchomości, których okres używania przez podatnika
dokonującego ich dostawy wynosi co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak
właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT).
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie
postaci energii. Oznacza to, iż pojęcie towarów w ustawie o VAT nie ogranicza się zatem jedynie do
towarów handlowych, ale swoim zakresem obejmuje również środki trwałe oraz wyposażenie firmy.
Co to oznacza w praktyce? Przykładowo - przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zakupił w
styczniu 2012 r. na podstawie faktury VAT marża samochód, który wprowadził następnie do ewidencji
środków trwałych. Pojazd od tego momentu służył czynnościom opodatkowanym. W październiku 2013
roku przedsiębiorca podjął decyzję o jego sprzedaży. Jeżeli dokona tej transakcji jeszcze w 2013 roku,
przez wzgląd na fakt, iż od zakupu rzeczonego pojazdu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku
naliczonego oraz samochód był używany w firmie dłużej niż 6 miesięcy, ma on prawo skorzystać ze
zwolnienia z VAT. W takim wypadku przedsiębiorca wystawi fakturę sprzedaży ze stawką “zw”. Ta sama
zasada dotyczy wszystkich firmowych środków trwałych i wyposażenia, nawet wówczas, gdy uprzednio
stanowiły majątek prywatny przedsiębiorcy, pod warunkiem, iż przy ich wprowadzeniu do majątku firmy
nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.
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Od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będzie nowe brzmienie artykułu dotyczącego zwolnień od podatku
VAT. Zgodnie ze zmienionym art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od podatku zwalnia się dostawę towarów
wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu
lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Zwolnienie zatem nie będzie dotyczyło już sprzętów używanych, ale wyłącznie tych, które są
wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z opodatkowania. W związku z tym uchylony zostanie art.
43 ust. 2, dotyczący definicji towarów używanych.
W związku z powyższym, wszyscy podatnicy VAT, którzy planują sprzedaż środków trwałych czy też
elementów wyposażenia, powinni mieć na uwadze nadchodzące zmiany w przepisach. W niektórych
przypadkach może się okazać, że ich sprzedaż jeszcze w roku 2013 będzie korzystniejsza, ponieważ
pozwoli na zastosowanie zwolnienia od podatku.
Powyższy przepis nie będzie dotyczył sprzedaży samochodów osobowych. Zgodnie z projektem
rozporządzenia wykonawczego do VAT - dotychczasowe zwolnienie w ww. zakresie zostałoby zachowane.
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2014 R.
Minister Środowiska w obwieszczeniu z dnia 13 sierpnia 2013 r. ogłosił wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Mon. Pol. poz. 729). Górne jednostkowe i jednostkowe stawki
opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r. zawarte zostały w załącznikach do obwieszczenia.
Porównanie wybranych górnych jednostkowych stawek opłat :
Przedmiot opłaty
2013 r
2014 r.
gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
371,43 zł/kg 385,17 zł/kg
substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do
238,14 zł/kg 246,95 zł/kg
ziemi
272,10
282,17
umieszczenie odpadów na składowisku
zł/Mg
zł/Mg
pobór wody podziemnej
4,04 zł/m3 4,19 zł/m3
pobór wody powierzchniowej śródlądowej
2,10 zł/m3 2,18 zł/m3

V. PRAWO PRACY
WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY NA 2014 ROK
Współczynnik urlopowy służący do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy wyniesie w 2014 roku 20,83.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje
pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym.
Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania
ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.
Warto przypomnieć, że na mocy wyroku Trybunały Konstytucyjnego, sygn. TK 27/11 przywracającego
zasady ustalania czasu pracy obowiązujące w 2010 roku, współczynnik urlopowy jest jednakowy dla
wszystkich pracowników w ramach takiego samego etatu. Bez znaczenia jest zatem jaki dzień tygodnia
wyznaczy pracodawca jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i
wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz.
1353). Zgodnie
z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok
kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym
roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.
Obliczając go należy pamiętać, że w roku 2014 występują: 52 niedziele, 52 wolne soboty,
9 dni
świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku. W przypadku pracowników pełnoetatowych
współczynnik urlopowy w 2014 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:
[365 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 250 : 12 = 20,83
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W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy
czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik
urlopowy w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego na:
1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

ODPISY NA ZFŚS W 2014 R.
Kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku pozostaną takie same jakie
obowiązywały w 2013 r. Wynika to z art. 1 projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014. Kwota
bazowa 2917,14 zł – wysokość odpisu w 2014 r.:
Na jednego zatrudnionego
37,50%
Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach 50%
I rok nauki 5%
Na jednego młodocianego pracownika
II rok nauki 6%
III rok nauki 7%

1093,93 zł
1458,57 zł
145,86 zł
175,03 zł
204,20 zł

Równowartość obowiązkowych odpisów podstawowych pracodawca będzie musiał przekazać na rachunek
bankowy Funduszu do 30 września 2014 roku, przy czym termin wpłaty pierwszej raty w wysokości 75%
równowartości kwoty podstawowej odpisu minie 2 czerwca 2014 roku. Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014
roku.
USTALANIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA CZĘŚĆ ETATU STANOWISKO MPIPS
W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę na poczet należności niealimentacyjnych pracodawca jest
zobowiązany pozostawić pracownikowi kwotę wolną od zajęcia. Odpowiada ona:





minimalnemu wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikom zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu sum
egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych
75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają
zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 871 K.p.).
W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy można odnotować rozbieżne poglądy odnośnie metod ustalania
kwoty wolnej w przypadku zajęcia wynagrodzenia pracownika nie pełnoetatowego. Jedni uważają, że
w celu ustalenia kwoty wolnej w pierwszej kolejności należy ustalić minimalne wynagrodzenie za pracę
proporcjonalnie do wymiaru niepełnego etatu, a następnie odliczyć składki i podatek. Natomiast inni, że
najpierw należy od minimalnego wynagrodzenia w pełnej wysokości odliczyć składki i podatek, a następnie
uzyskaną kwotę obniżyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Wobec rozbieżności stanowisk, w zakresie metodyki ustalania kwoty wolnej w przypadku zajęcia
wynagrodzenia pracownika nie pełnoetatowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zajęło
stanowisko w tej sprawie. W dniu 7 stycznia 2014 r. resort uznał, że:
"Brzmienie powołanego wyżej przepisu (art. 871 § 2 K.p. - przyp. red.) nie określa jednak dokładnie, jak
należy liczyć kwotę wolną od potrąceń dla pracownika nie pełnoetatowego. Wydaje się jednak za słuszne
przyjęcie rozwiązania polegającego na ustaleniu wpierw wysokości minimalnego wynagrodzenia
w proporcji do etatu, a następnie odliczeniu składek i podatku. Takie rozwiązanie w większej mierze
koresponduje z funkcją ochronną minimalnego wynagrodzenia. W tej sytuacji, bowiem pracownik jest
traktowany na równi z pracownikiem, który otrzymywałby minimalne wynagrodzenie i pracowałby
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
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Jednocześnie Departament Prawa Pracy nadmienił, iż prezentowane opinie nie są wiążące dla stron
stosunku pracy, sądów pracy, a także Państwowej Inspekcji Pracy.

VI. MOTO PRAWO
BĘDZIE ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO INFORMACJI O UŻYWANYCH AUTACH I AUTOKARACH
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym zgodnie z którym, każdy
zainteresowany będzie mógł uzyskać szerszy dostęp do informacji i danych o pojeździe, zgromadzonych w
Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), bez konieczności wykazania „uzasadnionego interesu” i składania
wniosku. Dane z CEP będzie można otrzymać za pośrednictwem internetu, bezpłatnie i natychmiast. Nie
dotyczy to informacji o posiadaczu pojazdu. Te będą mogły uzyskać jedynie wybrane podmioty, np. organy
ścigania. Te informacje, jako dane osobowe, nie będą podlegały powszechnemu udostępnianiu.
Ogólnie, projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie dwóch e-usług dla obywateli: „Historia
pojazdu” i „Bezpieczny autokar”, które powinny wejść w życie jeszcze w bieżącym roku.
Pierwsza e-usługa, pod nazwą „Historia pojazdu”, skierowana jest do zainteresowanych kupnem pojazdu
używanego, zarejestrowanego w Polsce. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru
rejestracyjnego – będzie można uzyskać informacje i dane o pojeździe, które pomogą w jego ocenie przed
podjęciem decyzji o kupnie. Będą to m.in. marka, typ, model, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w
kraju, informacja o badaniach technicznych. Będzie można także sprawdzić, ilu było poprzednich właścicieli
pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu. Dostępne będą także dane
techniczne: pojemność i moc silnika, średnie zużycie paliwa, emisja dwutlenku węgla, itp. Podana zostanie
informacja o ważności ubezpieczenia OC.
W rezultacie e-usługa ma zmniejszyć ryzyko, że kupiony pojazd będzie inny niż deklarowany przez
sprzedającego. Nowe rozwiązanie stopniowo wymusi na sprzedających (komisach, dealerach,
właścicielach) przekazywanie rzetelnych i wiarygodnych informacji o pojazdach, a w konsekwencji
podawanie ich realnej wartości. W efekcie ma zwiększyć się bezpieczeństwo i jakość obrotu autami
używanymi, a także wzrosnąć konkurencja między podmiotami zajmującymi się ich obrotem na rynku
wtórnym. Podobne rozwiązanie istnieje w wielu krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i
na Litwie.
Druga e-usługa, pod nazwą „Bezpieczny autokar”, adresowana jest do podróżujących autobusami, a
szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki.
Usługa ta umożliwi uzyskanie podstawowych danych technicznych o pojeździe (służącym do przewozu
powyżej 9 osób z kierowcą) oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC.
Dostęp do nich będzie łatwiejszy niż w przypadku samochodów używanych, bo trzeba będzie podać
jedynie numer rejestracyjny autokaru. Takie informacje będzie można sprawdzić, np. na miejscu zbiórki
wycieczki. Rozwiązanie to powinno znacząco poprawić bezpieczeństwo podróżnych, w tym zwłaszcza
dzieci i młodzieży. Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw. źródło: URM
COFANIE LICZNIKÓW JUŻ JEST PRZESTĘPSTWEM ?
W połowie stycznia Związek Dealerów Samochodów zwrócił się do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z
petycją o wprowadzenie do kodeksów przepisów penalizujących proceder manipulowania licznikiem
przebiegu samochodu. Komisja odpowiedziała kilka dni temu, że nie ma takiej potrzeby, gdyż oferowanie
„korekty licznika” może być karane na podstawie przepisów, które już obowiązują, wskazując przepis o
oszustwie (art. 286 KK: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”).
ZDS zwrócił się do Komendy Głównej Policji o udzielenie informacji, ile tego typu postępowań zostało w
latach 2012 i 2013 wszczętych przeciwko przedsiębiorcom oferującym usługę "korekty licznika" na
podstawie tego przepisu. Więcej: wnp.pl
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KURSY I SZKOLENIA

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Union Investment TFI zapraszają na bezpłatne
warsztaty „Przetestuj fundusze inwestycyjne w praktyce!”
Jak wykorzystać fundusze do zarządzania płynnością i pomnażania nadwyżek finansowych firmy? By
poznać odpowiedź na to pytanie, weź udział w bezpłatnych warsztatach na temat funduszy
inwestycyjnych.
Warsztaty odbędą się 18 marca 2014 r. w godzinach 10.00–15.00 w siedzibie Fundacji MSP przy ul.
Smoczej 27 w Warszawie.
W programie: trochę teorii –„ABC funduszy inwestycyjnych”, Adam Lipka-Bebeniec, Ekspert ds. Klientów
Instytucjonalnych Union Investment TFI, sporo praktyki –„Fundusze w praktyce dla przedsiębiorców”,
Maciej Rogala, właściciel firmy EDINEM, Ekspert ds. Funduszy i Rozwiązań Emerytalnych,a przede
wszystkim – gra inwestycyjna „Ile mogę zyskać?” (z nagrodami).
Dzięki naszym warsztatom odkryjesz możliwości, jakie daje inwestowanie w fundusze i zyskasz wiedzę
przydatną w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych.
Warsztaty zakończą się wręczeniem nagród laureatom gry inwestycyjnej oraz certyfikatów dla wszystkich
uczestników.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji na www.fund.org.pl oraz pod numerem telefonu 22 838 02 91.
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – zapisy – marzec 2014 r.
Organizujemy kurs dla uczniów zawodu 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: planowany na koniec marca 2013 r. - uzależniony 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, również w
sprawie zmian w ustawach podatkowych, rozliczenia rocznego PIT.
Inspektor ds. bhp p. Andrzej Osiecki – porady, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia
pracowników.

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT
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