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Wśród przedsiębiorców niewie-
le jest podmiotów, które nie są 
poddawane regularnym kon-
trolom ze strony organów ad-
ministracji publicznej. Jeszcze 
mniej jest zwolenników takich 
kontroli, nawet jeżeli przedsię-
biorca nie ma nic do ukrycia. Są 
one uciążliwe, zakłócają pracę 
fi rmy, niosą ryzyko konieczności 
sporów z organem.

Limity czasu trwania
Na szczęście są granice kontroli. 
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze 
zm.; dalej: u.s.d.g.) przewiduje 
limity liczby dni kontroli w roku 
oraz wiele ograniczeń dotyczą-
cych kontroli przedsiębiorcy (np. 
zakaz kontroli przez ten sam or-
gan w tym samym zakresie, co 
już przeprowadzona kontrola 
etc.). Przykładowo czas trwa-
nia wszystkich kontroli orga-

nu u przedsiębiorcy w jednym 
roku kalendarzowym nie może 
przekraczać: 1) w odniesieniu do 
mikroprzedsiębiorców – 12 dni 
roboczych; 2) w odniesieniu do 
małych przedsiębiorców – 18 dni 
roboczych; 3) w odniesieniu 
do średnich przedsiębiorców 
– 24 dni roboczych; 4) w odnie-
sieniu do pozostałych przedsię-
biorców – 48 dni roboczych (re-
guluje to art. 83 ust. 1 u.s.d.g.).

Sprzeciw 
do kontrolującego

A co jeżeli organ kontroli naru-
szy zakaz ustawowy i przepro-
wadzi kontrolę wbrew zakazowi 
lub przedłuży jej termin ponad 
dopuszczalny limit? Wówczas 
przedsiębiorca może wnieść 
sprzeciw wobec podjęcia i wy-
konywania przez organy kon-
troli czynności z naruszeniem 
przepisów. 

Sprzeciw wnosi się pisemnie 
do organu podejmującego i wy-
konującego kontrolę i jednocze-
śnie zawiadamia na piśmie kon-
trolującego. 

Wniesienie sprzeciwu ma 
dodatkową zaletę: powoduje 
wstrzymanie czynności kontro-

lnych, których dotyczy, do czasu 
rozpatrzenia sprzeciwu. 

Sprzeciw wnosi się w ter-
minie trzech dni od wszczęcia 
kontroli wbrew zakazowi lub od 
dnia, w którym nastąpiło prze-
kroczenie limitu czasu trwania 
kontroli. 

Organ, po rozpatrzeniu sprze-
ciwu, może odstąpić od czynno-
ści kontrolnych lub je kontynu-
ować. Na wydanie postanowienia 
ma trzy dni robocze. Jeżeli tego 
nie zrobi w tym terminie, jest to 
równoznaczne z odstąpieniem 
od kontroli. 

Nieusatysfakcjonowany treścią 
postanowienia organu kontrol-
nego przedsiębiorca może wnieść 
zażalenie do organu wyższego 
stopnia. Takie zażalenie składa 
się w terminie trzech dni od wy-
dania postanowienia. Rozstrzy-
gnięcie organu wyższego stopnia 
musi zapaść w terminie siedmiu 
dni od wniesienia zażalenia. Nie-
rozpatrzenie zażalenia w ter-
minie oznacza automatycznie 
słuszność wniesionego zażalenia. 
Tak prezentowała się sytuacja do-
tychczas. W teorii wszystko jasne. 

W praktyce powstawał jed-
nak problem w sytuacji, w któ-

rej organ postanowił o konty-
nuacji kontroli, zaś zażalenie 
nie przyniosło skutku, kontrolę 
wznowiono i organ znów naru-
szył przepisy i przewlekle prowa-
dzi kontrolę. Do tej pory przed-
siębiorca bywał bezsilny. 

Teraz można też do sądu
Nowelizacja ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, 
która weszła w życie 1 stycznia 
2017 r. w ramach pierwszego 
pakietu Morawieckiego, czy-
li pakietu przepisów ułatwia-
jących prowadzenie biznesu 
w Polsce, wprowadziła w ta-
kiej sytuacji prawo do wnie-
sienia skargi na przewlekłe 
prowadzenie kontroli (regulu-
ją tę kwestię dodane w art. 84 
u.s.d.g. nowe ustępy 15a i 15b). 
Można ją wnieść po wyczerpa-
niu procedury dotyczącej roz-
patrzenia sprzeciwu, czyli po 
rozstrzygnięciu zażalenia.

Ta ważna dla przedsiębiorców 
zmiana jest również wynikiem 
najnowszego orzecznictwa Na-
czelnego Sądu Administracyjne-
go dotyczącego prawa podatnika 
do kwestionowania przewlekło-
ści kontroli podatkowej (por. po-

stanowienie NSA z 24 listopada 
2016 r., sygn. akt I FSK 1360/16).

Skargę wnosi się do sądu ad-
ministracyjnego i powinna ona 
spełniać wymogi skargi na prze-
wlekłe prowadzenie postępowa-
nia (regulują to przepisy usta-
wy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi; t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 718 ze zm.). 

Ponieważ prawo do wniesienia 
skargi wpisano do ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej, 
która reguluje zasady niemalże 
wszystkich form kontroli przed-
siębiorcy, i nie ograniczono jej 
do kontroli skarbowych (czego 
dotyczyło orzeczenie), w efekcie 
można obecnie skarżyć do sądu 
przewlekłość każdej kontroli 
(oczywiście dopiero po wyczer-
paniu drogi: skarga na kontro-
lę – zażalenie – kontynuowanie 
kontroli). 

Nie jest to rozwiązanie opty-
malne. Ustawodawca mógł zro-
bić znacznie więcej dla ułatwie-
nia życia przedsiębiorcom niż 
tylko ten listek fi gowy, ale nie-
mniej jest to dobry krok w kie-
runku ograniczania samowoli 
kontrolnej w Polsce.

Jeśli wizyta urzędników w fi rmie zbyt się przedłuża, a sprzeciw nie przyniósł skutku, przedsiębiorca 
może się odwołać do sądu administracyjnego. Ta możliwość istnieje od 1 stycznia tego roku

Wzór 
 Warszawa, 31 stycznia 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,
za pośrednictwem:

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Śródmieście w Warszawie
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Skarżący:
Szwagrex Jan Kowalski sp.k.
ul. Wspólna 35 lok. 1, 00-519 Warszawa

Organ administracji:
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście w Warszawie

wpis stały: 100 zł

SKARGA 
NA PRZEWLEKŁE PROWADZENIE KONTROLI

PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE W WARSZAWIE

Działając w imieniu Szwagrex Jan Kowalski spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie jako jej komplementariusz 
(aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców KRS w załączeniu), na podstawie art. 3 par. 2 pkt 8, art. 50 par. 1, art. 52 par. 2 
i art. 54 par. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) 
w związku z art. 84c ust. 15a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) 
wnoszę skargę na bezczynność naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie, 
zarzucając naruszenie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.) 
przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:
1) zobowiązanie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie do odstąpienia od czynności 
kontrolnych w zakresie podatku od towarów i usług należnego za okres marzec – kwiecień 2012 r.
2) zasądzenie kosztów postępowania.

UZASADNIENIE
I. Właściwość sądu 
Skarżący ustalił właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 13 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

II. Uzasadnienie zarzutów
1. 2 stycznia 2017 r. naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (dalej: organ kontrolujący) w Warszawie wszczął 
kontrolę skarbową w przedsiębiorstwie skarżącego w zakresie podatku od towarów i usług należnego za okres marzec – kwiecień 2012 r.
2. 6 stycznia 2017 r. skarżący wniósł sprzeciw na podstawie art. 84c u.s.d.g. Organ kontrolujący 9 stycznia wydał postanowienie, na mocy 
którego oddalił sprzeciw i kontynuował czynności kontrolne. Postanowienie zostało skarżącemu doręczone 10 stycznia 2017 r. 11 stycznia 
2017 r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie, które zostało oddalone 14 stycznia 2017 r. Postanowienie to zostało doręczone skar-
żącemu 16 stycznia i w tym dniu organ kontrolujący ponowił czynności kontrolne, które do dnia wniesienia niniejszej skargi trwają nadal.
3. Skarżący w świetle art. 104 u.s.d.g. jest mikroprzedsiębiorcą, w przedostatnim roku obrotowym zatrudniał bowiem dwóch pracow-
ników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży usług w wysokości 500 000 zł, a zatem nieprzekraczający równowartości w złotych 
2 milionów euro.
Dowód: Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

W związku z brzmieniem art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców czas trwania wszystkich kontroli w jednym 
roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni. Limit ten został przekroczony przez organ kontrolujący 25 stycznia 2017 r., zaś sama 
kontrola skarbowa nie została do dnia złożenia niniejszej skargi zakończona. Kontrola stanowi obciążenie dla niewielkiego przedsiębior-
stwa skarżącego i znacząco utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z oczywistą przewlekłością kontroli skarbowej 
w przedsiębiorstwie wniosek jak w petitum jest uzasadniony.
 Jan Kowalski
 Szwagrex sp. k.
Załączniki:
1) aktualny odpis z KRS spółki,
2) sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.,
3) odpis skargi,
4) dowód uiszczenia wpisu od skargi.

Skargę adresujemy do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego właściwego 
miejscowo dla siedziby organu admi-
nistracyjnego, na przewlekłość kontroli 
którego skarży się przedsiębiorca. 

Skargę składamy za pośrednictwem 
organu, którego bezczynność lub prze-
wlekłość kontroli skarżymy, żeby miał 
szansę zachować się prawidłowo przed 
rozpoznaniem skargi przez sąd.

Chodzi o organ kontroli pierwszej instan-
cji. Przykładowo w sprawach kontroli 
skarbowej jest to naczelnik właściwego 
urzędu skarbowego.

Informacja o uiszczeniu wpisu od skargi. 
Kwota ustalona zgodnie z par. 2 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 
oraz szczegółowych zasad pobierania 
wpisu w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. nr 221, 
poz. 2193).

Miejsce na przedstawienie żądań. Jeżeli 
przedsiębiorca jest w nastroju bardzo 
bojowym, może dodatkowo zażądać 
pociągnięcia do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej pracownika dokonujące-
go czynności kontrolnych dotkniętych 
przewlekłością. 

Ponieważ skargę na przewlekłość kontroli 
można wnieść tylko do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego, podstawa się nie 
zmieni, trzeba tylko koniecznie sprawdzić 
właściwość miejscową nad organem 
prowadzącym kontrolę na stronach sądu 
administracyjnego. 

Przedstawienie stanu faktycznego i praw-
nego. W tym miejscu opisujemy przebieg 
kontroli i procedury zażalenia, podając 
daty. Wskazanie dowodów potwierdzają-
cych twierdzenia w treści skargi.

Uzasadniamy i wyjaśniamy, dlaczego 
doszło do naruszenia przepisów o czasie 
trwania kontroli. 
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Pisaliśmy o tym...

„Kontrola 
w fi rmie. 
Jak skorzystać 
z najnowszych 
zmian” 
w tygodniku 
Firma i Prawo 
z 7 lutego 
2017 r. (Dziennik 
Gazeta Prawna 
nr 26).

Kontrola w fi rmie
Jak skorzystać z najnowszych zmian

Wtorek 
7 lutego 2017 nr 26 (4425)

Kontrole – choć nie są lubiane przez przed-
siębiorców – są nieodzownym elementem 
wykonywania uprawnień administracji pu-
blicznej wobec prowadzących działalność go-
spodarczą. Poddanie się im i zastosowanie się 
do obowiązujących zasad jest obowiązkiem. 
Problem w tym, że te zasady są rozproszone 
w wielu aktach prawnych, a dodatkowo prze-
pisy pełne są wyjątków i regulacji szczegól-
nych. Wielu przedsiębiorców w tych zasadach 
się gubi.

Zasadniczo czynności kontrolne powinny 
być prowadzone według zasad i trybu okre-
ślonego w art. 77–84 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej: u.s.d.g.). Jeżeli 
jednak dane zagadnienie nie zostało uregulo-
wane przez te przepisy, to w tym zakresie sto-
suje się regulacje ustaw szczególnych. Przepisy 
odrębnych ustaw określają najczęściej zakres 
podmiotowy i przedmiotowy kontroli dzia-
łalności gospodarczej, wskazując przy tym na 
organ kontroli i nadzoru. Niekiedy regulacje 
określają również pewne elementy procedury, 
a zwłaszcza wynikające stąd uprawnienia i obo-
wiązki urzędu i przedsiębiorcy jako podmiotu 
kontrolowanego. Powoduje to sporą niejedno-
litość rozwiązań prawnych. 

Podkreślić jednak należy, że w przypadku gdy 
dana ustawa przewiduje tryb (lub jego elemen-
ty) przeprowadzania kontroli odmienny niż ten 
ustalony w u.s.d.g., to ma on zastosowanie na 
zasadzie lex specialis. Oznacza to niestosowanie 
w takim zakresie przepisów u.s.d.g.

WAŻNE  Przepisy ustaw szczególnych doty-
czące kontroli mają pierwszeństwo stoso-
wania przed regulacjami u.s.d.g.

Sytuację przedsiębiorcy utrudniają liczne 
zmiany. Przypomnijmy: w ramach dużej nowe-

lizacji u.s.d.g., która nastąpiła w 2008 r., posta-
nowiono, że przeprowadzanie kontroli działal-
ności gospodarczej przedsiębiorcy na odrębnych 
zasadach niż te, które zawarto w tej ustawie, 
powinno się odnosić do wybranych rodzajów 
kontroli, w tym przede wszystkim do kontroli 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów przeprowadzanej na podstawie usta-
wy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze 
zm.; dalej: u.o.k.k.), a także do kontroli wyko-
nywanej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
i do kontroli skarbowej. 

Niestety na przełomie ostatnich lat wydłu-
żono listę rodzajów kontroli (por. art. 84a–84ac 
u.s.d.g.), do których nie mają zastosowania 
niektóre przepisy u.s.d.g. regulujące tryb kon-
troli. Przykładowo art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 
ust. 2, art. 81a, art. 82 i 83 u.s.d.g. nie stosuje się 
wobec działalności gospodarczej przedsiębior-
ców w zakresie zakupu produktów lub usług 
w przypadku kontroli rzetelności usługi prze-
prowadzanej na podstawie ustawy z 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1059). Tak przewiduje art. 84a 
pkt 6 u.s.d.g.

Efekt? Przedsiębiorcy powszechnie skarżą się 
na nadmierną uciążliwość kontroli. 

Dlatego Ministerstwo Rozwoju przygotowało 
projekt zmiany przepisów u.s.d.g., które we-
szły do szerszego pakietu „100 zmian dla fi rm”. 
W ramach tego pakietu Sejm 16 grudnia 2016 r. 
uchwalił ustawę deregulacyjną (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2255; dalej: nowelizacja), która znowelizo-
wała wiele regulacji, w tym m.in. ustawę o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Nowela ta 
1 stycznia 2017 r. weszła w życie. Rozwiązania 
w niej przyjęte mają sprawić, że kontrole staną 
się mniej uciążliwe dla prowadzących biznes. 
[ramka 1 s. D2] Opisujemy dziś zatem, jak obecnie, 
po tych najnowszych zmianach, powinna prze-
biegać kontrola. Szczególną uwagę zwracamy 
na nowe uprawnienia przedsiębiorców. 

Teraz uczciwi będą mieli 
mniej obowiązków, 
a więcej uprawnień

TEMAT MIESIĄCA

gazetaprawna.pl

Leszek 
Jaworski
prawnik, 
specjalista 
z zakresu prawa 
administracyjnego

Pisaliśmy o tym...

n „Część «100 zmian dla fi rm» 
wykonana. Czekamy na więcej!”
Tygodnik Gazeta Prawna 
z 5 stycznia 2017 r. (DGP nr 4), 
s. C29–C38

n „KAS – nowa struktura 
fi skusa. Podatnicy też odczują 
skutki tych zmian”
Tygodnik Gazeta Prawna 
z 13 stycznia 2017 r. (DGP nr 9), 
s. C2–C12

13 zł od zleceń? Wydaje się, że 
o tej rewolucji w wynagradza-
niu zleceniobiorców napisali-
śmy w DGP niemal wszystko. 
Mieliśmy książki, ekspercki ko-
mentarz do przepisów, wydania 
specjalne pod patronatem resor-
tu rodziny oraz wiele artykułów 
problemowych. Ot, chociażby 
jak te w tygodniku Kadry i Pła-
ce, w których zastanawialiśmy 
się, co i jak w zakresie płacy mi-
nimalnej dla zleceniobiorców 
będzie kontrolowała inspek-
cja pracy i czy uzasadnione są 
obawy wielu kadrowych, że po 
1 stycznia zlecenia (z racji roz-
budowanych, quasi-pracowni-
czych obowiązków) będą m.in. 
z inicjatywy PIP zamieniane na 
etaty. Dla tych, którzy nie czytali, 
strach ma wielkie oczy. Owszem 
PIP ma uprawnienia do kontroli 
13 zł, ale bardzo mocno okrojone. 

Sięgając pamięcią wstecz, przy-
pominam sobie też inny ciekawy 
materiał, w którym pokazywali-
śmy z kolei, jak w świetle prawa 
nie stosować nowej stawki od zle-
ceń. Przykłady takich publikacji 
mogłabym mnożyć, ale naszym 
czytelnikom jest wciąż mało. 

Dlatego dziś mamy coś eks-
tra. Szczególnie dla tych, którzy 
wiedzę o interpretacji i stosowa-
niu nowych przepisów czerpią 
na razie z fachowych publikacji, 
a nie ze szkoleń. No właśnie: o co 
kadrowe pytają na szkoleniach? 

Przekonają się państwo, za-
glądając do części Kadry i Płace. 
Znajdą tam państwo zestaw py-
tań o 13 zł od zleceń, pogrupowa-
nych według różnych zagadnień. 
To samo w części Podatki i Księ-
gowość ‒ tyle że tu publikuje-
my pytania ze szkoleń z zakresu 
tegorocznych zmian w VAT, PIT 
i CIT. Autorami są znani wykła-
dowcy, którzy specjalnie dla nas 
podsumowali ostatnie miesiące 
swojej szkoleniowej pracy.  

A skoro jesteśmy w temacie 
nowego prawa, to w części Fir-
ma i Prawo prześwietliliśmy pa-
kiet Morawieckiego. Mamy już za 
sobą 30 z obiecanych 100 zmian 
dla fi rm. Obowiązują od 1 stycz-
nia. Mniej kontroli u uczciwych 
przedsiębiorców, zakaz ich po-
nawiania w tej samej sprawie, 
ochrona przed zmianami inter-
pretacji prawa, np. podatkowe-
go, zrozumiałe i dostępne dla 
wszystkich objaśnienia podat-
kowe ministra fi nansów, łagod-
niejsze przepisy prawa pracy dla 
fi rm zatrudniających do 49 pra-
cowników, uproszczenia w prawie 
budowlanym i podwyższenie li-
mitu przychodów do prowadze-
nia ksiąg rachunkowych z 1,2 mln 
euro do 2 mln euro. To tylko część 
nowych rozwiązań. 

Przedsiębiorcy! Zwracam
waszą uwagę na zmiany w kon-
trolach. Wreszcie można kwe-
stionować sposób ich przepro-
wadzania, a dokładnie to ‒ że 
trwają za długo. Dotychczas sądy 
co do zasady odrzucały skargi 
na przewlekłe kontrole, bo były 
wątpliwości, czy mogą być one 
składane. Problem ten odszedł 
na szczęście do lamusa.   ©℗

Gorące tematy  
na szkoleniach:

13 zł od zleceń
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za nami. A biznes 
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Podatki  i księgowość Kadry i płace Firma i prawo  Samorząd 
i administracja Wskaźniki

i stawki 
 C39–47

Kronika prawa
 C48

Zmiany w VAT, CIT i PIT. 

Piszemy, co budzi wątpliwości 

na szkoleniach.  Obawy dotyczą 

m.in. obniżonego limitu wartości 

transakcji i stosowania rachunku 

płatniczego, wyliczania kwoty 

wolnej od podatku czy 

odwrotnego opodatkowania 

przy robotach budowlanych C2

Minimalna stawka 

godzinowa przy zleceniach: 

kadrowe pytają, my odpowia-

damy. Nowe przepisy 

obowiązują już od kilku dni, 

ale wątpliwości wciąż jest 

wiele. Rozwiewamy te, które 

najczęściej pojawiają się 

na szkoleniach    C14

Pierwsza część planu 

„100 zmian dla fi rm” 

wykonana.  Od 1 stycznia 

2017 r. weszła w życie ustawa 

deregulacyjna, wprowadzająca 

ponad 30 zmian ułatwiających 

prowadzenie biznesu. 

Przedsiębiorcy chwalą zmiany 

i czekają na kolejne  C29 

Kodeks urbanistyczny 

rozpływa się we mgle. Jeżeli ta 

rewolucja miałaby być odłożona 

w czasie z powodu licznych 

poprawek, to z doraźnymi 

zmianami w planowaniu 

przestrzennym nie należy 

czekać C24

  dziś w tygodniku

Dla samorządów wydarzenia 
z Ełku to pouczająca lekcja. Wy-
starczy iskierka, a potem nikt nie 
panuje nad rozwojem wypadków. 
Ginie młody człowiek, ludzie wy-
chodzą na ulicę i zazwyczaj w ta-
kich sytuacjach lokalną społecz-
ność – całą, nie tylko autochtonów, 
ale też przyjezdnych, zarówno Po-
laków, jak i cudzoziemców – prze-
pełniają złość, żal i strach. Widać 
dwa światy: MY i ONI. A tragedia 
zamiast łączyć, dzieli. 

Po awanturze w Ełku na jed-
nym z przystanków autobusowych 
w Legnicy obywatel Bangladeszu 
został uderzony w twarz przez za-
maskowanego mężczyznę. W Lu-
binie w orientalnym barze prowa-
dzonym przez Hindusów sprawca 
wymalował antyislamskie hasła 
i wybił szybę w drzwiach. Z kolei 
we Wrocławiu do zamkniętego 
baru z kebabem wrzucono butel-
kę z łatwopalną cieczą. To były tyl-
ko (albo aż) incydenty, ale samo-
rządowcy nie mają wątpliwości, 
że jeśli nad tym nie zapanują, to 
z czasem zmierzą się z efektem 
kuli śnieżnej. 

Radykalizujące się społeczeń-
stwo (i to nie tylko na gruncie 
narodowościowym) to bomba 
z opóźnionym zapłonem. Ale 
tego problemu nie da się rozwią-
zać szybko. Rozruchy można opa-
nować, ale by stłumić je w zarod-
ku, potrzebna jest mądra oddolna 
edukacja. Lekcje tolerancji. Przed, 

a nie po fakcie. Przy czym będzie 
miała ona sens tylko wtedy, gdy 
mowa nienawiści zostanie potę-
piona jednocześnie i konsekwent-
nie przez wszystkich i – co istotne 
– wobec wszystkich.

Tak, dobrze, wiem, to raczej 
skrajnie idealistyczna wizja. Wróć-
my na ziemię i oceńmy sytuację tu 
i teraz. Postanowiliśmy sprawdzić, 
czy i co robią oraz co mogą zrobić 
dziś lokalne władze, by zapanować 
nad radykalizującymi się nastro-
jami społecznymi? Czy są przygo-
towani na takie wydarzenia jak 
w Ełku. Jak wygląda ich współpra-
ca z policją? Czy są wspólne, stan-
dardowe procedury, na podstawie 
których działają? Czy trzeba zwięk-
szyć ich kompetencje w zakresie 
zapewnienia publicznego bezpie-
czeństwa? 

Mówiąc krótko, czy są przygo-
towani na eskalację agresji i sięga-
nie przez mieszkańców po butelki 
i kamienie? I podkreślam raz jesz-
cze: do tego typu sytuacji prowa-
dzą nie tylko tarcia na tle narodo-
wościowym. Zapraszam do lektury 
części samorządowej. 

Uwadze polecam też analizę 
kadrową. Prezydent chce pomóc 
osobom, które pracodawca zosta-
wił na lodzie. Świadectwa pracy 
ma im wydawać sąd. Hm, jeszcze 
pół roku temu powiedziałabym: 
Nareszcie! Ale dziś, gdy jesteśmy 
po zmianie prawa, które właściwie 
już na to pozwala, powiem: Cenna 
inicjatywa, bo stawia kropkę nad i. 
Tylko skoro już wprowadzamy 
zmiany do kodeksu pracy, to rób-
my to kompleksowo, bo w prezy-
denckim projekcie eksperci zmie-
niliby znacznie więcej. 
   ©℗
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samorządy już 

wiedzą – trzeba 
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nie leczyć

Prezydent 
porządkuje 
świadectwa 
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Samorząd 
i administracja

Kadry i płace Podatki i księgowość  Firma i prawo  
Wskaźniki
i stawki 
 C42–47

Kronika prawa
 C48

Nauka tolerancji pilnie 

potrzebna, bo zapobiega 

konfl iktom. O ile policja 

i samorządy nauczyły się 

sprawnie tłumić rozruchy 

uliczne, o tyle rozwiązywanie 

sporów w zarodku pozostawia 

jeszcze wiele do życzenia    C22 

Prezydent: orzeczenie sądu 

zamiast świadectwa pracy. 

Zmiana pomocna, ale czy 

niezbędna? Nowy projekt ma 

pozwolić na uzyskanie wyroku 

zastępującego świadectwo, gdy 

znika pracodawca. Niewyklu-

czone jednak, że jest to 

możliwe bez nowelizacji C13

KAS – nowa struktura fi skusa. 

Podatnicy też odczują skutki 

tych zmian. Od 1 marca zmienią 

się kompetencje i właściwości 

organów podatkowych. Znikną 

izby i urzędy celne. Interpretacje 

indywidualne wydawać będzie 

dyrektor KAS. Organy kontroli 

zyskają szersze uprawnienia  C2

Nowy oręż, by stanąć po 

stronie słabszych dostaw-

ców. Sieci handlowe 

i przetwórcy za wykorzystywa-

nie przewagi kontraktowej nad 

dostawcami produktów rolnych 

lub rolniczych będą płacić kary 

fi nansowe. Nowe przepisy wejdą 

w życie za pół roku C32

  dziś w tygodniku

Gorące tema
na szkoleniac

13 zł od 
oraz no
w poda

Pierwszy pakie
Morawiec

za nami. A bizne
chce więcej

Résumé
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Podatki  i księgowość Kadry i płace
Zmiany w VAT, CIT i PIT. 

Piszemy, co budzi wątpliwości 

na szkoleniach.  Obawy dotyczą 

m.in. obniżonego limitu wartości 

transakcji i stosowania rachunku 

płatniczego, wyliczania kwoty 

wolnej od podatku czy 

odwrotnego opodatkowania 

przy robotach budowlanych C2

Minimalna stawka 

godzinowa przy 

kadrowe pytają

damy. Nowe przepisy 

obowiązują już od 

ale wątpliwości w

wiele. Rozwiewamy te, które 

najczęściej pojawiają się 

na szkoleniach   

Kazus 
samorząd

wiedzą – trze
zapobie
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Samorząd 
i administracja

Kadry i płace 

Nauka tolerancji pilnie 

potrzebna, bo zapobiega 

konfl iktom. O ile policja 

i samorządy nauczyły się 

sprawnie tłumić rozruchy 

uliczne, o tyle rozwiązywanie 

sporów w zarodku pozostawia 

jeszcze wiele do życzenia    C22

Prezydent: orzeczenie sądu

zamiast świadec

Zmiana pomocna, 

niezbędna? Nowy p

pozwolić na uzyskanie

zastępującego świ

znika pracodawca.

czone jednak, że jest to 

możliwe bez nowelizacji
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Nowa wizja kontroli: 

uczciwi rzadziej 

pod lupą

Sprawdzani 

mają być przede 

wszystkim ci przed-

siębiorcy, u których 

prawdopodobieństwo 

naruszenia przepisów 

jest największe  C30

W kontaktach 

z fi skusem: teraz 

więcej spokoju

Klauzula pewności 

prawa ma gwaranto-

wać przedsiębiorcy, 

że jeśli zastosował się 

do utrwalonej prak-

tyki interpretacyjnej 

organu administracji 

publicznej, nie będzie 

mógł zostać obarczony 

negatywnymi konse-

kwencjami swojej 

działalności C33

Łatwiejsza prokura: 

łączna niewłaściwa 

dopuszczona

Stanie się ona jednym 

z dopuszczalnych 

prawem rodzajów 

reprezentacji przedsię-

biorstwa C34

Prawo spółek: 

mniejszość 

z większymi prawami

Nowe prawo ma też 

ułatwić działanie 

wspólnikom mniejszo-

ściowym w spółkach, 

m.in. ułatwić im 

zwoływanie zgroma-

dzeń i umieszczanie 

spraw w porządku 

obrad  C36

Część „100 zmian 
dla fi rm” wykonana. 
Czekamy na więcej!

Pierwsza ustawa z zapowiada-
nego przez wicepremiera Ma-
teusza Morawieckiego pakietu 
„100 zmian dla fi rm” weszła w ży-
cie 1 stycznia br. A wraz z nią 
pierwsza porcja około 30 zmian 
ważnych dla polskich fi rm. Zmia-
ny te chwalą wszyscy przedsię-
biorcy, i to – o dziwo – ze wszyst-
kich stron i opcji. Bo brzmią one 
wręcz jak zbiór pobożnych ich ży-
czeń: kontrole tylko tam, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo na-
ruszenia prawa, tylko jedna w jed-
nej sprawie, wspólne kontrole tyl-
ko za zgodą przedsiębiorcy, mniej 
biurokracji, klauzula pewności 
prawa, wyższe limity dla prowa-
dzących uproszczoną księgowość 
i korzystających z ryczałtu etc. 
Przedsiębiorcy mówią: „kierunek 
dobry, poprosimy więcej”. A je-
den z nielicznych zarzutów, jakie 
są w stanie postawić eksperci, to 
wątpliwość: czy to zadziała? O ile 
i oni są przekonani, że zmiany są 
potrzebne, to mają obawy, jak bę-
dzie z ich wdrożeniem w prakty-
ce. Ich zdaniem najsłabszą stroną 
pakietu może być realizacja przez 
urzędników. Przykładowo: usta-
wa przewiduje rozwiązanie, zgod-
nie z którym organy kontroli po-
winny planować i przeprowadzać 
kontrole po uprzednim ustaleniu 
prawdopodobieństwa naruszenia 
prawa. A eksperci już obawiają się 
– wszak nie od dziś znają men-
talność polskich urzędników – że 

ci znajdą sposób na to, by działać 
tak jak dotychczas, czyli kontrolo-
wać tych, których sprawdzić naj-
łatwiej, i nękać swoją obecnością 
tych najbardziej uczciwych. 

Na szczęście jednak ustawa 
wprowadziła wiele innych re-
gulacji, w których czynnik do-
brej woli urzędnika ma mniej-
sze znaczenie. Ustawa z 1,2 
do 2 mln euro podnosi roczny li-
mit przychodów netto (ze sprze-
daży towarów, produktów i ope-
racji fi nansowych), do którego 
podatnicy PIT mogą prowadzić 
podatkowe księgi przychodów 
i rozchodów. Zwiększa także 
– ze 150 do 250 tys. euro – mak-
symalny roczny próg przycho-
dów uprawniający do korzysta-
nia z opodatkowania działalności 
gospodarczej w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. 
Ponadto według nowych przepi-
sów fi rmy zatrudniające mniej niż 
50 pracowników zostaną zwol-
nione z obowiązku tworzenia za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz ustalania regula-
minu wynagradzania i regulami-
nu pracy. Obecnie obowiązek ten 
nie dotyczy tylko zatrudniających 
poniżej 20 osób. 

Są wreszcie inne zmiany, wręcz 
zmniejszające konieczność kon-
taktu z urzędami, choćby ta likwi-
dująca obowiązek uzyskiwania 
pozwolenia na budowę w przy-
padku niewielkich budynków 

gospodarczych, wiat do 35 mkw. 
etc. Wystarczy zgłoszenie. A przy 
tym nastąpiło skrócenie z 30 
do 21 dni terminu rozpatrywania 
zgłoszeń budowlanych, czyli cza-
su, jaki urząd ma na ewentualne 
wyrażenie swojego weta. 

Na uwagę zasługują też prze-
pisy poprawiające pozycję 
wspólników mniejszościowych 
w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-
ływanie zgromadzeń i umiesz-
czanie spraw w porządku ob-
rad. A gwarantem realizacji ich 
uprawnień stał się sąd.

Kolejny zarzut malkonten-
tów: większość spośród tychże 
usprawnień osadza się na drob-
nych korektach przepisów. No 
cóż, z drugiej strony trzeba pa-
miętać, że tak jak mozaika składa 
się z tysięcy drobnych kawałków, 
tak często drobne poprawki przy-
noszą w swojej masie imponujący 
efekt. A ustawa jest pierwszą z kil-
ku ustaw w ramach „100 zmian 
dla fi rm”. Będą jeszcze kolejne. 
A sam pakiet jest tylko jednym 
z elementów szerszej konstytucji 
dla biznesu. 

Na kolejnych stronach przybli-
żamy zatem najważniejsze zmia-
ny wprowadzone przez pierwszą 
z ustaw, a które mają zmniejszyć 
bariery piętrzące się przed pol-
skim biznesem. ©℗

Joanna 
Pieńczykowska
joanna.pienczykowska
@infor.pl

Pisaliśmy o tym...

O zmianach w prawie pracy pisaliśmy 
w TGP z 30 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 
2017 r. (DGP nr 252)

W walce ze smogiem, dodam – rakotwórczym smogiem, jeste-śmy jak dzieci we mgle. Chcemy z tym walczyć i gdzieniegdzie walczymy, ale jakoś tak niepo-radnie. Gdy w ostatnim czasie ciężkie powietrze przysłoniło Pa-łac Kultury, a aktywiści skupie-ni wokół inicjatywy Warszawski Alarm Smogowy informowali, że w niektórych dzielnicach stolicy dopuszczalne normy zanieczysz-czeń powietrza były przekroczone w określonych godzinach o po-nad 300 proc., warszawski ratusz rozważał m.in., by polewać chod-niki wodą. Gorszym powietrzem niż Po-lacy oddychają w UE już tylko Bułgarzy (pod względem stężeń rakotwórczych pyłów PM10 Pol-ska zajmuje na liście 28 krajów członkowskich drugie miejsce od końca, właśnie tuż za Bułgarią), a spośród 50 najbardziej zanie-czyszczonych miast w Europie aż 33 znajdują się w Polsce (ich mieszkańcy zbyt często wdycha-ją m.in. arsen, ołów, kadm i ben-zopiren, a one odpowiadają za ponad 45 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce każdego roku). Administracja – i to zarówno ta samorządowa, jak i centralna – sama przyznaje, że niezbędne są radykalne rozwiązania. Zresztą to ostatni dzwonek, by je wprowa-dzić, bo w przeciwnym razie wagę 

problemu odczujemy na własnej skórze, także fi nansowo. Jeśli bo-wiem już w styczniu TSUE ukarze Bułgarię za łamanie norm czy-stości powietrza, to my będziemy kolejni, a wtedy w razie przegra-nej czeka nas kara rzędu 4 mld zł rocznie. Tylko czy uchwały anty-smogowe zakazujące palenia wę-glem bądź nakazujące wymianę pieców to jedyne właściwe roz-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-ki nim zabójczy smog przestanie być naszym znakiem rozpoznaw-czym? A może hasło „wymienimy piece na nowe” zamydli jedynie oczy Brukseli… Niektóre samorządy udają, że problemu nie ma i że skala zanie-czyszczeń akurat na ich terenie nie jest wysoka. Powołują się przy tym na monitoring powietrza. Tylko że nie jest to stan powietrza w czasie rzeczywistym, a mate-matyczne prognozy oparte na da-nych z niewielkiej liczby stacji. Do tego dochodzi jeszcze problem, że w Polsce poziomy obligują-ce samorządy do informowania i alarmowania o zanieczyszcze-niu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym (PM10) są zawyżo-ne. W listopadzie lekarze zwrócili się do ministra środowiska o ich obniżenie. Dziś na stronach Samorządu i Administracji kompleksowa analiza problemu. Warto, by za-poznał się z nią każdy samorzą-dowiec, ale też administracja cen-tralna, bo bez jej wsparcia dalej będziemy błądzić jak dzieci we mgle. A w dłuższej perspektywie, jak Chińczycy, nosić przez wiele dni w roku maski antypyłowe. Za-praszam do lektury. ©℗
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Ten straszny smog. Inwestować tylko w kosztow-ne ekologiczne piece, czy też uczyć palenia. Edukacja mieszkańców  dałaby w obecnej chwili chyba największą szansę na bezkosztową poprawę sytuacji    C23

NSA wyciąga pomocną dłoń do podatników w potrzebie. W tym roku zapadły pierwsze wyroki, w których sąd kasacyjny zakwestionował decyzje organów odmawiające umorzenia zaległości podatkowych  C2 

Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla fi rm. W nowych przepisach, które mają wejść w życie 1 stycznia, są też zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Zyskają na nich pracownicy. Pracodawcy już nie     C10 

Jednolita ochrona tajemnic w UE – wyzwanie dla polskich fi rm. Czas się przygotować. Przedsiębiorcy nie powinni czekać na implementację nowej dyrektywy. By cenne informacje były właściwie chronione, odpowiednie działania trzeba podjąć już dziś  C29

  dziś w tygodniku

W walce ze smogiem, dodam – rakotwórczym smogiem, jeste-śmy jak dzieci we mgle. Chcemy z tym walczyć i gdzieniegdzie walczymy, ale jakoś tak niepo-radnie. Gdy w ostatnim czasie ciężkie powietrze przysłoniło Pa-łac Kultury, a aktywiści skupie-ni wokół inicjatywy Warszawski Alarm Smogowy informowali, że w niektórych dzielnicach stolicy dopuszczalne normy zanieczysz-czeń powietrza były przekroczone w określonych godzinach o po-nad 300 proc., warszawski ratusz rozważał m.in., by polewać chod-Gorszym powietrzem niż Po-lacy oddychają w UE już tylko Bułgarzy (pod względem stężeń rakotwórczych pyłów PM10 Pol-ska zajmuje na liście 28 krajów członkowskich drugie miejsce od końca, właśnie tuż za Bułgarią), a spośród 50 najbardziej zanie-czyszczonych miast w Europie aż 33 znajdują się w Polsce (ich mieszkańcy zbyt często wdycha-ją m.in. arsen, ołów, kadm i ben-zopiren, a one odpowiadają za ponad 45 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce każdego roku). Administracja – i to zarówno ta samorządowa, jak i centralna – sama przyznaje, że niezbędne są radykalne rozwiązania. Zresztą to ostatni dzwonek, by je wprowa-dzić, bo w przeciwnym razie wagę 

problemu odczujemy na własnej skórze, także fi nansowo. Jeśli bo-wiem już w styczniu TSUE ukarze Bułgarię za łamanie norm czy-stości powietrza, to my będziemy kolejni, a wtedy w razie przegra-nej czeka nas kara rzędu 4 mld zł rocznie. Tylko czy uchwały anty-smogowe zakazujące palenia wę-glem bądź nakazujące wymianę pieców to jedyne właściwe roz-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-ki nim zabójczy smog przestanie być naszym znakiem rozpoznaw-czym? A może hasło „wymienimy piece na nowe” zamydli jedynie oczy Brukseli… Niektóre samorządy udają, że problemu nie ma i że skala zanie-czyszczeń akurat na ich terenie nie jest wysoka. Powołują się przy tym na monitoring powietrza. Tylko że nie jest to stan powietrza w czasie rzeczywistym, a mate-matyczne prognozy oparte na da-nych z niewielkiej liczby stacji. Do tego dochodzi jeszcze problem, że w Polsce poziomy obligują-ce samorządy do informowania i alarmowania o zanieczyszcze-niu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym (PM10) są zawyżo-ne. W listopadzie lekarze zwrócili się do ministra środowiska o ich obniżenie. Dziś na stronach Samorządu i Administracji kompleksowa analiza problemu. Warto, by za-poznał się z nią każdy samorzą-dowiec, ale też administracja cen-tralna, bo bez jej wsparcia dalej będziemy błądzić jak dzieci we mgle. A w dłuższej perspektywie, jak Chińczycy, nosić przez wiele dni w roku maski antypyłowe. Za-praszam do lektury. ©℗
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Pakiet 
Morawieckiego.  
Nie wszystko 
korzystne dla firm

1 stycznia 2017 r. ma zacząć obowią-zywać większość przepisów usta-wy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia praw-nego przedsiębiorców. Nowe regu-lacje to, jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Stanowi on pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowie-dzialnego Rozwoju, ogłoszonego przez wicepremiera Mateusza Mo-rawieckiego w połowie lutego br.O ułatwieniach dla przedsię-biorców nie mogłoby być mowy bez odpowiednich zmian uprasz-czających w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednak w samych tylko nowelizacjach prze-pisów prawa pracy można odnaleźć też takie, które niekoniecznie po-zwolą pracodawcom na łatwiejsze funkcjonowanie, ale wręcz mogą przynieść efekt odwrotny. Taki sku-tek koniec końców może mieć m.in. wydłużenie i ujednolicenie termi-nów  na składanie powództw do sądu pracy. Ta zmiana, określana jako zdecydowanie propracowni-cza, zakłada, że – zamiast dotych-czasowych 7 dni na wniesienie od-wołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14 dni na zakwestiono-wanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – pracownik 

będzie miał teraz jeden, dłuższy, bo 21-dniowy termin na dokona-nie tych czynności. Choć na pozór wydaje się, że zmiana ta pozosta-nie bez wpływu na działalność pra-codawców (w końcu sprawy przed sądami pracy trwają standardowo kilka lat – cóż więc może zmienić wydłużenie terminu o kilka dni), to jednak w dłuższej perspektywie efektem wydłużenia terminów bę-dzie zapewne zwiększona liczba spraw w sądach pracy. Dlaczego ? Pracownicy, którym presja krótkie-go terminu utrudniała dotychczas wystąpienie z powództwem wobec pracodawcy, będą mieć teraz więcej czasu na zastanowienie (i ewen-tualne skorzystanie z profesjonal-nej pomocy prawnej), czy sprawę przeciwko pracodawcy kierować do sądu, czy też nie.Nie wszystkie zmiany, które wprowadza ustawa, będą stano-wić rewolucję. Niektóre z nich mają wyłącznie charakter porządkujący. Tak jest w przypadku dopisania do kodeksu pracy wymogu formy pi-semnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzial-ności materialnej pracowników za mienie powierzone. Już dziś bowiem nie budzi wątpliwości, że umowa taka zawarta bez zachowa-nia formy pisemnej jest nieważna. Zmiana ma więc na celu wyłącznie dostosowanie regulacji kodeksowej do ugruntowanego już stanowiska orzecznictwa i doktryny prawa.Zmianą realnie upraszczają-cą życie przedsiębiorców ma być zdjęcie z nich obowiązku wpro-wadzania regulaminów pracy 

i wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świad-czeń socjalnych. Jednak w odnie-sieniu do powyższych regulami-nów pojawiają się opinie, że ich wprowadzenie może być czasem nieodzowne, np. jeśli pracodawcy zależy na przeciwdziałaniu mob-bingowi w miejscu pracy czy wpro-wadzeniu monitoringu. Niewątpliwą korzyścią dla pra-codawców będzie natomiast za-proponowane uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy. Nowe-lizacja likwiduje bowiem dziwaczną regulację, która nakazuje wydawać je raz na 24 miesiące, bez względu na to, czy stosunek pracy trwa na-dal, czy nie. Tu należałoby przykla-snąć… gdyby nie to, że inny projekt MR zakłada przywrócenie obecnych, szkodliwych dla firm regulacji.Wreszcie warto wspomnieć o zmianach w zakresie ubezpieczeń społecznych. O ważnej modyfikacji dotyczącej zmiany podejścia przy podwyższaniu składki na ubez-pieczenie wypadkowe pisaliśmy szeroko dwa tygodnie temu (DGP nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko ją przypominamy. Więcej piszemy natomiast o tej, która pozwala mi-nistrowi rozwoju na dostęp do da-nych płatników i ubezpieczonych gromadzonych przez ZUS w przy-padku, gdy jest to niezbędne do wykreślenia przedsiębiorcy z ewi-dencji działalności gospodarczej. Zmiana ta być może wpłynie na zwiększenie wiarygodności CEIDG, dając firmom większą pewność co do prawdziwości informacji o ich kontrahentach.  ©℗

Karolina Topolska karolina.topolska@infor.pl

Mozaika zmian w prawie pracy nie tylko dla firmOd 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.  C11Zmiany w ubez-pieczeniach społecznych Ustawa o ułatwie-niach dla przedsiębiorców modyfikuje również zasady dostępu do danych zgroma-dzonych na koncie ubezpieczonych, a także reguły karnego podwyższania składki na ubezpiecze-nie wypadkowe. C16
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KAS – nowa 
struktura fi skusa. 
Podatnicy też odczują 
skutki tych zmian

Reforma odmieni 

całą organizację 

Od 1 marca nie będzie 

już urzędów kontroli 

skarbowej oraz 

urzędów i izb celnych

 C3

Będą dokumenty 

chroniące podatnika 

Wydawaniem inter-

pretacji podatkowych 

zajmie się od 1 marca 

tylko jeden organ

  C4

Uproszczona 

struktura Krajowej 

Administracji Skar-

bowej 

Schemat pokazujący, 

jak wyglądać będzie 

organizacja od 1 marca  

 C5

Organy kontroli 

zyskają znacznie 

szersze uprawnienia

Przyczyni się to do 

przedłużenia czasu 

oczekiwania na zwrot 

VAT

 C6

Fiskus będzie 

bezwzględny 

dla oszustów

W nieuczciwych 

podatników uderzy 

kontrola celno-skar-

bowa. Odetchnąć 

powinni za to uczciwi 

przedsiębiorcy

  C8
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Fiskus jest w trakcie dużej refor-
my. Zmiany podatnicy odczują od 
1 marca. Wówczas wejdzie w ży-
cie większość przepisów ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej 
(KAS) i ustawy wprowadzającej KAS.      
ramka  

Reforma wiąże się m.in. z mody-
fi kacją struktury administracji oraz 
zmianą kompetencji i właściwości 
organów. Nie będzie już np. izb 
celnych, ich zadania przejmą izby 
administracji skarbowej. Wiążące 
informacje taryfowe od początku 
marca będzie wydawała nie, jak 
obecnie, Izba Celna w Warszawie, 
ale Izba Administracji Skarbowej 
w Warszawie. Nie będzie też urzę-
dów celnych. Podstawowe ich zada-
nia przejmie urząd skarbowy. 

Konsolidacja struktur fi skusa 
ma sprawić, że jego działania będą 
tańsze i bardziej efektywne. Zmiany 
będą bardzo szerokie. Przykładowo 
interpretacji indywidualnych nie 
będą już wydawali dyrektorzy izb 
skarbowych, ale dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej. Zniknie przy-
porządkowanie podatników do po-
szczególnych organów kontroli cel-
no-skarbowej, ponieważ naczelnik 
takiego urzędu będzie wykonywać 
kontrole na terytoriom całego kraju.

Duże zmiany dotyczą kontroli. 
Urzędnicy będą badać rozliczenia 
podatników w ramach kontroli cel-
no-skarbowej i, jak obecnie, kontroli 
podatkowej. Jak zapewnia Minister-
stwo Finansów, tylko ta pierwsza 
może być dla podatników uciążli-
wa. W ramach tej drugiej mają być 
stosowane miękkie procedury bada-
nia. Nie będzie ona przeprowadzana 
zbyt często i ma dotyczyć głównie 
„podatników zaufanych”. 

W kontroli celno-skarbowej po-
zycja podatników nie będzie już tak 
dogodna. Urzędy celno-skarbowe 
nie będą czekać 7 dni na rozpoczę-
cie kontroli, a uruchomią ją natych-
miast po doręczeniu upoważnienia. 
Kontrola może trwać nawet 3 mie-
siące, ale w szczególnie trudnych 
dla urzędników przypadkach będzie 
przedłużana. Wówczas powiadomią 
badanego o przyczynach opóźnie-
nia. Jeśli stwierdzą nieprawidło-
wości w rozliczeniach, to kontrola 
celno-skarbowa zostanie przekształ-
cona w postępowanie podatkowe. 
Nastąpi to w drodze postanowienia, 
na które nie będzie zażalenia. 

Od takiej reguły będzie korzyst-
ny dla podatników wyjątek. Nowo-
ścią będzie prawo do skorygowania 
deklaracji w zakresie objętym ba-
daniem. Podatnik będzie miał na 
to do 14 dni od dnia wręczenia mu 
upoważnienia do przeprowadze-
nia kontroli. Zatem przekształcenie 
w postępowanie podatkowe nastąpi 
wówczas, gdy kontrolowany nie zło-
ży korekty deklaracji albo gdy organ 
jej nie uwzględni. Jeśli jednak kon-
trola celno-skarbowa przekształ-
ci się w postępowanie podatkowe, 
a fi skus wyda decyzję ostateczną, 
to trudniej będzie się od niej odwo-
łać. Argumenty podatnika będzie 
bowiem rozpatrywał ten sam or-
gan, który pierwotnie wypowiadał 
się w jego sprawie. Można będzie 
jednak potem złożyć skargę do sądu 
administracyjnego.

Jak zapewnia MF, wszystkie no-
wości, z którymi wiąże się kontrola 
celno-skarbowa, mają pomóc w roz-
biciu mafi i gospodarczych, przez 
które budżet traci miliardy zło-
tych. W tym celu KAS będzie mógł 
szybciej przeszukiwać „podejrzane” 
mieszkania bez zgody prokuratora. 
Funkcjonariusze będą też sami pro-
wadzić postępowania w sprawach 
o przestępstwa powszechne, gdy po-
zostają one w związku z przestęp-
stwami skarbowymi.

Agnieszka 
Pokojska
agnieszka.pokojska@
infor.pl

Mariusz Szulc
mariusz.szulc@infor.pl

Ustawy wprowadzające reformę
n  Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz.U. poz. 1947).
n  Ustawa z 16 listopada 2016 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).  ©℗
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Nowa wizja kontroli: 

uczciwi rzadziej 

pod lupą

Sprawdzani 

mają być przede 

wszystkim ci przed-

siębiorcy, u których 

prawdopodobieństwo 

naruszenia przepisów 

jest największe  C30

W kontaktach 

z fi skusem: teraz 

więcej spokoju

Klauzula pewności 

prawa ma gwaranto-

wać przedsiębiorcy, 

że jeśli zastosował się 

do utrwalonej prak-

tyki interpretacyjnej 

organu administracji 

publicznej, nie będzie 

mógł zostać obarczony 

negatywnymi konse-

kwencjami swojej 

działalności C33

Łatwiejsza prokura: 

łączna niewłaściwa 

dopuszczona

Stanie się ona jednym 

z dopuszczalnych 

prawem rodzajów 

reprezentacji przedsię-

biorstwa C34

Prawo spółek: 

mniejszość 

z większymi prawami

Nowe prawo ma też 

ułatwić działanie 

wspólnikom mniejszo-

ściowym w spółkach, 

m.in. ułatwić im 

zwoływanie zgroma-

dzeń i umieszczanie 

spraw w porządku 

obrad  C36

Część „100 zmian 
dla fi rm” wykonana. 
Czekamy na więcej!

Pierwsza ustawa z zapowiada-
nego przez wicepremiera Ma-
teusza Morawieckiego pakietu 
„100 zmian dla fi rm” weszła w ży-
cie 1 stycznia br. A wraz z nią 
pierwsza porcja około 30 zmian 
ważnych dla polskich fi rm. Zmia-
ny te chwalą wszyscy przedsię-
biorcy, i to – o dziwo – ze wszyst-
kich stron i opcji. Bo brzmią one 
wręcz jak zbiór pobożnych ich ży-
czeń: kontrole tylko tam, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo na-
ruszenia prawa, tylko jedna w jed-
nej sprawie, wspólne kontrole tyl-
ko za zgodą przedsiębiorcy, mniej 
biurokracji, klauzula pewności 
prawa, wyższe limity dla prowa-
dzących uproszczoną księgowość 
i korzystających z ryczałtu etc. 
Przedsiębiorcy mówią: „kierunek 
dobry, poprosimy więcej”. A je-
den z nielicznych zarzutów, jakie 
są w stanie postawić eksperci, to 
wątpliwość: czy to zadziała? O ile 
i oni są przekonani, że zmiany są 
potrzebne, to mają obawy, jak bę-
dzie z ich wdrożeniem w prakty-
ce. Ich zdaniem najsłabszą stroną 
pakietu może być realizacja przez 
urzędników. Przykładowo: usta-
wa przewiduje rozwiązanie, zgod-
nie z którym organy kontroli po-
winny planować i przeprowadzać 
kontrole po uprzednim ustaleniu 
prawdopodobieństwa naruszenia 
prawa. A eksperci już obawiają się 
– wszak nie od dziś znają men-
talność polskich urzędników – że 

ci znajdą sposób na to, by działać 
tak jak dotychczas, czyli kontrolo-
wać tych, których sprawdzić naj-
łatwiej, i nękać swoją obecnością 
tych najbardziej uczciwych. 

Na szczęście jednak ustawa 
wprowadziła wiele innych re-
gulacji, w których czynnik do-
brej woli urzędnika ma mniej-
sze znaczenie. Ustawa z 1,2 
do 2 mln euro podnosi roczny li-
mit przychodów netto (ze sprze-
daży towarów, produktów i ope-
racji fi nansowych), do którego 
podatnicy PIT mogą prowadzić 
podatkowe księgi przychodów 
i rozchodów. Zwiększa także 
– ze 150 do 250 tys. euro – mak-
symalny roczny próg przycho-
dów uprawniający do korzysta-
nia z opodatkowania działalności 
gospodarczej w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. 
Ponadto według nowych przepi-
sów fi rmy zatrudniające mniej niż 
50 pracowników zostaną zwol-
nione z obowiązku tworzenia za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz ustalania regula-
minu wynagradzania i regulami-
nu pracy. Obecnie obowiązek ten 
nie dotyczy tylko zatrudniających 
poniżej 20 osób. 

Są wreszcie inne zmiany, wręcz 
zmniejszające konieczność kon-
taktu z urzędami, choćby ta likwi-
dująca obowiązek uzyskiwania 
pozwolenia na budowę w przy-
padku niewielkich budynków 

gospodarczych, wiat do 35 mkw. 
etc. Wystarczy zgłoszenie. A przy 
tym nastąpiło skrócenie z 30 
do 21 dni terminu rozpatrywania 
zgłoszeń budowlanych, czyli cza-
su, jaki urząd ma na ewentualne 
wyrażenie swojego weta. 

Na uwagę zasługują też prze-
pisy poprawiające pozycję 
wspólników mniejszościowych 
w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-
ływanie zgromadzeń i umiesz-
czanie spraw w porządku ob-
rad. A gwarantem realizacji ich 
uprawnień stał się sąd.

Kolejny zarzut malkonten-
tów: większość spośród tychże 
usprawnień osadza się na drob-
nych korektach przepisów. No 
cóż, z drugiej strony trzeba pa-
miętać, że tak jak mozaika składa 
się z tysięcy drobnych kawałków, 
tak często drobne poprawki przy-
noszą w swojej masie imponujący 
efekt. A ustawa jest pierwszą z kil-
ku ustaw w ramach „100 zmian 
dla fi rm”. Będą jeszcze kolejne. 
A sam pakiet jest tylko jednym 
z elementów szerszej konstytucji 
dla biznesu. 

Na kolejnych stronach przybli-
żamy zatem najważniejsze zmia-
ny wprowadzone przez pierwszą 
z ustaw, a które mają zmniejszyć 
bariery piętrzące się przed pol-
skim biznesem. ©℗

Joanna 
Pieńczykowska
joanna.pienczykowska
@infor.pl

Pisaliśmy o tym...

O zmianach w prawie pracy pisaliśmy 
w TGP z 30 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 
2017 r. (DGP nr 252)

ogiem, dodam smogiem, jeste-e mgle. Chcemy i gdzieniegdzie akoś tak niepo-statnim czasie  przysłoniło Pa-tywiści skupie-wy Warszawski  informowali, że elnicach stolicy rmy zanieczysz-ły przekroczone odzinach o po-arszawski ratusz y polewać chod-ietrzem niż Po-w UE już tylko zględem stężeń yłów PM10 Pol-liście 28 krajów ugie miejsce od uż za Bułgarią), bardziej zanie-iast w Europie się w Polsce (ich  często wdycha-w, kadm i ben-dpowiadają za rzedwczesnych  każdego roku). i to zarówno ta jak i centralna , że niezbędne są zania. Zresztą to k, by je wprowa-wnym razie wagę 

skórze, także fi nansowo. Jeśli bo-nej czeka nas kara rzędu 4 mld zł 

ki nim zabójczy smog przestanie 

nie jest wysoka. Powołują się przy 

niu powietrza szkodliwym pyłem się do ministra środowiska o ich 
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ogiem, dodam smogiem, jeste-e mgle. Chcemy i gdzieniegdzie akoś tak niepo-statnim czasie  przysłoniło Pa-tywiści skupie-wy Warszawski  informowali, że elnicach stolicy rmy zanieczysz-ły przekroczone odzinach o po-arszawski ratusz y polewać chod-ietrzem niż Po-w UE już tylko zględem stężeń yłów PM10 Pol-liście 28 krajów liście 28 krajów ugie miejsce od uż za Bułgarią), bardziej zanie-iast w Europie się w Polsce (ich  często wdycha-w, kadm i ben-dpowiadają za ponad 45 tys. przedwczesnych  każdego roku). Administracja – i to zarówno ta jak i centralna , że niezbędne są zania. Zresztą to k, by je wprowa-dzić, bo w przeciwnym razie wagę 

problemu odczujemy na własnej skórze, także fi nansowo. Jeśli bo-wiem już w styczniu TSUE ukarze Bułgarię za łamanie norm czy-stości powietrza, to my będziemy kolejni, a wtedy w razie przegra-kolejni, a wtedy w razie przegra-nej czeka nas kara rzędu 4 mld zł rocznie. Tylko czy uchwały anty-nia wę-nia wę-smogowe zakazujące palenia wę-smogowe zakazujące palenia wę-glem bądź nakazujące wymianę pieców to jedyne właściwe roz-ie dzię-ie dzię-wiąwiąwiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-ki nim zabójczy smog przestanie być naszym znakiem rozpoznaw-czym? A może hasło „wymienimy  jedynie jedynie piece na nowe” zamydli jedynie piece na nowe” zamydli jedynie oczy Brukseli… Niektóre samorządy udają, że problemu nie ma i że skala zanie-problemu nie ma i że skala zanie-czczczyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie nie jest wysoka. Powołują się przy tym na monitoring powietrza. Tylko że nie jest to stan powietrza w czasie rzeczywistym, a mate-matyczne prognozy oparte na da-nych z niewielkiej liczby stacji. Do tego dochodzi jeszcze problem, że w Polsce poziomy obligują-ce samorządy do informowania i alarmowania o zanieczyszcze-niu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym (PM10) są zawyżo-ne. W listopadzie lekarze zwrócili się do ministra środowiska o ich obniżenie. Dziś na stronach Samorządu i Administracji kompleksowa i Administracji kompleksowa analiza problemu. Warto, by za-poznał się z nią każdy samorzą-acja cen-acja cen-dowiec, ale też administracja cen-dowiec, ale też administracja cen-tralna, bo bez jej wsparcia dalej bębębędziemy błądzić jak dzieci we będziemy błądzić jak dzieci we mgle. A w dłuższej perspektywie, jak Chińczycy, nosić przez wiele owe. Za-owe. Za-dni w roku maski antypyłowe. Za-dni w roku maski antypyłowe. Za-praszam do lektury. ©℗
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Pakiet 

lacje to, jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, element pakietu ułatwień firm”. Stanowi on pierwszy etap -biorców nie mogłoby być mowy 

zwolą pracodawcom na łatwiejsze -

-o pracę i 14 dni na zakwestiono

-sprawy przed to jednak w dłuższej perspektywie Pracownicy, którym presja krótkie

Nie wszystkie zmiany, które wić rewolucję. Niektóre z nich mają wyłącznie charakter porządkujący. --

wadzania regulaminów pracy 

wadzeniu monitoringu. wydawania świadectw pracy. Noweje raz na 24 miesiące, bez względu 

szkodliwych dla firm regulacji.Wreszcie warto wspomnieć 

-gromadzonych przez ZUS w przy-Zmiana ta być może wpłynie na zwiększenie wiarygodności CEIDG, 

Mozaika zmian w prawie pracy nie tylko dla firmnowelizacja kodeksu terminów zaskarżania 

-

dzonych na koncie ubezpieczonych, także reguły 
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Pakiet 
Morawieckiego. 
Nie wszystko 
korzystne dla firm

1 stycznia 2017 r. ma zacząć obowią-zywać większość przepisów usta-wy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia praw--nego przedsiębiorców. Nowe regu-lacje to, jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla ierwszy etap firm”. Stanowi on pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowierealizacji Planu na rzecz Odpowie-dzialnego Rozwoju, ogłoszonego przez wicepremiera Mateusza Mo-rawieckiego w połowie lutego br.O ułatwieniach dla przedsię-biorców nie mogłoby być mowy bez odpowiednich zmian uprasz-czających w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednak w samych tylko nowelizacjach prze-pisów prawa pracy można odnaleźć też takie, które niekoniecznie po-zwolą pracodawcom na łatwiejsze funkcjonowanie, ale wręcz mogą przynieść efekt odwrotny. Taki sku-tek koniec końców może mieć m.in. wydłużenie i ujednolicenie termi-nów  na składanie powództw do sądu pracy. Ta zmiana, określana jako zdecydowanie propracowni-cza, zakłada, że – zamiast dotych-czasowych 7 dni na wniesienie od-wołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14 dni na zakwestiono-wanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – pracownik bez wypowiedzenia – pracownik 

będzie miał teraz jeden, dłuższy, bo 21-dniowy termin na dokona-Choć na pozór nie tych czynności. Choć na pozór wydaje się, że zmiana ta pozosta-nie bez wpływu na działalność pra-codawców (w końcu sprawy przed sądami pracy trwają standardowo kilka lat – cóż więc może zmienić wydłużenie terminu o kilka dni), to jednak w dłuższej perspektywie efektem wydłużenia terminów bę-dzie zapewne zwiększona liczba spraw w sądach pracy. Dlaczego ? Pracownicy, którym presja krótkie-go terminu utrudniała dotychczas wystąpienie z powództwem wobec pracodawcy, będą mieć teraz więcej czasu na zastanowienie (i ewen-tualne skorzystanie z profesjonal-nej pomocy prawnej), czy sprawę przeciwko pracodawcy kierować do sądu, czy też nie.Nie wszystkie zmiany, które wprowadza ustawa, będą stano-wić rewolucję. Niektóre z nich mają wyłącznie charakter porządkujący. Tak jest w przypadku dopisania do kodeksu pracy wymogu formy pi-semnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzial--ności materialnej pracowników za mienie powierzone. Już dziś bowiem nie budzi wątpliwości, że umowa taka zawarta bez zachowaumowa taka zawarta bez zachowaumowa taka zawarta bez zachowa-nia formy pisemnej jest nieważna. Zmiana ma więc na celu wyłącznie dostosowanie regulacji kodeksowej do ugruntowanego już stanowiska do ugruntowanego już stanowiska do ugruntowanego już stanowiska orzecznictwa i doktryny prawa.Zmianą realnie upraszczają--cą życie przedsiębiorców ma być przedsiębiorców mcą życie przedsiębiorców ma być zdjzdjęcie z nich obowiązku wpro-wadzania regulaminów pracy 

i wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świad-czeń socjalnych. Jednak w odnie-sieniu do powyższych regulami-nów pojawiają się opinie, że ich wprowadzenie może być czasem nieodzowne, np. jeśli pracodawcy zależy na przeciwdziałaniu mob-bingowi w miejscu pracy czy wpro-u monitoringu. wadzeniu monitoringu. Niewątpliwą korzyścią dla pra-codawców będzie natomiast za-proponowane uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy. Nowe-lizacja likwiduje bowiem dziwaczną regulację, która nakazuje wydawać je raz na 24 miesiące, bez względu na to, czy stosunek pracy trwa na-dal, czy nie. Tu należałoby przykla-snsnsnąć… gdyby nie to, że inny projekt MR zakłada przywrócenie obecnych, szkodliwych dla firm regulacji.Wreszcie warto wspomnieć o zmianach w zakresie ubezpieczeń społecznych. O ważnej modyfikacji dotyczącej zmiany podejścia przy podwyższaniu składki na ubez-pieczenie wypadkowe pisaliśmy szeroko dwa tygodnie temu (DGP nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko ją przypominamy. Więcej piszemy natomiast o tej, która pozwala mi-nistrowi rozwoju na dostęp do da-nych płatników i ubezpieczonych gromadzonych przez ZUS w przy-padku, gdy jest to niezbędne do wykreślenia przedsiębiorcy z ewi-dencji działalności gospodarczej. dencji działalności gospodarczej. Zmiana ta być może wpłynie na zwiększenie wiarygodności CEIDG, dając firmom większą pewność co ą pewność co dając firmom większą pewność co do prawdziwości informacji o ich kontrahentach. ©℗

Karolina Topolska karolina.topolska@infor.pl

Mozaika zmian w prawie pracy nie w prawie pracy nie tylko dla firmOd 1 stycznia 2017 r.czeka czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funo funduszu socjalnym. C11ZmiaZmiany w ubez-pieczeniach społecznych Ustawa o ułatwie-niach dla przedsiębiorców modyfikuje również zasady dostępu do danych zgromadanych zgroma-dzonydzonych na koncie ubezpieczonych, a także reguły karnego podwyższania składki na ubezpiecze-nie wypadkowe. C16
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KAS – nowa 
struktura fi skusa. 
Podatnicy też odczują 
skutki tych zmian

Reforma odmieni 

całą organizację

Od 1 marca nie będzie 

już urzędów kontroli 

skarbowej oraz 

urzędów i izb celnych

C3

Będą dokumenty 

chroniące podatnika 

Wydawaniem inter-

pretacji podatkowych 

zajmie się od 1 marca 

tylko jeden organ

  C4

Uproszczona 

struktura Krajowej 

Administracji Skar-

bowej 

Schemat pokazujący, 

jak wyglądać będzie 

organizacja od 1 marca

C5

Organy kontroli 

zyskają znacznie 

szersze uprawnienia

Przyczyni się to do 

przedłużenia czasu 

oczekiwania na zwrot 

VAT

 C6

Fiskus będzie 

bezwzględny 

dla oszustów

W nieuczciwych 

podatników uderzy 

kontrola celno-skar-

bowa. Odetchnąć 

powinni za to uczciwi 

przedsiębiorcy
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Fiskus jest w trakcie dużej refor-
my. Zmiany podatnicy odczują od 
1 marca. Wówczas wejdzie w ży-
cie większość przepisów ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej 
(KAS) i ustawy wprowadzającej KAS. 
ramka 

Reforma wiąże się m.in. z mody-
fi kacją struktury administracji oraz 
zmianą kompetencji i właściwości 
organów. Nie będzie już np. izb 
celnych, ich zadania przejmą izby 
administracji skarbowej. Wiążące 
informacje taryfowe od początku 
marca będzie wydawała nie, jak 
obecnie, Izba Celna w Warszawie, 
ale Izba Administracji Skarbowej 
w Warszawie. Nie będzie też urzę-
dów celnych. Podstawowe ich zada-
nia przejmie urząd skarbowy. 

Konsolidacja struktur fi skusa 
ma sprawić, że jego działania będą 
tańsze i bardziej efektywne. Zmiany 
będą bardzo szerokie. Przykładowo 
interpretacji indywidualnych nie 
będą już wydawali dyrektorzy izb 
skarbowych, ale dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej. Zniknie przy-
porządkowanie podatników do po-
szczególnych organów kontroli cel-
no-skarbowej, ponieważ naczelnik 
takiego urzędu będzie wykonywać 
kontrole na terytoriom całego kraju.

Duże zmiany dotyczą kontroli. 
Urzędnicy będą badać rozliczenia 
podatników w ramach kontroli cel-
no-skarbowej i, jak obecnie, kontroli 
podatkowej. Jak zapewnia Minister-
stwo Finansów, tylko ta pierwsza 
może być dla podatników uciążli-
wa. W ramach tej drugiej mają być 
stosowane miękkie procedury bada-
nia. Nie będzie ona przeprowadzana 
zbyt często i ma dotyczyć głównie 
„podatników zaufanych”. 

W kontroli celno-skarbowej po-
zycja podatników nie będzie już tak 
dogodna. Urzędy celno-skarbowe 
nie będą czekać 7 dni na rozpoczę-
cie kontroli, a uruchomią ją natych-
miast po doręczeniu upoważnienia. 
Kontrola może trwać nawet 3 mie-
siące, ale w szczególnie trudnych 
dla urzędników przypadkach będzie 
przedłużana. Wówczas powiadomią 
badanego o przyczynach opóźnie-
nia. Jeśli stwierdzą nieprawidło-
wości w rozliczeniach, to kontrola 
celno-skarbowa zostanie przekształ-
cona w postępowanie podatkowe. 
Nastąpi to w drodze postanowienia, 
na które nie będzie zażalenia. 

Od takiej reguły będzie korzyst-
ny dla podatników wyjątek. Nowo-
ścią będzie prawo do skorygowania 
deklaracji w zakresie objętym ba-
daniem. Podatnik będzie miał na 
to do 14 dni od dnia wręczenia mu 
upoważnienia do przeprowadze-
nia kontroli. Zatem przekształcenie 
w postępowanie podatkowe nastąpi 
wówczas, gdy kontrolowany nie zło-
ży korekty deklaracji albo gdy organ 
jej nie uwzględni. Jeśli jednak kon-
trola celno-skarbowa przekształ-
ci się w postępowanie podatkowe, 
a fi skus wyda decyzję ostateczną, 
to trudniej będzie się od niej odwo-
łać. Argumenty podatnika będzie 
bowiem rozpatrywał ten sam or-
gan, który pierwotnie wypowiadał 
się w jego sprawie. Można będzie 
jednak potem złożyć skargę do sądu 
administracyjnego.

Jak zapewnia MF, wszystkie no-
wości, z którymi wiąże się kontrola 
celno-skarbowa, mają pomóc w roz-
biciu mafi i gospodarczych, przez 
które budżet traci miliardy zło-
tych. W tym celu KAS będzie mógł 
szybciej przeszukiwać „podejrzane” 
mieszkania bez zgody prokuratora. 
Funkcjonariusze będą też sami pro-
wadzić postępowania w sprawach 
o przestępstwa powszechne, gdy po-
zostają one w związku z przestęp-
stwami skarbowymi.

Agnieszka 
Pokojska
agnieszka.pokojska@
infor.pl

Mariusz Szulc
mariusz.szulc@infor.pl

Ustawy wprowadzające reformę
n  Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz.U. poz. 1947).
n  Ustawa z 16 listopada 2016 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).  ©℗

Kontrola w fi rmie
Jak skorzystać z najnowszych zmian

Wtorek
7 lutego 2017 nr 26 (4425)

Kontrole – choć nie są lubiane przez przed-
siębiorców – są nieodzownym elementem 
wykonywania uprawnień administracji pu-
blicznej wobec prowadzących działalność go-
spodarczą. Poddanie się im i zastosowanie się 
do obowiązujących zasad jest obowiązkiem. 
Problem w tym, że te zasady są rozproszone 
w wielu aktach prawnych, a dodatkowo prze-
pisy pełne są wyjątków i regulacji szczegól-
nych. Wielu przedsiębiorców w tych zasadach 
się gubi.

Zasadniczo czynności kontrolne powinny 
być prowadzone według zasad i trybu okre-
ślonego w art. 77–84 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej: u.s.d.g.). Jeżeli 
jednak dane zagadnienie nie zostało uregulo-
wane przez te przepisy, to w tym zakresie sto-
suje się regulacje ustaw szczególnych. Przepisy 
odrębnych ustaw określają najczęściej zakres 
podmiotowy i przedmiotowy kontroli dzia-
łalności gospodarczej, wskazując przy tym na 
organ kontroli i nadzoru. Niekiedy regulacje 
określają również pewne elementy procedury, 
a zwłaszcza wynikające stąd uprawnienia i obo-
wiązki urzędu i przedsiębiorcy jako podmiotu 
kontrolowanego. Powoduje to sporą niejedno-
litość rozwiązań prawnych. 

Podkreślić jednak należy, że w przypadku gdy 
dana ustawa przewiduje tryb (lub jego elemen-
ty) przeprowadzania kontroli odmienny niż ten 
ustalony w u.s.d.g., to ma on zastosowanie na 
zasadzie lex specialis. Oznacza to niestosowanie 
w takim zakresie przepisów u.s.d.g.

WAŻNE Przepisy ustaw szczególnych doty-
czące kontroli mają pierwszeństwo stoso-
wania przed regulacjami u.s.d.g.

Sytuację przedsiębiorcy utrudniają liczne 
zmiany. Przypomnijmy: w ramach dużej nowe-

lizacji u.s.d.g., która nastąpiła w 2008 r., posta-
nowiono, że przeprowadzanie kontroli działal-
ności gospodarczej przedsiębiorcy na odrębnych 
zasadach niż te, które zawarto w tej ustawie, 
powinno się odnosić do wybranych rodzajów 
kontroli, w tym przede wszystkim do kontroli 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów przeprowadzanej na podstawie usta-
wy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze 
zm.; dalej: u.o.k.k.), a także do kontroli wyko-
nywanej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
i do kontroli skarbowej. 

Niestety na przełomie ostatnich lat wydłu-
żono listę rodzajów kontroli (por. art. 84a–84ac 
u.s.d.g.), do których nie mają zastosowania 
niektóre przepisy u.s.d.g. regulujące tryb kon-
troli. Przykładowo art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 
ust. 2, art. 81a, art. 82 i 83 u.s.d.g. nie stosuje się 
wobec działalności gospodarczej przedsiębior-
ców w zakresie zakupu produktów lub usług 
w przypadku kontroli rzetelności usługi prze-
prowadzanej na podstawie ustawy z 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1059). Tak przewiduje art. 84a 
pkt 6 u.s.d.g.

Efekt? Przedsiębiorcy powszechnie skarżą się 
na nadmierną uciążliwość kontroli. 

Dlatego Ministerstwo Rozwoju przygotowało 
projekt zmiany przepisów u.s.d.g., które we-
szły do szerszego pakietu „100 zmian dla fi rm”. 
W ramach tego pakietu Sejm 16 grudnia 2016 r. 
uchwalił ustawę deregulacyjną (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2255; dalej: nowelizacja), która znowelizo-
wała wiele regulacji, w tym m.in. ustawę o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Nowela ta 
1 stycznia 2017 r. weszła w życie. Rozwiązania 
w niej przyjęte mają sprawić, że kontrole staną 
się mniej uciążliwe dla prowadzących biznes. 
[ramka 1 s. D2] Opisujemy dziś zatem, jak obecnie, 
po tych najnowszych zmianach, powinna prze-
biegać kontrola. Szczególną uwagę zwracamy 
na nowe uprawnienia przedsiębiorców. 

Teraz uczciwi będą mieli 
mniej obowiązków, 
a więcej uprawnień

TEMAT MIESIĄCA

gazetaprawna.pl

Leszek 
Jaworski
prawnik, 
specjalista 
z zakresu prawa 
administracyjnego

Pisaliśmy o tym...

n „Część «100 zmian dla fi rm» 
wykonana. Czekamy na więcej!”
Tygodnik Gazeta Prawna 
z 5 stycznia 2017 r. (DGP nr 4), 
s. C29–C38

n „KAS – nowa struktura 
fi skusa. Podatnicy też odczują 
skutki tych zmian”
Tygodnik Gazeta Prawna 
z 13 stycznia 2017 r. (DGP nr 9), 
s. C2–C12
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troli: Nowa wizja kontroli: Nowa wizja kontroli: 

uczciwi rzadziej uczciwi rzadziej uczciwi rzadziej uczciwi rzadziej uczciwi rzadziej 

pod lupąpod lupąpod lupąpod lupą

Sprawdzani 

mają być przede 

wszystkim ci przed-

siębiorcy, u których siębiorcy, u których orcy, siębiorcy, u których siębiorcy, u których 

prawdopodobieństwo 

naruszenia przepisów 

jejest największe  C30

W kontaktach 

z fi skusem: teraz 

więcej spokoju

Klauzula pewności 

to-prawa ma gwaranto-prawa ma gwaranto-prawa ma gwaranto-

wać przedsiębiorcy, 

że jeśli zastosował się 

do utrwalonej prak-do utrwalonej prak-utrwdo utrwalonej prak-do utrwalonej prak-

tyki interpretacyjnej tyki interpretacyjnej 

organu administracji 

publicznej, nie będzie 

mógł zostać obarczony mógł zostać obarczony 

negatywnymi konse-

kwencjami swojej kwencjami swojej kwencjami swojej 

łalności działalności C33

okura: Łatwiejsza prokura: okura: Łatwiejsza prokura: Łatwiejsza prokura: 

łączna niewłaściwa 

dopuszczonadopuszczonadopuszczonadopuszczonadopuszczona

Stanie się ona jednym 

z dopuszczalnych 

prawem rodzajów 

reprezentacji przedsię-

biorstwa C34

Prawo spółek: Prawo spółek: 

mniejszość 

z większymi prawamiz większymi prawamiz większymi prawami

Nowe prawo ma też 
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Część „100 zmian 
dla fi rm” wykonana. 
Czekamy na więcej!

Pierwsza ustawa z zapowiada-
nego przez wicepremiera Ma-
teusza Morawieckiego pakietu 
„100 zmian dla fi rm” weszła w ży-„100 zmian dla fi rm” weszła w ży-
cie 1 stycznia br. A wraz z nią cie 1 stycznia br. A wraz z nią cie 1 stycznia br. A wraz z nią cie 1 stycznia br. A wraz z nią 
pierwsza porcja około 30 zmian pierwsza porcja około 30 zmian pierwsza porcja około 30 zmian pierwsza porcja około 30 zmian 
ważnych dla polskich fi rm. Zmia-
ny te chwalą wszyscy przedsię-ny te chwalą wszyscy przedsię-
biorcy, i to – o dziwo – ze wszyst-
kich stron i opcji. Bo brzmią one 
wręcz jak zbiór pobożnych ich ży-
czeń: kontrole tylko tam, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo na-
ruszenia prawa, tylko jedna w jed-
nej sprawie, wspólne kontrole tyl-
ko za zgodą przedsiębiorcy, mniej 

pewności biurokracji, klauzula pewności biurokracji, klauzula pewności biurokracji, klauzula pewności 
prawa, wyższe limity dla prowa-
dzących uproszczoną księgowość dzących uproszczoną księgowość 
i korzystających z ryczałtu etc. 

unek Przedsiębiorcy mówią: „kierunek Przedsiębiorcy mówią: „kierunek Przedsiębiorcy mówią: „kierunek 
dobry, poprosimy więcej”. A je-dobry, poprosimy więcej”. A je-dobry, poprosimy więcej”. A je-dobry, poprosimy więcej”. A je-dobry, poprosimy więcej”. A je-
den z nielicznych zarzutów, jakie 
są wsą w stanie postawić eksperci, to są w stanie postawić eksperci, to 
wątpliwość: czy to zadziała? O ile 
i oni są przekonani, że zmiany są 
potrzebne, to mają obawy, jak bę-potrzebne, to mają obawy, jak bę-
dzie z ich wdrożeniem w prakty-
ce. Ich zdaniem najsłabszą stroną 
pakietu może być realizacja przez 
urzędników. Przykładowo: usta-urzędników. Przykładowo: usta-
wa przewiduje rozwiązanie, zgod-
nie z którym organy kontroli po-
winny planować i przeprowadzać 

ustaleniu kontrole po uprzednim ustaleniu kontrole po uprzednim ustaleniu kontrole po uprzednim ustaleniu 
enia prawdopodobieństwa naruszenia prawdopodobieństwa naruszenia 

prawa. A eksperci już obawiają się 
– – wszak nie od dziś znają men-– wszak nie od dziś znają men-– wszak nie od dziś znają men-
talność polskich urzędników – że 

ci znajdą sposób na to, by działać 
tak jak dotychczas, czyli kontrolo-
wać tych, których sprawdzić naj-
łatwiej, i nękać swoją obecnością łatwiej, i nękać swoją obecnością 
tych najbardziej uczciwych. 

Na szczęście jednak ustawa 
wprwprowadziła wiele innych re-wprowadziła wiele innych re-
gulacji, w których czynnik do-
brej woli urzędnika ma mniej-
sze znaczenie. Ustawa z 1,2 
do 2 mln euro podnosi roczny li-
mit przychodów netto (ze sprze-
daży towarów, produktów i ope-
racji fi nansowych), do którego 
podatnicy PIT mogą prowadzić 
podatkowe księgi przychodów 
i rozchodów. Zwiększa także 
– ze 150 do 250 tys. euro – mak-
symalny roczny próg przycho-
dów uprawniający do korzysta-
nia z opodatkowania działalności 
gospodarczej w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. 
Ponadto według nowych przepi-
sów fi rmy zatrudniające mniej niż 
50 pracowników zostaną zwol-
nione z obowiązku tworzenia za-
kładowego funduszu świadczeń kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz ustalania regula-
minu wynagradzania i regulami-
nu pracy. Obecnie obowiązek ten 
nie dotyczy tylko zatrudniających nie dotyczy tylko zatrudniających nie dotyczy tylko zatrudniających nie dotyczy tylko zatrudniających 
poniżej 20 osób. 

Są wreszcie inne zmiany, wręcz 
zmniejszające konieczność kon-iejszające zmniejszające konieczność kon-zmniejszające konieczność kon-
taktu z urzędami, choćby ta likwi-taktu z urzędami, choćby ta likwi-
dująca obowiązek uzyskiwania 
pozwolenia na budowę w przy-
padku niewielkich budynków 

gospodarczych, wiat do 35 mkw. 
etc. Wystarczy zgłoszenie. A przy 
tym nastąpiło skrócenie z 30 
do 21 dni terminu rozpatrywania do 21 dni terminu rozpatrywania 
zgłoszeń budowlanych, czyli cza-zgłoszeń budowlanych, czyli cza-
su, jaki urząd ma na ewentualne 
wyrażenie swojego weta. 

Na uwagę zasługują też prze-
pisy poprawiające pozycję 
wspólników mniejszościowych 
w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-w spółkach, m.in. ułatwią im zwo-
ływanie zgromadzeń i umiesz-
czanie spraw w porządku ob-czanie spraw w porządku ob-
rad. A gwarantem realizacji ich rad. A gwarantem realizacji ich rad. rad. A gwarantem realizacji ich rad. A gwarantem realizacji ich 
uprawnień stał się sąd.

Kolejny zarzut malkonten-
tów: większość spośród tychże 
usprawnień osadza się na drob-
nych korektach przepisów. No 
cóż, z drugiej strony trzeba pa-
miętać, że tak jak mozaika składa 
się z tysięcy drobnych kawałków, 
tak często drobne poprawki przy-
noszą w swojej masie imponujący noszą w swojej masie imponujący 
efekt. A ustawa jest pierwszą z kil-
ku ustaw w ramach „100 zmian 
dla fi rm”. Będą jeszcze kolejne. 
A sam pakiet jest tylko jednym 
z elementów szerszej konstytucji z elementów szerszej konstytucji z elementów szerszej konstytucji z elementów szerszej konstytucji 
dla biznesu. 

przybli-Na kolejnych stronach przybli-Na kolejnych stronach przybli-Na kolejnych stronach przybli-
żamy zatem najważniejsze zmia-żamy zatem najważniejsze zmia-żamy zatem najważniejsze zmia-
ny wprowadzone przez pierwszą 
z ustaw, a które mają zmniejszyć 
bariery piętrzące się przed pol-bariery piętrzące się przed pol-
skim biznesem. ©℗

Joanna 
Pieńczykowska
joanna.pienczykowska

for.pl@infor.pl@infor.pl@infor.pl

Pisaliśmy o tym...

O zmianach w prawie pracy pisaliśmy 
w TGP z 30 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 
2017 r. (DGP nr 252)

ogiem, dodam smogiem, jeste-e mgle. Chcemy śmy jak dzieci we mgle. Chcemy i gdzieniegdzie akoś tak niepo-statnim czasie  przysłoniło Pa-tywiści skupie-wy Warszawski ni wokół inicjatywy Warszawski  informowali, że elnicach stolicy rmy zanieczysz-ły przekroczone odzinach o po-arszawski ratusz y polewać chod-ietrzem niż Po-w UE już tylko zględem stężeń yłów PM10 Pol-liście 28 krajów ugie miejsce od uż za Bułgarią), bardziej zanie-iast w Europie się w Polsce (ich  często wdycha-w, kadm i ben-dpowiadają za rzedwczesnych  każdego roku). i to zarówno ta jak i centralna , że niezbędne są zania. Zresztą to k, by je wprowa-wnym razie wagę 

ta Prawna

Firma i prawonolita ochrona tajemJednolita ochrona tajemnic nolita ochrona tajemE – wyzwanie dla pow UE – wyzwanie dla polskich . Czas się przygotowfi rm. Czas się przygotować.dsiębiorcy nie powinnać na implementację nktywy. By cenne inform właściwie chronione, owiednie działania trzeodpowiednie działania trzeba djąć już dziś  podjąć już dziś  

ogiem, dodam smogiem, jeste-e mgle. Chcemy i gdzieniegdzie akoś tak niepo-statnim czasie  przysłoniło Pa-tywiści skupie-wy Warszawski  informowali, że elnicach stolicy rmy zanieczysz-ły przekroczone odzinach o po-arszawski ratusz y polewać chod-ietrzem niż Po-w UE już tylko zględem stężeń yłów PM10 Pol-liście 28 krajów ugie miejsce od uż za Bułgarią), bardziej zanie-iast w Europie się w Polsce (ich  często wdycha-w, kadm i ben-dpowiadają za ponad 45 tys. przedwczesnych  każdego roku). i to zarówno ta jak i centralna , że niezbędne są zania. Zresztą to k, by je wprowa-dzić, bo w przeciwnym razie wagę 

problemu odczujemy na własnej skórze, także fi nansowo. Jeśli bo-wiem już w styczniu TSUE ukarze Bułgarię za łamanie norm czy-stości powietrza, to my będziemy kolejni, a wtedy w razie przegra-kolejni, a wtedy w razie przegra-kolejni, a wtedy w razie przegra-nej czeka nas kara rzędu 4 mld zł rocznie. Tylko czy uchwały anty-smogowe zakazujące palenia wę-nia wę-smogowe zakazujące palenia wę-smogowe zakazujące palenia wę-glem bądź nakazujące wymianę pieców to jedyne właściwe roz-pieców to jedyne właściwe roz-pieców to jedyne właściwe roz-pieców to jedyne właściwe roz-pieców to jedyne właściwe roz-pieców to jedyne właściwe roz-ie dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-wiązanie… Czy rzeczywiście dzię-ki nim zabójczy smog przestanie być naszym znakiem rozpoznaw-być naszym znakiem rozpoznaw-być naszym znakiem rozpoznaw-być naszym znakiem rozpoznaw-czym? A może hasło „wymienimy piece na nowe” zamydli jedynie oczy Brukseli… Niektóre samorządy udają, że problemu nie ma i że skala zanie-problemu nie ma i że skala zanie-czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czczyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czczyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czczyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie czyszczeń akurat na ich terenie nie jest wysoka. Powołują się przy tym na monitoring powietrza. Tylko że nie jest to stan powietrza Tylko że nie jest to stan powietrza Tylko że nie jest to stan powietrza Tylko że nie jest to stan powietrza w czasie rzeczywistym, a mate-matyczne prognozy oparte na da-nych z niewielkiej liczby stacji. Do nych z niewielkiej liczby stacji. Do tego dochodzi jeszcze problem, że w Polsce poziomy obligują-cece samorządy do informowania ce samorządy do informowania ce samorządy do informowania ce samorządy do informowania ce samorządy do informowania i alarmowania o zanieczyszcze-niu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym (PM10) są zawyżo-zawieszonym (PM10) są zawyżo-zawieszonym (PM10) są zawyżo-zawieszonym (PM10) są zawyżo-ne. W listopadzie lekarze zwrócili się do ministra środowiska o ich obniżenie. Dziś na stronach Samorządu Dziś na stronach Samorządu Dziś na stronach Samorządu Dziś na stronach Samorządu i Administracji kompleksowa analiza problemu. Warto, by za-poznał się z nią każdy samorzą-dowiec, ale też administracja cen-dowiec, ale też administracja cen-tralna, bo bez jej wsparcia dalej bębędziemy błądzić jak dzieci we będziemy błądzić jak dzieci we będziemy błądzić jak dzieci we będziemy błądzić jak dzieci we będziemy błądzić jak dzieci we mgle. A w dłuższej perspektywie, jak Chińczycy, nosić przez wiele owe. Za-dni w roku maski antypyłowe. Za-dni w roku maski antypyłowe. Za-dni w roku maski antypyłowe. Za-praszam do lektury. ©℗
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Pakiet 
MoraMorawieckiego. Morawieckiego. Morawieckiego. Morawieckiego. Morawieckiego. 
Nie wszystko 
korzystne dla firm

1 stycznia 2017 r. ma zacząć obowią------zywać większość przepisów usta-wy wy o zmianie niektórych ustaw wy o zmianie niektórych ustaw wy o zmianie niektórych ustaw wy o zmianie niektórych ustaw wy o zmianie niektórych ustaw w cw celu poprawy otoczenia praww celu poprawy otoczenia praww celu poprawy otoczenia praww celu poprawy otoczenia praw-nego przedsiębiorców. Nowe regu--lacje to, jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, element pakietu ułatwień Rozwoju, element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla dla przedsiębiorców „100 zmian dla dla przedsiębiorców „100 zmian dla dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Stanowi on pierwszy etap firm”. Stanowi on pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowie------dzialnego Rozwoju, ogłoszonego dzialnego Rozwoju, ogłoszonego dzialnego Rozwoju, ogłoszonego dzialnego Rozwoju, ogłoszonego dzialnego Rozwoju, ogłoszonego dzialnego Rozwoju, ogłoszonego przez wicepremiera Mateusza Mo-rawieckiego w połowie lutego br.rawieckiego w połowie lutego br.rawieckiego w połowie lutego br.rawieckiego w połowie lutego br.rawieckiego w połowie lutego br.rawieckiego w połowie lutego br.O ułatwieniach dla przedsięO ułatwieniach dla przedsię-biorców nie mogłoby być mowy bez odpowiednich zmian uprasz-czających w obszarze prawa pracy czających w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednak w saw samych tylko nowelizacjach przew samych tylko nowelizacjach przew samych tylko nowelizacjach przew samych tylko nowelizacjach przew samych tylko nowelizacjach prze-pisów prawa pracy można odnaleźć pisów prawa pracy można odnaleźć też takie, które niekoniecznie poteż takie, które niekoniecznie poteż takie, które niekoniecznie poteż takie, które niekoniecznie poteż takie, które niekoniecznie poteż takie, które niekoniecznie po------zwolą pracodawcom na łatwiejsze funkcjonowanie, ale wręcz mogą funkcjonowanie, ale wręcz mogą funkcjonowanie, ale wręcz mogą funkcjonowanie, ale wręcz mogą funkcjonowanie, ale wręcz mogą funkcjonowanie, ale wręcz mogą przynieść efekt odwrotny. Taki sku----tek koniec końców może mieć m.in. wydwydłużenie i ujednolicenie termiwydłużenie i ujednolicenie termiwydłużenie i ujednolicenie termiwydłużenie i ujednolicenie termiwydłużenie i ujednolicenie termi---nów  na składanie powództw do sądu pracy. Ta zmiana, określana sądu pracy. Ta zmiana, określana jako zdecydowanie propracownijako zdecydowanie propracownijako zdecydowanie propracownijako zdecydowanie propracownijako zdecydowanie propracownijako zdecydowanie propracowni-cza, zakłada, że – zamiast dotychcza, zakłada, że – zamiast dotych-czasowych 7 dni na wniesienie od-wołania od wypowiedzenia umowy wołania od wypowiedzenia umowy wołania od wypowiedzenia umowy wołania od wypowiedzenia umowy enia umowy wołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14 dni na zakwestionoo pracę i 14 dni na zakwestionoo pracę i 14 dni na zakwestionoo pracę i 14 dni na zakwestionoo pracę i 14 dni na zakwestionoo pracę i 14 dni na zakwestiono-wanwanie rozwiązania umowy o pracę wanie rozwiązania umowy o pracę wanie rozwiązania umowy o pracę wanie rozwiązania umowy o pracę wanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – pracownik 

eden, dłuższy, będzie miał teraz jeden, dłuższy, będzie miał teraz jeden, dłuższy, będzie miał teraz jeden, dłuższy, będzie miał teraz jeden, dłuższy, będzie miał teraz jeden, dłuższy, bo 21-dniowy termin na dokona--nie tych czynności. Choć na pozór nie tych czynności. Choć na pozór wydaje się, że zmiana ta pozosta-nie bez wpływu na działalność pranie bez wpływu na działalność pranie bez wpływu na działalność pranie bez wpływu na działalność pranienie bez wpływu na działalność pranie bez wpływu na działalność pranie bez wpływu na działalność pra-codawców (w końcu sprawy przed sądami pracy trwają standardowo kilka lat – cóż więc może zmienić kilka lat – cóż więc może zmienić wydłużenie terminu o kilka dni), wydłużenie terminu o kilka dni), to jednak w dłuższej perspektywie efektem wydłużenia terminów bę-szona liczba dzie zapewne zwiększona liczba dzie zapewne zwiększona liczba dzie zapewne zwiększona liczba dzie zapewne zwiększona liczba dzie zapewne zwiększona liczba spraw w sądach pracy. Dlaczego ? spraw w sądach pracy. Dlaczego ? Pracownicy, którym presja krótkie-go terminu utrudniała dotychczas go terminu utrudniała dotychczas wystąpienie z powództwem wobec wystąpienie z powództwem wobec wystąpienie z powództwem wobec wystąpienie z powództwem wobec pracodawcy, będą mieć teraz więcej pracodawcy, będą mieć teraz więcej prapracodawcy, będą mieć teraz więcej czasu na zastanowienie (i ewen-tualne skorzystanie z profesjonaltualne skorzystanie z profesjonaltualne skorzystanie z profesjonaltualne skorzystanie z profesjonal profesjonaltualne skorzystanie z profesjonal-nej pomocy prawnej), czy sprawę nej pomocy prawnej), czy sprawę przeciwko pracodawcy kierować do przeciwko pracodawcy kierować do  też nie.sądu, czy też nie.sądu, czy też nie.sądu, czy też nie.Nie wszystkie zmiany, które wprowadza ustawa, będą stano-wić rewolucję. Niektóre z nich mają wić rewolucję. Niektóre z nich mają wyłącznie charakter porządkujący. Tak jest w przypadku dopisania do kodeksu pracy wymogu formy pikodeksu pracy wymogu formy pikodeksu pracy wymogu formy pikodeksu pracy wymogu formy pikodeksu pracy wymogu formy pikodeksu pracy wymogu formy pi-semnej pod rygorem nieważności semnej pod rygorem nieważności semnej pod rygorem nieważności semnej pod rygorem nieważności m nieważności m nieważności semnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialdla umowy o współodpowiedzialdla umowy o współodpowiedzialdla umowy o współodpowiedzialdla umowy o współodpowiedzialdla umowy o współodpowiedzialdla umowy o współodpowiedzial-ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników ności materialnej pracowników za mienie za mienie za mienie powierzone. Już dziś bowiem nie budzi wątpliwości, że umowa taka zawarta bez zachowa--nia formy pisemnej jest nieważna. nia formy pisemnej jest nieważna. ZmZmiana ma więc na celu wyłącznie Zmiana ma więc na celu wyłącznie Zmiana ma więc na celu wyłącznie Zmiana ma więc na celu wyłącznie Zmiana ma więc na celu wyłącznie dostosowanie regulacji kodeksowej do ugruntowanego już stanowiska orzecznictwa i doktryny prawa.praszczająZmianą realnie upraszczają-cą życie przedsiębiorców ma być zdjęcie z nich obowiązku wpro----wadzania regulaminów pracy 

i wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świad--czeń socjalnych. Jednak w odnie---------ch regulamisieniu do powyższych regulamisieniu do powyższych regulamisieniu do powyższych regulamisieniu do powyższych regulamisieniu do powyższych regulami-nów pojawiają się opinie, że ich nów pojawiają się opinie, że ich nów pojawiają się opinie, że ich nów pojawiają się opinie, że ich nów pojawiają się opinie, że ich nów pojawiają się opinie, że ich wprowadzenie może być czasem nieodzowne, np. jeśli pracodawcy zależy na przeciwdziałaniu mob-------bingowi w miejscu pracy czy wprobingowi w miejscu pracy czy wpro--------wadzeniu monitoringu. Niewątpliwą korzyścią dla pra-----atomiast zacodawców będzie natomiast zacodawców będzie natomiast zacodawców będzie natomiast zacodawców będzie natomiast zacodawców będzie natomiast za--proponowane uproszczenie zasad  pracy. Nowewydawania świadectw pracy. Nowewydawania świadectw pracy. Nowewydawania świadectw pracy. Nowewydawania świadectw pracy. Nowewydawania świadectw pracy. Nowe----lizacja likwiduje bowiem dziwaczną regulację, która nakazuje wydawać regulację, która nakazuje wydawać regulację, która nakazuje wydawać je raz na 24 miesiące, bez względu na to, czy stosunek pracy trwa na----------dal, czy nie. Tu należałoby przykladal, czy nie. Tu należałoby przykladal, czy nie. Tu należałoby przykladal, czy nie. Tu należałoby przyklaałoby przykladal, czy nie. Tu należałoby przykla------snąć… gdyby nie to, że inny projekt MR zakłada przywrócenie obecnych, szkodliwych dla firm regulacji.Wreszcie warto wspomnieć o zmianach w zakresie ubezpieczeń społecznych. O ważnej modyfikacji społecznych. O ważnej modyfikacji dotyczącej zmiany podejścia przy podwyższaniu składki na ubezpodwyższaniu składki na ubezpodwyższaniu składki na ubezpodwyższaniu składki na ubezadki na ubezpodwyższaniu składki na ubez-pieczenie wypadkowe pisaliśmy pieczenie wypadkowe pisaliśmy szeroko dwa tygodnie temu (DGP szeroko dwa tygodnie temu (DGP szeroko dwa tygodnie temu (DGP szeroko dwa tygodnie temu (DGP szeroko dwa tygodnie temu (DGP szeroko dwa tygodnie temu (DGP nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko nr 243/2016, TGP nr 53) – dziś tylko ją przypominamy. Więcej piszemy ją przypominamy. Więcej piszemy ją przypominamy. Więcej piszemy ją przypominamy. Więcej piszemy ją przypominamy. Więcej piszemy natomiast o tej, która pozwala minatomiast o tej, która pozwala minatomiast o tej, która pozwala minatomiast o tej, która pozwala mi-nistrowi rozwoju na dostęp do da-------nych płatników i ubezpieczonych gromadzonych przez ZUS w przy----padku, gdy jest to niezbędne do padku, gdy jest to niezbędne do wykreślenia przedsiębiorcy z ewi----dencji działalności gospodarczej. Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na Zmiana ta być może wpłynie na zwiększenie wiarygodności CEIDG, zwiększenie wiarygodności CEIDG, zwiększenie wiarygodności CEIDG, zwiększenie wiarygodności CEIDG, zwiększenie wiarygodności CEIDG, zwiększenie wiarygodności CEIDG, dając firmom większą pewność co do prawdziwości informacji o ich do prawdziwości informacji o ich kontrahentach. ©℗
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Mozaika zmian w prawie pracy nie w prawie pracy nie tylko dla firmtylko dla firmOd 1 stycznia 2017 r.czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wyni wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym. o funduszu socjalnym. o funduszu socjalnym. o funduszu socjalnym. o funduszu socjalnym. o funduszu socjalnym. o funduszu socjalnym. C11Zmiany w ubez---pieczeniach społecznych Ustawa o ułatwieUstawUstawa o ułatwie--niach dla niach dla niach dla niach dla przedsiębiorców modyfikuje również modyfikuje również modyfikuje również modyfikuje również zasady dostępu do danych zgroma-dzonych na koncie ubezpieczonych, ubezpieczonych, a także reguły karnego podwyższania składki na ubezpieczeskładki na ubezpieczeskładki na ubezpieczeskładki na ubezpiecze-nie wypadkowe.nie wypadkowe.nie wypadkowe.nie wypadkowe. C16
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KAS – nowa 
struktura fi skusa. 
Podatnicy też odczują 
skutki tych zmian

RefReforma odmieni RefReforma odmieni Reforma odmieni 

całą organizację

Od 1 marca nie będzie 

już urzędów kontroli 

skarbowej oraz 

urzędów i izb celnych

C3

Będą dokumenty 

chroniące podatnika 

Wydawaniem inter-

pretacji podatkowych 

zajmie się od 1 marca 

tylktylko jeden organtylko jeden organ

C4

Uproszczona 

struktura Krajowej 

Administracji Skar-

bowej bowej bowej 

Schemat pokazujący, 

będzie będzie jak wyglądać będzie jak wyglądać będzie 

organizacja od 1 marca

C5

Organy kontroli 

zyskają znacznie zyskają znacznie zyskają znacznie 

szersze uprawnienia

Przyczyni się to do Przyczyni się to do 

przedłużenia czasu 

oczekiwania na zwrot 

VATVAT

C6

Fiskus będzie 

bezwzględny 

dla oszustów

W nieuczciwych 

podatników uderzy 

kontrola celno-skar-

etchnąć bowa. Odetchnąć bowa. Odetchnąć 

powinni za to uczciwi 

przedsiębiorcyprzedsiębiorcy
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Fiskus jest w trakcie dużej refor-Fiskus jest w trakcie dużej refor-
my. Zmiany podatnicy odczują od 
1 marca. Wówczas wejdzie w ży-
cie większość przepisów ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej 
(KAS) i ustawy wprowadzającej KAS. 
ramka 

Reforma wiąże się m.in. z mody-
fi kacją struktury administracji oraz 
zmianą kompetencji i właściwości 
organów. Nie będzie już np. izb organów. Nie będzie już np. izb 
celnych, ich zadania przejmą izby celnych, ich zadania przejmą izby 

Wiążące administracji skarbowej. Wiążące administracji skarbowej. Wiążące 
informacje taryfowe od początku 
marca będzie wydawała nie, jak 
obecnie, Izba Celna w Warszawie, obecnie, Izba Celna w Warszawie, 
ale Izba Administracji Skarbowej ale Izba Administracji Skarbowej 
w Warszawie. Nie będzie też urzę-
dów celnych. Podstawowe ich zada-
nia przejmie urząd skarbowy. 

Konsolidacja struktur fi skusa 
ma sprawić, że jego działania będą 
tańsze i bardziej efektywne. Zmiany tańsze i bardziej efektywne. Zmiany 
będą bardzo szerokie. Przykładowo 
interpretacji indywidualnych nie 
będą już wydawali dyrektorzy izb będą już wydawali dyrektorzy izb 
skarbowych, ale dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej. Zniknie przy-
porządkowanie podatników do po-porządkowanie podatników do po-porządkowanie podatników do po-porządkowanie podatników do po-porządkowanie podatników do po-
szczególnych organów kontroli cel-szczególnych organów kontroli cel-
no-skarbowej, ponieważ naczelnik 
takiego urzędu będzie wykonywać 
kontrole na terytoriom całego kraju.kontrole na terytoriom całego kraju.

Duże zmiany dotyczą kontroli. 
Urzędnicy będą badać rozliczenia Urzędnicy będą badać rozliczenia Urzędnicy będą badać rozliczenia Urzędnicy będą badać rozliczenia 
podatników w ramach kontroli cel-podatników w ramach kontroli cel-podatników w ramach kontroli cel-podatników w ramach kontroli cel-
no-skarbowej i, jak obecnie, kontroli 
podatkowej. Jak zapewnia Minister-podatkowej. Jak zapewnia Minister-
stwo Finansów, tylko ta pierwsza stwo Finansów, tylko ta pierwsza 
może być dla podatników uciążli-może być dla podatników uciążli-
wa. W ramach tej drugiej mają być 
stosowane miękkie procedury bada-
nia. Nie będzie ona przeprowadzana 
zbyt często i ma dotyczyć głównie 

ych”. „podatników zaufanych”. „podatników zaufanych”. 
W kontroli celno-skarbowej po-

zycja podatników nie będzie już tak 
dogodna. Urzędy celno-skarbowe 
nie będą czekać 7 dni na rozpoczę-nie będą czekać 7 dni na rozpoczę-
cie kontroli, a uruchomią ją natych-
miast po doręczeniu upoważnienia. 
Kontrola może trwać nawet 3 mie-
siące, ale w szczególnie trudnych 
dla urzędników przypadkach będzie dla urzędników przypadkach będzie 
przedłużana. Wówczas powiadomią przedłużana. Wówczas powiadomią 
badanego o przyczynach opóźnie-
nia. Jeśli stwierdzą nieprawidło-
wości w rozliczeniach, to kontrola 
celno-skarbowa zostanie przekształ-celno-skarbowa zostanie przekształ-
cona w postępowanie podatkowe. 
Nastąpi to w drodze postanowienia, 
na które nie będzie zażalenia. 

Od takiej reguły będzie korzyst-
ny dla podatników wyjątek. Nowo-ny dla podatników wyjątek. Nowo-ów wyjątekny dla podatników wyjątek. Nowo-ny dla podatników wyjątek. Nowo-
ścią będzie prawo do skorygowania 
deklaracji w zakresie objętym ba-
daniem. Podatnik będzie miał na 
to do 14 dni od dnia wręczenia mu 
upoważnienia do przeprowadze-
nia kontroli. Zatem przekształcenie 
w postępowanie podatkowe nastąpi 
wówczas, gdy kontrolowany nie zło-
ży korekty deklaracji albo gdy organ ży korekty deklaracji albo gdy organ 
jej nie uwzględni. Jeśli jednak kon-jej nie uwzględni. Jeśli jednak kon-
trola celno-skarbowa przekształ-
ci się w postępowanie podatkowe, 
a fi skus wyda decyzję ostateczną, 
to trudniej będzie się od niej odwo-
łać. Argumenty podatnika będzie 
bowiem rozpatrywał ten sam or-
gan, który pierwotnie wypowiadał 
się w jego sprawie. Można będzie się w jego sprawie. Można będzie ożna będziesię w jego sprawie. Można będzie 
jednak potem złożyć skargę do sądu 
administracyjnego.

Jak zapewnia MF, wszystkie no-
wości, z którymi wiąże się kontrola 
celno-skarbowa, mają pomóc w roz-
biciu mafi i gospodarczych, przez 
które budżet traci miliardy zło-
tych. W tym celu KAS będzie mógł tych. W tym celu KAS będzie mógł 
szybciej przeszukiwać „podejrzane” 
mieszkania bez zgody prokuratora. 
Funkcjonariusze będą też sami pro-
wadwadzić postępowania w sprawach 
o przestępstwa powszechne, gdy po-
zostają one w związku z przestęp-
stwami skarbowymi.

Agnieszka Agnieszka 
Pokojska
agnieszka.pokojska@
infor.pl

Mariusz SzulcMariusz SzulcMariusz Szulc
mariusz.szulc@infor.pl

Ustawy wprowadzające reformę
n  Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz.U. poz. 1947).
n  Ustawa z 16 listopada 2016 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę 

 o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).  o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).  o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).  o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.).  ©℗

Wygenerowano dnia 2017-02-14 dla loginu: niezalogowany


