I. Działalność organizacyjno-statutowa
1. Związek Rzemiosła Polskiego w Komisji Trójstronnej
W załączeniu przesyłamy pismo Mazowieckiej Izby Rzemiosła dotyczące zebrania danych o
firmach zrzeszonych dla potrzeb zarejestrowania Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji
pracodawców reprezentatywnej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Udział Związku Rzemiosła Polskiego w pracach Komisji Trójstronnej daje moŜliwość
uświadomienia naszym partnerom, jak duŜą rolę w gospodarce naszego kraju odgrywa rzemiosło,
małe i średnie przedsiębiorstwa. Praca w TK ma wpływ na kształtowanie rozwiązań
gospodarczych, ukierunkowanie funduszy unijnych, edukacji zawodowej, regulacji prawnych w
interesie pracodawców, kierunków polityki podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych.
Cech został zobligowany do zebrania kompletnych, udokumentowanych danych. Dla uzyskania
pozytywnego wyniku dla ZRP niezbędne jest wykazanie, iŜ we wszystkich organizacjach
reprezentowanych przez ZRP jest zatrudnionych ponad 300 000 osób oraz zrzeszeni członkowie
prowadzą działalność w więcej niŜ połowie sekcji PKD.
Wypełniony formularz nr 1 /załączony do komunikatu/ prosimy przekazać do Cechu w
nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca br.
Do wypełnienia formularzy niezbędne jest zakwalifikowanie działalności prowadzonej przez firmę
do odpowiedniego działu według PKD 2007. /O zmianie PKD w dalszej części komunikatu/.
W celu ułatwienia Państwu pracy w ww. zakresie w załączeniu z formularzem nr 1 przesłaliśmy
ulotkę informacyjną. W razie pytań prosimy je kierować do biura Cechu: tel./fax 022/635-04-64
lub 0 608 502 875 lub e-mail:cech@motoryzacja.home.pl
W załączeniu: instrukcja wypełniania formularzy, formularz dla przedsiębiorców – Formularz nr
1, ulotka o PKD 2007, pismo MIRiP.
Prosimy o niezawodne przesłanie formularzy nr 1 do biura Cechu.

2. WSPÓŁPRACA CECHU i SZKOŁY SAMOCHODOWEJ
Praktyki dla uczniów na rok szkolny 2009/2010
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych kontynuuje stałą współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych
na ul. Jana Pawła II w Warszawie - technikum i szkoła zawodowa - mechanik pojazdów.
Zainteresowanych przedsiębiorców przyjęciem uczniów na praktyki zawodowe od nowego roku
szkolnego 2009/2010 prosimy o zgłoszenie ilości uczniów.
Kwalifikacje mistrzów szkolących: dyplom mistrzowski lub dyplom techn., kurs pedagogiczny dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs bhp. Uczniowie na praktykach przebywają 6 godzin
dziennie. Harmonogram praktyk przygotowany został przez szkołę. Opiekun praktykantów ma
stały kontakt z firmą szkolącą. Szczegółowe informacje w biurze Cechu. Zgłoszenia do 15.06 br.
W roku szkolnym 2008/2009 podziękowanie za profesjonalnie prowadzone zajęcia, zarówno od
strony merytorycznej jak i pedagogicznej otrzymują dwie firmy:
1. Bosch Service Sławomir Dąbrowa
2. Mechanika Pojazdowa Antoni Januszewski.

II. SPRAWY ZUS-owskie
1. Zmiany w opłacaniu składek ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące,
polegaja w szczególności na obniŜeniu od 1 kwietnia 2009 r. składki wypadkowej w
firmach do 9 ubezpieczonych z 1,80 % do 1,67 %. Zgodnie z Rozp. Min. Pracy i POl.
Społ. z dn. 16.03.2009 r. Dz. U. Nr 43, poz. 350. JeŜeli chodzi o zakłady zgłaszające do
ubezpieczenia, co najmniej 10 osób, składka wypadkowa ….. W związku z powyŜszym od
01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące
wyliczone od kwoty 1.915,80 zł (60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
wynoszącego 3.193,00 zł) nie mogą być niŜsze od:
• emerytalna
19,52 %
373,96 zł;
• rentowa
6%
114,95 zł;
• chorobowa
2,45 %
46,94 zł: (dobrowolna)
• wypadkowa
1,67 %
31,99 zł (do 9 ubezpieczonych)
Razem:
567,84 zł
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2. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W Dz. U. nr 38 z 12.03.2009 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2009 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Przynosi ona zapowiadaną wcześniej zmianę polegającą na modyfikacji
zapisu określającego sposób ustalania minimalnej podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi
współpracujących. Ustawa weszła w Ŝycie od 27 marca br.
Zmiana wprowadzona ustawą nadała nowe brzmienie art. 81 ust. 2. Podstawę wymiaru
składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niŜsza jednak niŜ 75% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku – ogłoszonego przez Prezesa GUS w MP.
Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
PowyŜszy przepis stosuje się do składek naleŜnych za okres od 1 marca 2009 r. Obwiesz.
Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w IV kw. 2008 r. ukazało się w MP nr 5 z 28.01.2009 r.
Wynosi ono 3.322,09 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 2491,57 zł a składka 224,24 zł.
Składkę w takiej wysokości przedsiębiorcy będą płacić za miesiące od marca do
grudnia 2009 r. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza
się podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 7,75 % - tj. 193,10 zł.
3. Od 1 kwietnia 2009 r. zmiana wyskości składki wypadkowej dla firm.
Od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy płacić będą nową składkę na ubezpieczenie wypadkowe.
Nowe stawki wynikają z nowelizacji rozporządzenia w sprawie róŜnicowania składki na
ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
zaleŜności od zagroŜeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 43 poz. 350).
Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia ZUS nie więcej niŜ 9 osób składka na
nowy rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., zmaleje z
1,80% do 1,67%. Wynosi ona 50% najwyŜszej stopy procentowej ustalonej na dany rok
składkowy dla grup działalności. W przypadku handlu hurtowego i detalicznego, naprawy
pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego i domowego
składka wypadkowa wzrosła z 0,93 % do 1,47 %.
Dla większych firm składkę wypadkową ustala ZUS na podstawie danych o
wypadkowości przekazywanych przez firmy w dokumentach ZUS IWA (jeśli mają
obowiązek ich przekazywania). Firmy które nie miały obowiązku składania ZUS IWA
ustalą składkę wypadkową same według stopy procentowej właściwej dla ich grup
działalności.
Do końca br. podstawą do określenia składki wypadkowej według grup działalności jest
klasyfikacja kodów działalności gospodarczej PKD z 2004 r. Od 2010 r. będzie
funkcjonować tylko nowa klasyfikacja PKD 2007. W myśl wyjaśnień biura prasowego
ZUS zmiana od 1 stycznia 2010 r. PKD nie wpłynie na wysokość ustalonej stopy
procentowej składki wypadkowej w I kwartale przyszłego roku kalendarzowego dla tych,
którzy prowadzą działalność oraz dla tych którzy zarejestrują firmę najpóźniej do końca
2009 r.
4. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01.06.2009 r.
wynosi 2.230,00 zł.
5. OD 21 LIPCA DOKUMENTY DO ZUS TYLKO Z E-PODPISEM
Przypomina się, Ŝe od 21 lipca br. wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do
ZUS (prze podatników zatrudniających powyŜej 5 osób) naleŜy podpisywać bezpiecznym
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podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego certyfikatu
kwalifikowanego. Certyfikaty takie wraz z urządzeniem do składania podpisu naleŜy
nabyć bezpośrednio w kwalifikowanym centrum certyfikacji.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, Ŝe od 21 lipca br. wyłączony zostanie
System Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI), a Powszechne Centrum Certyfikacji
zakończy działalność certyfikacyjną, dedykowaną klientom i jednostkom organizacyjnym
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Począwszy od tej daty, w systemie Elektronicznej
Wymiany Danych nie będą obsługiwane równieŜ Ŝadne certyfikaty wystawione za
pośrednictwem Punktów Rejestracji ZUS oraz związane z nimi klucze publiczne i
prywatne przekazane na dyskietkach i uŜywane przez płatników składek do
podpisywania przesyłek tworzonych w programie Płatnik.
Zmiana jest konsekwencją zapisów ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Na ich podstawie ZUS od 21.07.br.
zaprzestanie przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej,
podpisanych przy uŜyciu certyfikatów klucza publicznego dedykowanego ZUS.
6. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS
Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły
działalność, a przerwa między rozpoczęciem kolejnej (po przerwie) jest dłuŜsza niŜ pięć
lat mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych
od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej będzie stanowić wtedy
zadeklarowana kwota, nie niŜsza jednak niŜ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Jak wynika z powyŜszego okres, w którym przysługuje prawo do ulgi, jest liczony od dnia
rozpoczęcia działalności do dnia upływu pełnych 24 miesięcy kalendarzowych. Zatem,
jeŜeli podatnik podjął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej np. 16 lutego
2009 r. niŜszą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stosuje do
ustalania składek naleŜnych za okres od 16 lutego 2009 r. do 28 lutego 2011 r.
Jeśli podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej będzie podlegał
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie. W takim przypadku podstawę
wymiaru składek na te ubezpieczenia ustala się według zasad obowiązujących przed
zawieszeniem. W związku z tym, minimalna podstawa wymiaru składek wynosić będzie
nadal 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe do okresu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania
działalności wlicza się takŜe okres zawieszenia wykonywania działalności. Tak więc, jeŜeli
24 miesiące upłyną w takcie zawieszenia wykonywania działalności, począwszy od
pierwszego dnia 25-go miesiąca podstawa wymiaru składek nie moŜe być niŜsza od 60%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Reasumując, poniewaŜ przepisy nie przewidują moŜliwości przerwania biegu okresu ulgi
okres, w jakim podatnik ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od
podstawy równiej 30% minimalnego wynagrodzenia, nie będzie wydłuŜony o okres, na
który podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej.Podstawa prawna: art. 13
pkt 4, art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z
2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
7. FUNDUSZ PRACY – ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK
Przypomina się, Ŝe od 1 lipca br. składki na Fundusz Pracy trzeba będzie opłacać tylko
za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co
najmniej 60 lat dla męŜczyzn.
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Przepis ten dotyczy równieŜ osób prowadzących działalność gospodarczą, które
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a ich podstawa
wymiaru składek na te ubezpieczenia jest co najmniej równa kwocie minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Podstawa: art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20.04.2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm. I
art. 1 pkt 75, art. 40 pkt 2 ustawy z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2009 r. Nr 6 poz. 33).
8. ZAPŁATA SKŁADKI ZUS PRZEKAZEM POCZTOWYM
Przypomina się, Ŝe od 1 stycznia 2009 r. płatnicy składek będący mikroprzedsiębiorcami
mają prawo opłacać składki ZUS w formie przekazu pocztowego. Co do zasady płatnicy
składek mają obowiązek opłacać naleŜności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w
drodze obciąŜenia rachunku bankowego płatnika składek. Od tej zasady istnieją jednak
wyjątki. Jeden z nich został przewidziany w art. 47 ust. 4e ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, który wszedł w Ŝycie 1 stycznia 2009 r. Na jego mocy płatnicy
składek będący mikroprzedsięborcami mają prawo opłacać naleŜności ZUS w formie
przekazu pocztowego.
Za mikroprzedsiebiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z 2-ch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników
oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy nieprzekraczający równowartości w
złotych 2 mln euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z
tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln euro.Podstawa prawna: art. 47
ust. 4b, 4c i 4e ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.).

III. SPRAWY OŚWIATY ZAWODOWEJ
1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące VI, VII, VII , 2009
wyliczone od kwoty 3.185,61 zł /przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w I kwartale 2009 r./ nie moŜe być niŜsze od:
•
•
•

w I roku nauki zawodu
w II roku nauki zawodu
w III roku nauki zawodu

4%
5%
6%

- 127,42 zł
- 159,28 zł
- 191,14 zł

IV. SPRAWY EKONOMICZNO-PODATKOWE
1. Zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007
Informujemy, Ŝe na mocy Rozp. Rady Ministrów z 24.12.2007 r. /Dz. U. Nr 251, poz.
1885 z 2007 r./ została opracowana nowa klasyfikacja Polskiej Klasyfikacji Działalności –
PKD 2007, która zastąpić ma dotychczasową klasyfikację PKD 2004. W związku z
powyŜszym w terminie do 31.12.2009 r. naleŜy dokonać zmian swoich kodów, tak by
wpis do ewidencji działalności gospodarczej był zgodny z nowa klasyfikacją. dla
ułatwienia podajemy wyciąg z Polskiej Klasyfikacji Działalności zawierający nowe
symbole PKD 2007 dla podstawowych rzemiosł występujących w naszej branŜy:
45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
obejmuje:
1/ naprawy, konserwacje i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli), takie jak:
- naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, naprawy elektronicznych
systemów wtryskowych, przeglądy, naprawy nadwozia, naprawy części,
mycie, polerowanie itp., lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien,
naprawy siedzeń samochodowych
2/ naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana
3/ wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych,
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z wyłączeniem motocykli,
4/ instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące
częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.
Podklasa ta nie obejmuje:
• bieŜnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanych w 22.11.Z.
• konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z.
• wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp. sklasyfikowanego w 71.20.B.
45.11.Z.

SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek obejmuje:
1/ sprzedaŜ hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i uŜywanych:
• samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak:
ambulansy i mikrobusy itp. (<= 3,5 t).
Podklasa ta nie obejmuje sprzedaŜy hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.
45.19.Z

SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli obejmuje:
1/ sprzedaŜ hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych nowych i uŜywanych:
- samochodów cięŜarowych, przyczep i naczep
- samochodów kempingowych, przyczep turystycznych i pozostałych pojazdów
turystycznych
2/ sprzedaŜ hurtową i detaliczną samochodów terenowych (> 3,5 t).
Podklasa ta nie obejmuje sprzedaŜy hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach 45.3.
45.31.Z

SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli.

45.32.Z.

SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z
wyłączeniem motocykli.
Podklasa ta nie obejmuje sprzedaŜy detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
sklasyfikowanej w 47.30.Z.
45.40.Z

SprzedaŜ hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaŜ hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich obejmuje:
1/ sprzedaŜ hurtową i detaliczną motocykli, włączając motorowery
2/ sprzedaŜ hurtową i detaliczną części i akcesoriów do motocykli, włączając
sprzedaŜ komisową i wysyłkową
3/ naprawę i konserwację motocykli
Podklasa ta nie obejmuje wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.
52.21.Z.

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – obejmuje m.in.
działalność związaną z parkingami samochodowymi i rowerowymi, garaŜami,
holowanie i pomoc drogowa.
Nie obejmuje natomiast przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,
52.24.B.

77.11.Z.

Wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek obejmuje
wynajem i dzierŜawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez
kierowcy.
Podklasa ta nie obejmuje wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą,
sklasyfikowanego w 49.32.Z.
29.31.Z.

Produkcja wyposaŜenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych obejmuje:
1/ produkcję wyposaŜenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych, takiego jak:
prądnice, alternatory, świece zapłonowe, zespoły przewodów do układu
zapłonowego, elektryczne systemy okien i drzwi, wycieraczki do szyb
oraz nadmuch elektryczny zapobiegający oszronieniu lub zamgleniu
szyb, zespoły wskaźników do tablicy rozdzielczej, regulatory napięcia
prądu itp.
2/ produkcję sprzęgieł elektromagnetycznych
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Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji akumulatorów do pojazdów, sklasyfikowanych w 27.20.Z.
- produkcji sprzętu oświetleniowego do pojazdów silnikowych sklasyfikowanej w 27.40.Z.
- produkcji pomp do pojazdów silnikowych i silników sklasyfikowanej w 28.13.Z.
47.30.Z.

SprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
obejmuje sprzedaŜ detaliczną:
1/ paliwa do pojazdów silnikowych
2/ smarów i płynów chłodniczych do pojazdów silnikowych
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaŜy hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 46.71.Z.
- sprzedaŜy detalicznej skroplonego gazu ziemnego do gotowania albo ogrzewania,
sklasyfikowanej w 47.78.Z.
22.11.Z
Produkcja opon i dętek z gumy; bieŜnikowanie i regenerowanie opon z gumy.
Podklasa ta obejmuje:
1/ produkcję opon gumowych dla pojazdów samochodowych, sprzętu, maszyn jezdnych,
a takŜe opon pneumatycznych oraz opon pełnych i amortyzatorów
2/ produkcję dętek
3/ produkcję wymienialnych bieŜników do opon, taśm i pasów do bieŜnikowania opon,
osłon zabezpieczających przed chlapaniem
4/ regenerację i bieŜnikowanie opon
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji materiałów do naprawy ogumienia
- naprawy przebitego ogumienia, dopasowywania lub wymiany sklasyfikowanej w 45.20.Z.
46.77.Z.

SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu – obejmuje m.in.:
1/ wymontowanie części nadających się do wielokrotnego uŜycia ze zuŜytych
wyrobów takich jak samochody
2/ odsprzedaŜ części nadających się do uŜytku, wymontowanych z wycofanych
z eksploatacji samochodów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- demontaŜu wycofanych z eksploatacji samochodów w celu odzyskania surowców,
sklasyfikowanego w 38.32.Z.
- zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z.

2. PODATEK VAT – odliczenie podatku poniesionego przed rejestracją firmy
Podatnikowi przysługuje prawo do obniŜenia podatku naleŜnego o VAT naliczony w zakresie, w
jakim towary i usługi wykorzystuje się do wykonywania czynności opodatkowanych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – w interpretacji indywidualnej z 15.02.2009 r. nr IPPP1443-2153/08-2/PR - wyjaśnił, czy podatnik, będąc czynnym podatnikiem VAT ma prawo do
złoŜenia deklaracji VAT-7 za okres przed rejestracją z wykazanym podatkiem naliczonym od
wydatków na zakup lokalu związanego ze sprzedaŜą opodatkowaną i następnie w miesiącu
osiągnięcia pierwszego przychodu opodatkowanego wystąpić o zwrot nadwyŜki VAT.
Dyrektor IS stwierdził, Ŝe do realizacji nabytego prawa do odliczenia z tytułu zakupów związanych
w całości ze sprzedaŜą opodatkowaną konieczne jest złoŜenie deklaracji dla potrzeb VAT za
okresy rozliczeniowe przed datą rejestracji VAT, w których podatnik otrzymał faktury VAT
dokumentujące wydatki oraz deklaracji korygujących za okresy rozliczeniowe po wskazanej dacie
rejestracji, jeśli podatnik otrzymał faktury VAT dokumentujące wydatki, dokonując odliczeń.
Podatnik moŜe więc wystąpić o zwrot nadwyŜki podatku naliczonego w miesiącu osiągnięcia
pierwszego przychodu opodatkowanego VAT. Tym samym moŜe skończą się spory z Urzędami
Skarbowymi w zakresie moŜliwości odliczenia podatku VAT od kosztów poniesionych przed
rejestracją firmy jako płatnika podatku VAT.

3. ZMIANY W USTAWIE – PRAWO DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
31 marca br. weszły w Ŝycie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zmiany mają przyczynić się do uproszczenia procedur związanych z rozpoczęciem działalności
poprzez ograniczenie liczby instytucji, które musi odwiedzić przyszły przedsiębiorca. Zgodnie ze
znowelizowanym art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca moŜe podjąć
działalność gospodarczą w dniu złoŜenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w
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przypadku osób fizycznych) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (w
przypadku pozostałych przedsiębiorców). Dla spółek kapitałowych istotny jest zapis, iŜ spółki
kapitałowe w organizacji mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru
przedsiębiorców.
W myśl znowelizowanych przepisów, obecnie wszystkie potrzebne wnioski rejestracyjne firmy do
GUS o nadanie numeru REGON, do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP, do ZUS –
wypełnimy w organie prowadzącym ewidencję działalności lub w sądzie. Organ ewidencyjny
(rejestrowy) przekaŜe je do odpowiednich urzędów, a zaświadczenie o nadaniu numerów i
potwierdzenia trafią do przedsiębiorcy. Istotną zmianą jest to, Ŝe przedsiębiorca ma prawo we
wniosku do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności
gospodarczej niŜ dzień złoŜenia wniosku.
Przepis umoŜliwiający działalność z dniem złoŜenia wniosku o wpis do ewidencji nie znajdzie
zastosowania jeśli inne ustawy uzaleŜniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia. JeŜeli działalność podlega
przepisom o działalności regulowanej, konieczne będzie złoŜenie odpowiednich oświadczeń i
złoŜenie wniosku o wpis w rejestrze działalności regulowanej. Te dokumenty moŜna jednak złoŜyć w
tym samym miejscu, gdzie wniosek o wpis do ewidencji (art. 65 ust. 3 znowelizowanej ustawy).
ZłoŜenie wniosku o wpis do ewidencji działalności jest juŜ bezpłatne – to wynik nowelizacji z dnia
19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej, która w dalszym ciągu obowiązuje w swej części
dotyczącej wniosku o wpis do ewidencji. Podobnie bezpłatne jest złoŜenie wniosku o zmianę wpisu
(art. 7a ust. 3 ustawy). Niestety w dalszym ciągu nie unikniemy wizyty w Urzędzie skarbowym w
zakresie zadeklarowania formy opodatkowania działalności w zakresie podatku dochodowego oraz
rejestracji w zakresie podatku VAT.
4. WYśSZY LIMIT DLA MAŁEGO PODATNIKA
Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z 2.04.2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W myśl zmian rozszerzono kryteria decydujące o nadaniu przedsiębiorcy statusu małego podatnika
na potrzeby podatku dochodowego. Za małego podatnika będzie uznawany przedsiębiorca, u którego
wartość przychodu ze sprzedaŜy (wraz z kwotą naleŜnego podatku VAT) nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro (było 800 tys. euro).
Posiadanie statusu małego podatnika wiąŜe się z moŜliwością korzystania z przyśpieszonej
amortyzacji oraz moŜliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy co kwartał.
Nowelizacja zakłada takŜe zwiększenie limitu odpisów w ramach jednorazowej amortyzacji z 50 do
100 tys. euro. Stosowanie podwyŜszonych odpisów zostało jednak ograniczone w czasie. Będzie
moŜna z niego korzystać jedynie w latach 2009-2010. Nowelizacja umoŜliwia takŜe korzystne
rozliczenie kosztów prac rozwojowych. Zgodnie z przyjętymi zmianami wydatki z zakresu prac
rozwojowych będzie moŜna zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności na trzy sposoby:
• w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach
w okresie nie dłuŜszym niŜ 12 miesięcy,
• jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone,
• przez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych.
Ustawa wejdzie w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie do
uzyskanych dochodów od 1 stycznia 2009 r.

5. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOSCI
Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów wydał interpretację
w sprawie opodatkowania nieruchomości przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie
działalności gospodarczej (pismo z dnia 1.12.2008 r. znak PL/LS/833/111/SIA/08/376).
Ministerstwo Finansów w piśmie wyjaśnia:
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) przez grunty, budynki i budowle
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związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i
budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych
z tymi budynkami, a takŜe gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy –
chyba Ŝe przedmiot opodatkowania nie jest i nie moŜe być wykorzystywany do
prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
W myśl art. 14a ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) przedsiębiorca niezatrudniający
pracowników moŜe zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1
miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca nie moŜe wykonywać tej działalności i osiągać bieŜących przychodów z
pozarolniczej działalności. W okresie zawieszenia wykonywania działalności
przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (ust. 4 pkt 5).
Z powołanego przepisu art. 14a nie wynika , iŜ zawieszenie działalności oznacza utratę
statusu przedsiębiorcy.
Regulując zagadnienie zawieszenia działalności gospodarczej ustawodawca nie
unormował w sposób szczególny kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Zatem w przypadku przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności
gospodarczej, w sprawach związanych z opodatkowaniem tym podatkiem stosuje się,
bez Ŝadnych modyfikacji przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Z przepisów tych wynika, iŜ sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli
czy gruntu skutkuje tym, Ŝe są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (por. wyrok WSA z 29.09.2005 r.
II S.A./Wa 1411/05). W przypadku zawieszenia wykonywania działalności przesłanka
posiadania określonych nieruchomości lub obiektów budowlanych nadal jest spełniona.
W konsekwencji w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej brak
jest uzasadnienia dla zastosowania – dla gruntów i budynków związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę – stawek przewidzianych
dla gruntów i budynków pozostałych.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką
zastosowania niŜszych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub
ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych).
Zmiana zasad opodatkowania w wyniku zawieszenia działalności będzie miała miejsce
równieŜ w przypadku będących w posiadaniu przedsiębiorcy: gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione i
zakrzewione na uŜytkach rolnych oraz lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności
gospodarczej niŜ działalność rolnicza i leśna. Zawieszenie działalności gospodarczej
spowoduje objecie tych gruntów podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach określonych
w ustawie z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) i z
dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.).
6. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
DLA BEZROBOTNYCH
Resort pracy w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo nr DRP-X0112-588-2-SS/08) przesądził, Ŝe osoba prowadząca działalność gospodarczą jeśli ją
okresowo zawiesi nie otrzymuje statusu bezrobotnego, a w związku z tym osobie tej nie
przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
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Ministerstwo powołuje się na definicję bezrobotnego określoną w ustawie z 20.04.2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)
w myśl której, bezrobotnym moŜe być m.in. osoba, która nie ma wpisu w ewidencji
działalności gospodarczej. Tymczasem w ślad za zawieszeniem funkcjonowania firmy nie
idzie wyrejestrowanie jej z tego rejestru. W związku z tym podatnik, który zawiesił
prowadzenie działalności gospodarczej nie moŜe zarejestrować się jako osoba
bezrobotna i otrzymywać z tego tytułu zasiłku dla bezrobotnych.
7. ZAKUP MOTOCYKLA DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A JEDNORAZOWA
AMORTYZACJA
Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów
są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia
źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Czyli, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien
spełniać łącznie następujące warunki:

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem, czyli musi zostać poniesiony
w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz

nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.
W przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b wskazano, iŜ nie uznaje się za koszt uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków
trwałych, w tym równieŜ wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części. Kosztem są w tym przypadku odpisy amortyzacyjne, które mogą
być dokonywane okresowo (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) lub pod pewnymi
warunkami jednorazowo.
W myśl art. 22k ust. 7 powołanej ustawy podatnicy, w roku podatkowym, w którym
rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeŜeniem ust. 11 oraz mali
podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości
początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem
samochodów osobowych. Jednorazowej amortyzacji mogą dokonać w roku podatkowym,
w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości
nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro łącznej wartości
tych odpisów (w roku 2009-210 100 tys. euro).
Przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie
działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a takŜe w okresie 2ch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność
gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie mającej osobowości prawnej lub
działalność taką prowadził małŜonek tej osoby, jeŜeli między małŜonkami istniała w tym
czasie wspólność majątkowa.
NaleŜy przypomnieć, Ŝe w myśl przepisów ustawy małym podatnikiem jest podatnik, u
którego wartość przychodu ze sprzedaŜy (wraz z kwotą naleŜnego podatku od towarów i
usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyraŜonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 1200 tys. euro (zmiana przepisów z mocą od 1.01.2009 r.
– było 800 tys. euro). Przeliczenia kwoty dokonuje się wg średniego kursu euro
ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku
podatkowego, po zaokrągleniu do 1000 zł.
Motocykl został zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych zaliczony do grupy 7 „środki
transportu” i rodzaju 740 „motocykle, przyczepy i wózki widłowe”. Dlatego teŜ, jeŜeli
zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki przewidziane ustawą – do tego środka
trwałego moŜna zastosować jednorazową amortyzację.
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8. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
W dni 31.03.2009 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze (Dz. U z 2008 r. Nr 234 poz. 1572 ze. Zm.), która wprowadza
do prawa polskiego nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Jest to
procedura oddłuŜeniowa, którą będą mogły zastosować osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej.
Podstawowym celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta ma
być zarówno oddłuŜenie osoby fizycznej, która z powodu wydarzeń losowych znajduje się
w trudnej sytuacji finansowej, jak równieŜ zaspokojenie wierzycieli konsumenta.
Upadłość moŜna ogłosić tylko w przypadkach losowych, gdy niewypłacalność powstała
nie z winy dłuŜnika (np. długotrwała choroba, niezawiniona utrata pracy). Z upadłości nie
mogą skorzystać na przykład osoby, którym w ciągu kilku ostatnich lat umorzono
mandat albo odsetki od zaległości podatkowych.
Z upadłości konsumenckiej nie skorzysta równieŜ dłuŜnik, wobec którego w ciągu 10 lat
przed złoŜeniem wniosku prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne
postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, lub teŜ zawarto
układ. Dotyczy to równieŜ sytuacji, gdy prowadzono postępowanie upadłościowe, w
którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłuŜnik po zakończeniu lub umorzeniu
postępowania nie wykonał swoich zobowiązań.
Postępowanie upadłościowe ma prowadzić do likwidacji majątku upadłego, spienięŜenia
go i spłacenia długów upadłego.
Konsumenci muszą więc pamiętać, Ŝe w związku z ogłoszeniem upadłości zostanie na
nich nałoŜony szereg obowiązków. Jeśli upadły posiada mieszkanie, będzie musiał je
sprzedać, a z transakcji uzyska jedynie środki, które pozwolą sfinansować roczny
wynajem. Ponadto upadły konsument będzie zobowiązany spłacać dług według planu
ustalonego przez sąd. Upadły nie będzie mógł równieŜ w okresie ustalonego planu spłaty
dokonywać czynności prawnych przekraczających granice zwykłego zarządu, zakupów na
raty lub zakupów z odroczoną płatnością. Będzie teŜ zobowiązany składać sądowi
corocznie do końca kwietnia sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli.
9. ZMIANY PRZEPISÓW O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w Ŝycie od 1 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2008
r. Nr 237 poz. 1654) objęły min. zmianę ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.
Został rozszerzony katalog świadczeń wchodzących w pojęcie działalności socjalnej –
przyznano moŜliwość tworzenia przedszkoli i Ŝłobków. RóŜnica wynikająca ze zmian
wprowadzonych nowelizacją ustawy polega na dodaniu w pojęciu działalności socjalnej usług
świadczonych przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w Ŝłobkach i przedszkolach
oraz innych formach wychowania przedszkolnego. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe ustawa
pozwala na dofinansowanie obiektów socjalnych z ZFŚS, a nie ich finansowanie z tych
środków.
Ze środków ZFŚS pokrywać moŜna tylko wydatki na działalność socjalną, czyli według
zmiany wprowadzonej od dnia 1 stycznia br. – usługi świadczone przez pracodawców na
rzecz róŜnych form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
opieki nad dziećmi w Ŝłobkach i przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a takŜe zwrotnej
lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny
wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą, niezaleŜnie czy zgodę na niego wyrazili
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pracownicy. Rozszerzenie definicji działalności socjalnej pozwala nie tylko „dbać” o
przedszkola i Ŝłobki, ale wprowadza szerokie pojęcie „usług świadczonych na rzecz opieki
nad dziećmi w przedszkolach i Ŝłobkach”. Stwarza to moŜliwość stosunkowo szerokiego
zakresu form opieki na dziećmi, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS.
Fundusz socjalny /premia urlopowa/ w zakładach zatrudniających do 20 pracowników
stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2008 r. wynoszącego
2.666,77 zł tj:
• 1.000,04 zł - na pełny etat
•
750,03 zł – na ¾ etatu
•
500,02 zł - na ½ etatu
•
250,01 zł - na ¼ etatu.
Na jednego pracownika młodocianego przysługuje:
• w I roku nauki
- 5 % - 133,34 zł
• w II roku nauki
- 6 % - 160,01 zł
• w III roku nauki
- 7 % - 186,67 zł.
Fundusz socjalny /premia urlopowa/ przysługuje pracownikowi, bądź młodocianemu,
jeŜeli przebywali na urlopie wypoczynkowym nieprzerwanie, co najmniej 14 dni.

Bezpłatny DYśUR EKSPERTA

CECHU

tel./ 00 22/ 635-04-64

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

Prosimy pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat członkowskich raz na kwartał
– w załączeniu blankiet z opłatami za II kwartał 2009 r. oraz zawiadomienie na
Walne Zgromadzenie Członków naszego Cechu sprawozdawczo-wyborcze w
dniu 18 czerwca 2009 r.

STARSZY CECHU
JANUSZ ZDORT

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

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

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

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