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Poradnik Gazety Prawnej w 2014 roku  
Kompendium wiedzy dla małej i średniej firmy

O tym przeczytasz w 2014 roku: 

 Co w przyszłym roku zmieni się w podatkach?  

 Jakie  ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej szykuje ustawodawca?  

 Gdzie szukać źródeł optymalizacji kosztów w Twojej firmie?  

 Jak bezbłędnie prowadzić sprawy kadrowe?

 Jak rozwiązać złożone problemy księgowe?

Przedsiębiorco – warto być z nami w kolejnym roku.  
Nowy numer co tydzień na Twoim biurku!

Dla prenumeratorów wersja internetowa 
tygodnika GRATIS, a w niej bieżący numer, 
pełen dostęp do archiwum  
i przydatne narzędzia.  

prezenty gwarantowane  
dla prenumeratorów

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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Szanowni Czytelnicy, 

„Poradnik Gazety Prawnej” wkracza w dziewiętnasty rok istnienia. Przez cały ten okres 

dostarczaliśmy Państwu fachowej wiedzy i objaśnialiśmy przepisy, tak by ułatwić  

i usprawnić pracę zawodową na gruncie niełatwego dla biznesu prawa podatkowego, 

gospodarczego, prawa pracy, rachunkowości i prawa administracyjnego. Zmiany 

najważniejszych regulacji są na tyle częste i zaskakujące, że łatwo stracić orientację  

w przepisach i narazić się na związane z błędami konsekwencje. Rok 2014 nie będzie 

na tym tle wyjątkowy, a niepewna sytuacja gospodarcza musi przełożyć się  

na nowelizacje podstawowych dla obrotu gospodarczego ustaw. 

Dlatego w 2014 r. proponujemy Państwu kontynuację tego, co w „Poradniku”  

najlepsze – dogłębnie omówione tematy, praktyczne przykłady i rozwiązania  

problemów prawnych, a przede wszystkim odpowiedzi na wszystkie nurtujące  

Czytelników pytania i wątpliwości. 

W 2014 r. napiszemy m.in. o:

   najważniejszych zmianach dotyczących działalności gospodarczej, 

  samochodach w działalności gospodarczej,

    dokumentacji kadrowej,

  zamówieniach publicznych, 

  planach oszczędnościowych i ich wpływie na przedsiębiorców, 

   zmianach w prawie urlopowym i czasie pracy, 

  nietypowych problemach księgowych i kadrowych. 

Warto być z nami w przyszłym roku – zachęcamy do prenumerowania tygodnika. 

Adam Malinowski
Redaktor Naczelny  

Poradnika Gazety Prawnej
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Zapowiedzi

Już 15 października 2013 r. przeczytasz o rachunkowości
Dopłaty 
w spółce z o.o.

Otrzymanie dopłaty nie powodu-
je po stronie spółki z o.o. powstania 
przychodu, zaś zwrot dopłaty wspól-
nikowi nie stanowi dla tej spółki kosz-
tu podatkowego. Spółka z o.o. nie 
występuje w roli płatnika zobowią-
zanego do poboru podatku docho-
dowego od osób fizycznych z tytułu 
otrzymania dopłaty. Należy podkre-
ślić, że czynności wniesienia i zwrotu 
dopłat są neutralne podatkowo tylko 
wówczas, gdy są dokonywane zgod-
nie z postanowieniami art. 177–179 
k.s.h. Natomiast wniesiona do spółki 
dopłata nie stanowi u wspólnika kosz-
tu uzyskania przychodów, co wynika 
z faktu, że jest to wydatek związany 
z przychodem zwolnionym z opodat-
kowania. Przychód otrzymany przez 
wspólnika (osobę fizyczną) z tytułu 
zwrotu uprzednio wniesionych dopłat 
do spółki mającej osobowość prawną 
jest wolny od podatku dochodowego 
– do wysokości wniesionych dopłat.

Rotacja 
zapasów

Okres rotacji zapasów stanowi 
iloraz zrealizowanej w ciągu roku 
sprzedaży i wartości zapasów na 
dzień bilansowy. Informacja ta jest 
istotna dla użytkowników sprawoz-
dań finansowych oceniających efek-
tywność działalności operacyjnej 
spółki. Wspomniana przez Państwa 
chęć przekwalifikowania zapasów do 

środków trwałych spowodowałaby, że 
w kalkulacji wskaźnika rotacji nie zo-
stałyby uwzględnione wolno rotujące 
zapasy. W konsekwencji wskaźnik ten 
nie będzie prawidłowy. Warto wska-
zać, że w sytuacji trudności ze zby-
ciem towarów handlowych może po-
wstać konieczność utworzenia odpisu 
aktualizującego wartość mieszkań. 
Obowiązek przeprowadzenia testu na 
utratę wartości wynika z art. 28 ust. 1 
pkt 6 ustawy o rachunkowości. Rze-
czowe składniki aktywów obrotowych 
wycenia się bowiem według ceny na-
bycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto 
na dzień bilansowy. Jeżeli zatem war-
tość bilansowa mieszkań przewyż-
sza korzyści, które wpłyną do spółki 
w związku z ich sprzedażą, to należy 
utworzyć odpis aktualizujący. Będzie 
on równy różnicy pomiędzy wartością 
wykazywaną w księgach rachunko-
wych a możliwą do uzyskania ceną 
sprzedaży netto. W sprawozdaniu 
finansowym odpis aktualizujący po-
winien obciążać pozostałe koszty 
sprzedaży oraz pomniejszać wartość 
bilansową zapasów.

Faktura 
a paragon

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązu-
ją nowe przepisy określające treść, 
którą powinny zawierać faktury. 
Tak jak do końca 2012 r. przepisy te 
określa § 5 rozporządzenia o faktu-
rach. Z przepisów tych nie wynika 
(w przeciwieństwie do przepisów 

obowiązujących do końca 2012 r.), 
aby faktury musiały zawierać wy-
razy „Faktura VAT” lub podobne. 
Zmiana ta oznacza, że fakturą może 
być w zasadzie każdy dokument, 
który zawiera dane wymagane dla 
faktur. Fakturą może być nawet pa-
ragon, jeśli zawiera numer NIP na-
bywcy, a kwota należności nie prze-
kracza 450 zł albo 100 euro. Wiąże 
się to z możliwością wystawiania 
w takich przypadkach tzw. faktur 
uproszczonych, które nie muszą za-
wierać wielu elementów wymaga-
nych dla zwykłych faktur. Faktury 
uproszczone muszą jednak zawierać 
NIP nabywcy, którego wskazywanie 
na fakturach powinny umożliwiać 
nowe kasy rejestrujące.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 39

Poradnik Gazety Prawnej nr 38 (804)  | 58–14 października 2013

Już wkrótce

Przedsiębiorca w urzędzie skarbowym
NR 40  22 października – 4 listopada 2013 r.

Kredyty i pożyczki w rachunkowości
NR 41  5–11 listopada 2013 r.

Jak wygrać sprawę w sądzie pracy?
NR 42  12–18 listopada 2013 r.

W poprzednich numerach
Rozliczanie VAT 
w różnych rodzajach działalności
NR 35  17–23 września 2013 r.

Samochód osobowy w firmie
NR 36  24–30 września 2013 r.

Praca poza firmą – pracownicy mobilni 
i telepracownicy
NR 37  1–7 października 2013 r.



WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Częstym elementem działalności gospodarczej jest zmiana miejsca jej 
prowadzenia. Zmiana ta zwykle wiąże się z koniecznością dopełnienia 
wielu formalności wynikających z przepisów podatkowych, prawa pra-
cy oraz ubezpieczeń społecznych. Trzeba dopilnować, aby zaktualizować 
rejestry, sprawdzić umowy i poinformować o zmianie adresu kontrahen-
tów. Nasz najnowszy „Poradnik” jest doskonałym narzędziem, dzięki któ-
remu Czytelnik dowie się, jak sobie z tym wszystkim poradzić.

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą za-
wiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia 
działalności są oni zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS. Przed-
siębiorcy w tym okresie nie mają również obowiązku sporządzania i prze-
kazywania do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych. Kto może za-
wiesić działalność i jak to zrobić, opisujemy w najnowszym „Poradniku”.

Wpis do KRS nie oznacza, że spółka z o.o. z dniem wpisu faktycznie 
rozpoczyna działalność gospodarczą. Czasami zdarza się, że spółka od 
lat jest zarejestrowana w KRS, ale nie wystąpiła o NIP ani o REGON, nie 
prowadziła faktycznie działalności gospodarczej, nie składała żadnych 
sprawozdań do KRS. Pojawia się pytanie, co należy uczynić, aby obec-
nie mogła rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W naszym 
opracowaniu odpowiadamy na to pytanie.

Zapraszamy do lektury!

Stan prawny na 10 września

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Jak zmienić 
miejsce 
działalności 
gospodarczej
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Jak zmienić miejsce działalności gospodarczej

Poradnik Gazety Prawnej nr 38 (804)  | 78–14 października 2013

Zmiana miejsca prowadzenia 
działalności – konsekwencje 
dla przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy z różnych przyczyn decy-
dują się na zmianę miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej. Zmiana ta 
zwykle wiąże się z koniecznością dopeł-
nienia wielu formalności. 

Wykaz 
obowiązków przedsiębiorcy 
związanych ze zmianą miejsca 
prowadzenia działalności

W związku ze zmianą miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej powstaje obowiązek:
 1)  zmiany urzędu skarbowego, w którym 

podatnik rozlicza podatki (gdy zmiana 
miejsca prowadzenia działalności wiąże 
się ze zmianą właściwości urzędu skar-
bowego),

 2)  aktualizacji wpisu do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG),

 3)  aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjne-
go (NIP),

 4)  aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego 
(VAT),

 5)  aktualizacji danych w rejestrze REGON,
 6)  aktualizacji danych w rejestrze ZUS,
 7)  zmiany umowy spółki w formie przewi-

dzianej przepisami,
 8)  aktualizacji wpisu do Krajowego Reje-

stru Sądowego (KRS),
 9)  zawarcia porozumienia zmieniającego 

miejsce świadczenia pracy lub przekaza-
nie pracownikom wypowiedzenia zmie-
niającego miejsce pracy,

10)  przekazania pracownikom informacji 
o zmianie siedziby,

11)  zmiany miejsca używania kasy rejestru-
jącej (wpis w książce kasy, zmiana adre-
su punktu sprzedaży w programie kasy, 
aktualizacja danych dotyczących kasy 
w urzędzie skarbowym),

12)  zmiany adresu na wystawianych i otrzy-
mywanych fakturach,

13)  uzyskania zezwoleń związanych z da-
nym miejscem prowadzenia działalności 
(np. na sprzedaż alkoholu),

14)  zawiadomienia kontrahentów o zmianie 
adresu.

Nie wszystkie wymienione obowiązki będą 
obciążały każdego przedsiębiorcę. Szczegółowe 
informacje dotyczące wymienionych obowiąz-
ków znajdują się w dalszej części opracowania.

Rejestry, umowy, kontrahenci

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego (KRS).

Zarówno w CEIDG, jak i w KRS wskazuje 
się miejsce wykonywania działalności gospo-
darczej/siedzibę firmy oraz ewentualne do-
datkowe miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej. Odpowiednio zmiana miejsca 
prowadzenia działalności/zmiana siedziby 
firmy (adresu) wymaga zgłoszenia w przypi-
sanej formie i w przypisanym terminie w sto-
sownych rejestrach.

Zmiana miejsca 
prowadzenia działalności 
przez osobę fizyczną 
prowadzącą działalność 
gospodarczą jednoosobowo 
lub w formie spółki cywilnej

Przedsiębiorcy działający jednoosobowo 
oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani 
są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowa-
dzi Minister Gospodarki. Zgodnie z ustawą 
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 
z późn. zm.) wpisowi do CEIDG podlegają 
m.in. dane dot. miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej, takie jak:

 ● adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
 ● adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz
 ● adres, pod którymi jest wykonywana dzia-

łalność gospodarcza, w tym adres główne-
go miejsca wykonywania działalności i od-
działu, jeżeli został utworzony.
Dane przedsiębiorcy ujawnione w CEIDG 

muszą być zawsze aktualne. Każdą zmianę 

urząd
 skarbowy

spółka 
cywilna
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danych należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty, 
w której nastąpiła. Aktualizacja wpisu do 
CEIDG wymagana jest właśnie m.in. w przy-
padku zmiany adresu zamieszkania przedsię-
biorcy, zmiany adresu wykonywania działal-
ności (miejsca, w którym prowadzona jest 
firma), zmiany dodatkowego miejsca wyko-
nywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić 
do CEIDG zmianę miejsca swojego zamiesz-
kania, zarówno gdy jest to jednocześnie 
miejsce, w którym prowadzi działalność go-
spodarczą, jak i wtedy, gdy siedzibą jego fir-
my nie jest miejsce jego zamieszkania. Po-
dobnie musi złożyć stosowny wniosek 
w CEIDG, gdy zmienia się sama siedziba fir-
my, a nie zmienia się miejsce jego zamiesz-
kania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wnioski do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej są wol-
ne od opłat.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG 
jest żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajo-
wego rejestru urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfi-
kacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym 
mowa w przepisach o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatników, zgłosze-
nia płatnika składek albo jego zmiany w myśl 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych 
albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu 
ubezpieczenia społecznego rolników w myśl 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków. Obecnie jeden wniosek o zmianę wpisu do 
CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o zmianę 
wpisu do urzędu statystycznego, urzędu skar-
bowego oraz ZUS/KRUS.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przedsiębiorca zawiadamia urząd skarbo-
wy, ZUS/KRUS oraz urząd statystyczny 
o zmianie miejsca prowadzenia działalno-
ści, dodatkowego miejsca wykonywania 
działalności oraz adresu zamieszkania 
przedsiębiorcy, składając jeden wniosek 
na formularzu CEIDG.

Podając w formularzu CEIDG-1 adres za-
mieszkania, przedsiębiorca powinien wska-
zać adres faktycznego zamieszkania (w Pol-
sce albo za granicą). Jeżeli jest to w danym 
przypadku możliwe, należy podać dane adre-
sowe zgodnie z oznaczeniem zawartym w ba-
zie adresów TERYT – dostępnej elektronicz-
nie na stronie www.stat.gov.pl.

Należy zaznaczyć, że adres zamieszkania 
przedsiębiorcy publikowany jest na stronie 
internetowej CEIDG, a tym samym staje się 
dostępny dla wszystkich wyłącznie wtedy, 
gdy jest jednocześnie miejscem wykonywania 
działalności gospodarczej. Jeżeli przedsię-
biorca prowadzi działalność w innym miejscu 
niż jego adres zamieszkania, wtedy na stro-
nach systemu CEIDG publikowany jest adres, 
pod którym funkcjonuje firma, a prywatny 
adres zamieszkania przedsiębiorcy nie jest 
ujawniany.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wniosek CEIDG oraz instrukcja jego wy-
pełnienia dostępne są na stronie interneto-
wej pod adresem www.prod.ceidg.gov.pl

Wniosek CEIDG może być:
 ● złożony osobiście (w wybranym przez 

przedsiębiorcę urzędzie gminy),
 ● przesłany listem poleconym (do wybrane-

go przez przedsiębiorcę urzędu gminy),
 ● przekazany w formie elektronicznej (za po-

średnictwem elektronicznego formularza) 
dostępnego na stronie www.prod.ceidg.
gov.pl.
Aktualizacji na formularzu CEIDG dokonu-

je każdy ze wspólników spółki cywilnej.

Zmiana miejsca 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku 
spółek handlowych 
(osobowych i kapitałowych)

Przedsiębiorcami są także spółki prawa 
handlowego osobowe (spółka jawna, koman-
dytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska) 
i kapitałowe (sp. z o.o., spółka akcyjna), które 
powstają z momentem wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS).

■ ZAPAMIĘTAJ
Aktualizacja wpisu nie wymaga wypełnie-
nia całego formularza. Należy jednak po-
dać dane identyfikacyjne, czyli numer 
PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko przed-
siębiorcy, datę urodzenia, nazwę skróconą 
firmy oraz oświadczenie dotyczące składa-
nia fałszywych zeznań. Wypełniając wnio-
sek o aktualizację wpisu, należy w ru-
bryce 01 (rodzaj wniosku) zaznaczyć 
pozycję 02 oraz wskazać rubryki lub pola, 
które będą zmieniane. Wymagane jest rów-
nież podanie daty zaistnienia zmiany.

adres 
zamieszkania

wspólnik
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Wszystkie ww. spółki osobowe oraz kapita-
łowe wpisywane są do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego (ustawa 
z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, 
poz. 1186 z późn. zm.). W dziale I rejestru 
przedsiębiorców wpisywane są m.in.: nazwa 
lub firma, pod którą przedsiębiorca działa, 
oznaczenie jego formy prawnej oraz jego sie-
dziba i adres. Zmiana tych danych wymaga 
zgłoszenia sądowi rejestrowemu.

■ ZAPAMIĘTAJ
W dziale I rejestru przedsiębiorców za-
mieszcza się, dla każdego podmiotu, m.in. 
dane dotyczące siedziby i adresu tego pod-
miotu, a także siedziby i adresu oddziałów. 
Każdy podmiot wpisany do rejestru przed-
siębiorców jest obowiązany zgłosić do nie-
go m.in. ww. dane adresowe, a także infor-
macje o ich zmianie, i to niezależnie od 
obowiązków wynikających z odrębnych 
przepisów.

Wniosek do KRS 

Wniosek o wpis do rejestru powinien być 
złożony nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie 
wpisu. Zdarzeniem takim może być m.in. 
podjęcie uchwały walnego zgromadzenia 
spółki o zmianie jej siedziby. Zgłoszenia zmia-
ny należy dokonać na urzędowym formula-
rzu. Jest to formularz:

 ● KRS-Z1 – w przypadku spółek jawnych, ko-
mandytowych i partnerskich,

 ● KRS-Z2 – w przypadku spółek komandyto-
wo-akcyjnych,

 ● KRS-Z3 – w przypadku spółek kapitało-
wych (spółek z o.o. i akcyjnych).
Formularze są dostępne w sądach rejestro-

wych lub na stronie internetowej pod adresem 
www.bip.ms.gov.pl w zakładce REJESTRY 
I EWIDENCJE – Krajowy Rejestr Sądowy – For-
mularze wniosków wykorzystywanych w KRS.

Przedsiębiorca jest zatem zobowiązany:
 ● złożyć wniosek o zmianę wpisu (na formu-

larzu KRS-Z1, KRS-Z2, KRS-Z3),
 ● dołączyć do wniosku:

–  odpis protokołu walnego zgromadzenia 
spółki, na którym podjęto uchwałę 
o przeniesieniu siedziby spółki lub samą 
uchwałę w tej sprawie (w oryginale lub 
formie urzędowo poświadczonego odpi-
su lub wyciągu),

–  tekst jednolity umowy spółki lub statutu 
(w oryginale lub formie urzędowo po-
świadczonego odpisu lub wyciągu),

 ● wnieść opłatę w wysokości 250 zł z tytułu 
dokonania zmiany wpisu,

 ● wnieść opłatę 250 zł z tytułu ogłoszenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Wniosek oraz opłaty należy wnieść na ra-

chunek dochodów bieżących sądu rejestrowe-
go właściwego ze względu na dotychczasową 
siedzibę spółki.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca może 
złożyć:

 ● formularz RG-1 przekazywany przez sąd 
rejestrowy do Głównego Urzędu Staty-
stycznego (formularz RG-1 jest dostępny 
na www.stat.gov.pl – Rejestry – REGON – In-
formacje ogólne – Formularze przeznaczo-
ne do składania wniosków do rejestru 
REGON w formie papierowej – RG-1 (PDF) 
lub e-REGON w przypadku posiadania 
podpisu kwalifikowanego);

 ● formularz aktualizacyjny NIP-2 oraz za-
łącznik NIP-C wraz z umową najmu/umo-
wą zakupu dotyczącą nowej siedziby, prze-
kazywany przez sąd rejestrowy do Urzędu 
Skarbowego (NIP-2 jest dostępny na stro-
nach internetowych urzędów skarbowych, 
a także na stronie internetowej Minister-
stwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl);

 ● formularze ZUS ZPA, ZUS ZAA (zmiana 
adresu pracodawcy) przekazywane przez 
sąd rejestrowy do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych – dostępne na stronie interne-
towej ZUS pod adresem www.zus.pl w za-
kładce ZUS na skróty – Fomularze, formu-
larze UE – Formularze ubezpieczeniowe.
Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z tej możli-

wości, wszystkie ww. formularze są przesyła-
ne do odpowiednich urzędów przez sąd reje-
strowy KRS w ramach tzw. jednego okienka.

Część przedsiębiorców decyduje się jednak na 
bezpośrednie przekazanie ww. dokumentów do 
urzędów (statystycznego, skarbowego i ZUS).

Zmiana umowy spółki
Zmiana umowy spółki jest podstawową 

czynnością, która powinna być wykonana 
w przypadku zmiany siedziby spółki, gdy 
nowa siedziba spółki została wyznaczona:

 ● w innej miejscowości niż miejscowość 
wskazana dotychczas w umowie spółki,

 ● w tej samej miejscowości, ale pod innym 
adresem, a umowa spółki, poza miejscowo-
ścią, zawiera także dokładny adres.

Forma zmiany umowy spółki
Zmiany umowy spółki należy dokonać w for-

mie:
 ● pisemnej, pod rygorem nieważności – w przy-

padku spółki jawnej i partnerskiej zmiana 

sąd
 rejestrowy

opłaty
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umowy spółki, tak jak i sama umowa, musi 
być dokonana na piśmie pod rygorem nie-
ważności,

 ● aktu notarialnego – w przypadku spółki ko-
mandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyj-
nej.
Jeżeli jednak nowa siedziba spółki została 

wyznaczona w tej samej miejscowości, a umo-
wa spółki nie zawiera, poza miejscowością, do-
kładnego adresu, zmiana siedziby nie pociąga 
za sobą konieczności zmiany umowy spółki.

Zmiana miejsca prowadzenia 
działalności regulowanej

Wiele obszarów z dziedzin życia gospodar-
czego podlega ustawowym ograniczeniom, co 
oznacza, że możliwość wykonywania zawodu 
lub prowadzenia działalności gospodarczej 
w tych obszarach istnieje wyłącznie pod wa-
runkiem posiadania określonych kwalifikacji 
i uprawnień zawodowych lub uzyskania ze-
zwoleń, koncesji albo zgłoszenia do rejestru 
działalności regulowanej.

Zmiana siedziby podmiotu gospodarczego 
prowadzącego działalność z obszaru działal-
ności regulowanej pociąga za sobą także ko-
nieczność zgłoszenia i ujawnienia tej zmiany 
w rejestrze działalności regulowanej.

Przedsiębiorca zgłasza zmianę danych 
wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od 
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało 
zmianę tych danych. Po weryfikacji wniosku 
pod względem materialnoprawnym i for-
malnym przedsiębiorca otrzymuje zaświad-
czenie o dokonaniu zmiany wpisu do reje-
stru działalności regulowanej.

Warto jeszcze wspomnieć o konieczności 
ponownego wystąpienia o wydanie zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu, jeżeli taką działal-
nością zajmuje się przedsiębiorca. Zezwole-
nia takie są bowiem wydawane w gminie dla 
konkretnego punktu sprzedaży. Jeżeli przed-
siębiorca likwiduje działalność pod dotych-
czasowym adresem, powinien zgłosić ten 
fakt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) w terminie 14 dni od dnia likwidacji. 
Likwidacja punktu sprzedaży sprawia, że do-
tychczasowe zezwolenie na sprzedaż alko-
holu wygasa (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy 
z 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 
z późn. zm.). W związku z tym należy wystą-
pić o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
sprzedaży alkoholu w nowym punkcie sprze-

daży. W tym celu przedsiębiorca powinien 
złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) o takie zezwolenie (przy czym 
dodajmy, że są trzy rodzaje zezwoleń, o które 
należy się ubiegać oddzielnie: na sprzedaż 
napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 
alkoholu oraz piwa, na sprzedaż napojów al-
koholowych powyżej 4,5% do 18% zawarto-
ści alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz na 
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 
18% zawartości alkoholu). Zezwolenie zosta-
nie wydane tylko po uzyskaniu pozytywnej 
opinii gminnej komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych o zgodności lokalizacji 
punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy 
dołączyć:

 ● dokument potwierdzający tytuł prawny 
wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 ● pisemną zgodę właściciela, użytkownika, 
zarządcy lub administratora budynku, je-
żeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 ● decyzję właściwego państwowego inspek-
tora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Zezwolenia wymaga również obrót hurto-
wy alkoholem – art. 9 ust. 1 ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Również w tym przypadku 
należy ponownie wystąpić o wydanie ze-
zwolenia, gdy zmienia się miejsce prowa-
dzonej działalności.

Zmiana miejsca 
prowadzenia działalności 
na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodręb-
nione administracyjnie obszary Polski, na tere-
nie których inwestorzy/przedsiębiorcy mogą 
prowadzić działalność gospodarczą na prefe-
rencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy lokują-
cy swe inwestycje na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej mogą korzystać z pomocy pu-
blicznej, udzielanej w formie zwolnień z po-
datku dochodowego, z tytułu:

 ● kosztów nowej inwestycji lub
 ● tworzenia nowych miejsc pracy.

kwalifikacje

inwestycje
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Podstawą do korzystania z tej pomocy jest 
zezwolenie na prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie danej strefy. Zezwole-
nie może być cofnięte albo zakres lub przed-
miot działalności określony w zezwoleniu 
może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębior-
ca m.in. zaprzestał na terenie strefy prowa-
dzenia działalności gospodarczej, na którą 
posiadał zezwolenie.

Taka sytuacja zaistnieje, gdy w okresie, 
w jakim została ustanowiona dana strefa, 
podmiot legitymujący się zezwoleniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej na te-
renie strefy zmieni siedzibę/miejsce prowa-
dzenia działalności gospodarczej w taki spo-
sób, że nowa siedziba zostanie wyznaczona 
poza granicami strefy.

Zmiana adresu, siedziby może być przyczy-
ną uzasadniającą złożenie wniosku o wygasze-
nie zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z 20 paź-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 
z późn. zm.), na wniosek przedsiębiorcy, mini-
ster gospodarki stwierdza w decyzji wygaśnię-
cie zezwolenia. Wygaszenie zezwolenia nie 
ma charakteru sankcji za niezgodne z prawem 
zachowanie przedsiębiorcy (jak w przypadku 
cofnięcia zezwolenia).

Przepisy podatkowe i dotyczące specjal-
nych stref ekonomicznych nie określają 
wprost skutków wygaszenia zezwolenia 
w odniesieniu do wykorzystanej już pomocy 
publicznej w formie zwolnienia dochodu stre-
fowego z opodatkowania. W praktyce przyj-
muje się jednak, że wygaszenie zezwolenia 
nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od 
dochodu z działalności strefowej uprzednio 
zwolnionego z opodatkowania (por. interpre-
tację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 
2011 r., sygn. ITPB1/415-227/11/MR).

Obowiązki wobec 
kontrahentów

Ze zmianą siedziby/miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej wiążą się także obo-
wiązki wobec klientów/kontrahentów firmy.

Zmieniając adres głównego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej/siedziby, 
należy pamiętać, że zmienią się dane firmy 
zamieszczane w umowach i fakturach. Tym 
samym o zmianie adresu siedziby firmy 
przedsiębiorca powinien niezwłocznie poin-
formować wszystkich swoich kontrahentów. 
Na nowych rachunkach i fakturach musi poja-

wić się właściwy adres. W przypadku wysta-
wienia faktury z błędnym adresem siedziby 
firmy zajdzie konieczność skorygowania tych 
danych poprzez wystawienie faktury lub noty 
korygującej.

W odniesieniu zaś do treści umów spisa-
nych przed zmianą siedziby firmy należy 
podkreślić, że o tym, czy przedsiębiorca 
musi powiadomić drugą stronę (kontrahen-
ta) o zmianie, decydują zapisy zawarte w sa-
mej umowie. Czasami istniejące zapisy 
w umowie nakazują wprost powiadomić pi-
semnie lub e-mailowo, a nawet spisać aneks 
w związku ze zmianą adresu, ale nie jest to 
regułą. Niezależnie od tego, czy z umowy 
wynika obowiązek zawiadomienia o zmia-
nie adresu, czy też nie, należy zauważyć, że 
w interesie przedsiębiorcy leży powiadomie-
nie kontrahenta o nowym adresie. Adres 
wskazany w umowie decyduje bowiem 
o tym, jakie jest miejsce świadczenia usługi 
czy dostarczenia towaru.

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie zmiany adresu głównego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej na 
nowych rachunkach i fakturach musi poja-
wić się właściwy adres. W przypadku wy-
stawienia faktury z błędnym adresem sie-
dziby firmy będzie trzeba skorygować te 
dane poprzez wystawienie faktury lub 
noty korygującej.

EMILIA BARTKOWIAK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 25 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej
1. Wpisowi do CEIDG podlegają:
 1)  firma przedsiębiorcy oraz jego nu-

mer PESEL, o ile taki posiada;
 1a)  data urodzenia przedsiębiorcy;
 2)  numer identyfikacyjny REGON 

przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 3)  numer identyfikacji podatkowej 

(NIP);
 4)  informacja o obywatelstwie pol-

skim przedsiębiorcy, o ile takie po-
siada, i innych obywatelstwach 
przedsiębiorcy;

 5)  oznaczenie miejsca zamieszkania 
i adresu zamieszkania przedsię-
biorcy, adres do doręczeń przed-
siębiorcy oraz adresy, pod który-
mi jest wykonywana działalność 

zezwolenie

zapisy 
w umowie
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gospodarcza, w tym adres głów-
nego miejsca wykonywania dzia-
łalności i oddziału, jeżeli został 
utworzony; dane te są zgodne 
z oznaczeniami kodowymi przyję-
tymi w krajowym rejestrze urzę-
dowym podziału terytorialnego 
kraju, o ile to w danym przypadku 
możliwe;

 6)  adres poczty elektronicznej przed-
siębiorcy oraz jego strony interne-
towej, o ile przedsiębiorca takie 
posiada i zgłosił te informacje we 
wniosku o wpis do CEIDG;

 7)  data rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej;

 8)  określenie przedmiotów wykony-
wanej działalności gospodarczej, 
zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD);

 9)  informacje o istnieniu lub ustaniu 
małżeńskiej wspólności majątko-
wej;

 10)  numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz numer identyfikacyjny 
REGON spółek cywilnych, jeżeli 
przedsiębiorca zawarł umowy ta-
kich spółek;

 11)  dane pełnomocnika upoważnio-
nego do prowadzenia spraw 
przedsiębiorcy, wraz ze wskaza-
niem zakresu spraw, które obej-
muje dane pełnomocnictwo, o ile 
przedsiębiorca udzielił pełnomoc-
nictwa i zgłosił informację o jego 
udzieleniu we wniosku o wpis do 
CEIDG;

 12)  informacja o zawieszeniu i wzno-
wieniu wykonywania działalności 
gospodarczej;

 13)  informacja o ograniczeniu lub 
utracie zdolności do czynności 
prawnych oraz ustanowieniu ku-
rateli lub opieki;

 14)  informacja o ogłoszeniu upadłości 
z możliwością zawarcia układu, 
o ogłoszeniu upadłości obejmują-
cej likwidację majątku dłużnika, 
zmianie postanowienia o ogłosze-
niu upadłości z możliwością za-
warcia układu na postanowienie 
o ogłoszeniu upadłości obejmują-
cej likwidację majątku dłużnika 
i zakończeniu tego postępowania;

 15)  informacja o wszczęciu postępo-
wania naprawczego;

 15a)  informacja o przekształceniu przed-
siębiorcy będącego osobą fizyczną 
wykonującą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą w jedno-
osobową spółkę kapitałową;

 16)  informacja o zakazie prowadzenia 
działalności gospodarczej;

 17)  informacja o zakazie wykonywa-
nia określonego zawodu, którego 
wykonywanie przez przedsiębior-
cę podlega wpisowi do CEIDG;

 18)  informacja o zakazie prowadzenia 
działalności związanej z wycho-
waniem, leczeniem, edukacją ma-
łoletnich lub z opieką nad nimi;

 19)  informacja o wykreśleniu wpisu 
w CEIDG.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, 
obejmują imię i nazwisko albo firmę 
pełnomocnika oraz odpowiednie dane 
określone w ust. 1 pkt 1, 1a i 3–6.
3. Wpis do CEIDG polega na wprowa-
dzeniu do systemu teleinformatycznego 
danych podlegających wpisowi. Wpis 
jest dokonany z chwilą zamieszczenia 
danych w CEIDG, nie później niż na-
stępnego dnia roboczego po dniu wpły-
wu do CEIDG wniosku, z zastrzeżeniem 
art. 27 ust. 1.
4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na 
wniosek, chyba że przepis szczególny 
przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do 
CEIDG jest również wykreślenie albo 
zmiana wpisu.
5. Integralną częścią wniosku o wpis do 
CEIDG jest żądanie:
 1)  wpisu albo zmiany wpisu do krajo-

wego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej 
(REGON);

 2)  zgłoszenia identyfikacyjnego albo 
aktualizacyjnego, o którym mowa 
w przepisach o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników 
i płatników;

 3)  zgłoszenia płatnika składek albo 
jego zmiany w rozumieniu przepi-
sów o systemie ubezpieczeń społecz-
nych albo zgłoszenia oświadczenia 
o kontynuowaniu ubezpieczenia 
społecznego rolników w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników;

 4)  przyjęcia oświadczenia o wyborze 
przez przedsiębiorcę formy opo-
datkowania podatkiem docho- 
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dowym od osób fizycznych albo 
wniosku o zastosowanie opodatko-
wania w formie karty podatkowej.

5a. Do wniosku o wpis do CEIDG przed-
siębiorca może dołączyć zgłoszenie re-
jestracyjne lub aktualizacyjne, o któ-
rych mowa w przepisach o podatku od 
towarów i usług.

6. (uchylony).
7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG 
składa się oświadczenie o braku orze-
czonych – wobec osoby, której wpis do-
tyczy – zakazów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 16–18, pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia.

Obowiązki podatkowe 
związane ze zmianą miejsca 
prowadzenia działalności
Zmiana miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej zwykle wiąże się z ko-
niecznością dopełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów podatkowych.

Zmiana właściwości 
organów podatkowych

Dla podatników prowadzących działalność 
gospodarczą najważniejszymi organami po-
datkowymi są organy podatkowe właściwe dla 
celów podatku dochodowego oraz dla celów 
podatku od towarów i usług (VAT). Pojawia się 
w związku z tym pytanie, czy zmiana miejsca 
prowadzenia działalności oznacza zmianę 
właściwości tych organów podatkowych.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, zmia-
na miejsca prowadzenia działalności gospo-
darczej nie powoduje zmiany właściwości 
organów podatkowych, jeżeli nie jest związa-
na ze zmianą:

 ● miejsca zamieszkania lub
 ● siedziby.
Spowodowane jest to tym, że w przypadku 

takich podatników o właściwości organów 
podatkowych nie decyduje miejsce prowadze-
nia działalności gospodarczej, lecz miejsce 
zamieszkania lub adres siedziby (na podsta-
wie art. 17 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacji podatkowej – t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 749 z późn. zm.).

Nieco inaczej jest w przypadku VAT. Dla ce-
lów tego podatku właściwym organem jest, 
co do zasady, naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy ze względu na miejsce wykonywa-
nia czynności podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług (art. 3 ust. 1 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.). Jeżeli zmiana miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej jest 
tożsama ze zmianą „miejsca wykonywania 
czynności podlegających opodatkowaniu 
VAT”, podatnikowi zmieni się naczelnik urzę-
du skarbowego właściwy w sprawach VAT.

PRZYKŁAD 1

Podatnik będący osobą fizyczną pro-
wadzi zakład szewski w Szczecinie, 
w mieście, w którym działa trzech 
„zwyk łych” naczelników urzędów skar-
bowych. Miejsce zamieszkania podatni-
ka znajduje się na obszarze, dla którego 
właściwy jest Naczelnik I Urzędu Skar-
bowego w Szczecinie, zaś zakład podat-
nika znajduje się na obszarze, dla które-
go właściwy jest Naczelnik II Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie. Podatnik 
zmienił lokal zakładu na położony na 
obszarze, dla którego właściwy jest Na-
czelnik III Urzędu Skarbowego w Szcze-
cinie. W tej sytuacji:
1)   właściwym dla podatnika dla celów 

podatku dochodowego pozostał Na-
czelnik I Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie,

2)  właściwym dla podatnika w zakresie 
rozliczeń VAT stał się Naczelnik III 
Urzędu Skarbowego w Szczecinie 
(w miejsce Naczelnika II Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie).

organy 
podatkowe

podatnik
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Podatnikowi nie zmieni się urząd skarbowy 
właściwy dla celów VAT, w przypadku gdy 
czynności podlegające opodatkowaniu VAT 
wykonywał i nadal będzie wykonywać na te-
renie objętym zakresem działania dwóch lub 
więcej naczelników urzędów skarbowych. 
Spowodowane jest to tym, że dla takich po-
datników właściwymi dla celów VAT są na-
czelnicy urzędów skarbowych właściwi ze 
względu na:

 ● siedzibę (w przypadku osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej) lub

 ● adres zamieszkania (w przypadku osób 
fizycznych) podatnika

– zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku od 
towarów i usług.

PRZYKŁAD 2

Wróćmy do poprzedniego przykładu 
i załóżmy, że podatnik świadczy swoje 
usługi nie tylko w zakładzie, ale rów-
nież w domach klientów na terenie 
całego Szczecina. W tej sytuacji wła-
ściwym dla tego podatnika w spra-
wach VAT naczelnikiem urzędu skar-
bowego był przed zmianą lokalu i jest 
nadal Naczelnik I Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie (właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania podatnika). 
Na skutek zmiany lokalu (i miejsca 
prowadzenia działalności) przez po-
datnika nie doszło do zmiany naczel-
nika urzędu skarbowego właściwego 
w sprawach VAT.

Oczywiście zupełnie inaczej jest, gdy 
zmiana miejsca prowadzenia działalności 
oznacza również zmianę miejsca zamiesz-
kania (w przypadku osób fizycznych) lub 
adresu siedziby (w przypadku osób praw-
nych oraz jednostek niemających osobowo-
ści prawnej). Jeżeli nowe miejsce zamiesz-
kania lub adres siedziby znajdują się na 
obszarze objętym zakresem działania inne-
go niż dotychczas naczelnika urzędu skar-
bowego, dochodzi do zmiany właściwości 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
dla celów podatku dochodowego oraz – je-
żeli czynności podlegające opodatkowaniu 
były i są wykonywane na terenie objętym 
zakresem działania dwóch lub więcej na-
czelników urzędów skarbowych – naczelni-
ka urzędu skarbowego właściwego dla ce-
lów podatku VAT.

PRZYKŁAD 3

Załóżmy, że zmianom miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej w przykła-
dach 1 i 2 towarzyszyła zmiana miejsca 
zamieszkania podatnika na obszar obję-
ty właściwością Naczelnika II Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie. Wówczas 
w sytuacji:
1)  z przykładu 1 właściwym dla celów 

podatku dochodowego stał się 
Naczelnik II Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie, zaś właściwym dla ce-
lów VAT stał się Naczelnik III Urzędu 
Skarbowego,

2)  z przykładu 2 właściwym dla celów 
podatku dochodowego oraz VAT stał 
się Naczelnik II Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie.

Zmiana właściwości urzędu 
skarbowego w trakcie 
okresu rozliczeniowego

Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub okre-
ślonego w odrębnych przepisach innego okre-
su rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodu-
jące zmianę właściwości miejscowej organu 
podatkowego, organem podatkowym właści-
wym miejscowo za ten okres rozliczeniowy po-
zostaje ten organ podatkowy, który był właści-
wy w pierwszym dniu roku podatkowego lub 
okresu rozliczeniowego (art. 18 § 1 Ordynacji 
podatkowej). Zasada ta dla celów opodatko-
wania podatkiem dochodowym oraz VAT nie 
ma jednak zastosowania. Z przepisów § 11–13 
rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierp-
nia 2005 r. w sprawie właściwości organów 
podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. 
zm.) wynika bowiem, że:
1)  organem podatkowym właściwym miej-

scowo w sprawach należnego za dany rok 
podatkowy podatku dochodowego:

 ● od osób fizycznych dla podatników, 
którzy zmienili miejsce zamieszkania 
lub pobytu, wskutek czego właściwy 
stał się organ podatkowy inny niż do-
tychczasowy – jest organ podatkowy 
właściwy według miejsca zamieszkania 
lub pobytu w ostatnim dniu roku podat-
kowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
ustał przed tym dniem – według ostat-
niego miejsca zamieszkania lub pobytu 
na jej terytorium;

naczelnik 
urzędu 

skarbowego

okres 
rozliczeniowy
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 ● od osób prawnych dla podatników, któ-
rzy zmienili adres siedziby, wskutek cze-
go właściwy stał się organ podatkowy 
inny niż dotychczasowy – jest organ po-
datkowy właściwy według adresu siedzi-
by w ostatnim dniu roku podatkowego, 
za który jest składane zeznanie (z za-
strzeżeniem, że jeżeli zgodnie z odręb-
nymi przepisami podatnik jest obowią-
zany do ujawnienia adresu siedziby 
w odpowiednim rejestrze, przepis ten 
stosuje się od momentu, w którym nowy 
adres siedziby został ujawniony w tym 
rejestrze, do końca roku podatkowego, 
za który jest składane zeznanie);

PRZYKŁAD 4

10 lutego 2013 r. podatnik będący osobą 
fizyczną zmienił miejsce zamieszkania 
(czemu towarzyszyła zmiana miejsca 
wykonywania działalności) Zmiana ta 
spowodowała zmianę naczelnika urzędu 
skarbowego dla celów podatku dochodo-
wego. Mimo to zeznanie PIT-36 za 
2012 r. podatnik był obowiązany złożyć 
w dotychczasowym urzędzie skarbowym 
(kierowanym przez naczelnika właści-
wego przed zmianą). Dopiero zeznanie 
PIT-36 za 2013 r. podatnik będzie obo-
wiązany złożyć w nowym urzędzie skar-
bowym (kierowanym przez naczelnika 
właściwego po zmianie), pod warun-
kiem że w trakcie 2013 r. nie zmieni ko-
lejny raz miejsca zamieszkania.

2)  organem podatkowym właściwym miej-
scowo w sprawach zaliczek na podatek 
dochodowy:

 ● od osób fizycznych dla podatników, 
którzy w trakcie roku podatkowego 
zmienili miejsce zamieszkania lub po-
bytu, wskutek czego właściwy stał się 
organ podatkowy inny niż dotychczaso-
wy – jest organ podatkowy właściwy 
według miejsca zamieszkania lub poby-
tu w ostatnim dniu tego okresu rozli-
czeniowego, a gdy zamieszkanie lub 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej ustał przed tym dniem – we-
dług ostatniego miejsca zamieszkania 
lub pobytu na jej terytorium;

 ● od osób prawnych dla podatników, 
którzy w trakcie roku podatkowego 
zmienili adres siedziby, wskutek czego 
właściwy stał się organ podatkowy 

inny niż dotychczasowy – jest organ 
podatko wy właściwy według adresu 
siedziby w ostatnim dniu tego okresu 
rozliczeniowego (z zastrzeżeniem, że 
jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami 
podatnik jest obowiązany do ujawnie-
nia adresu siedziby w odpowiednim re-
jestrze, przepis ten stosuje się od mo-
mentu, w którym nowy adres siedziby 
został ujawniony w tym rejestrze, do 
końca okresu rozliczeniowego);

PRZYKŁAD 5

Spółka z o.o. zmieniła siedzibę oraz 
miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej. Zmiana ta spowodowała 
zmianę naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego dla celów podatku docho-
dowego. Wpis o zmianie siedziby zo-
stał dokonany w rejestrze przed-
siębiorców 10 maja. W tej sytuacji 
zaliczkę na podatek dochodowy od 
osób prawnych za kwiecień spółka po-
winna wpłacić na rachunek dotychcza-
sowego urzędu skarbowego (urzędu, 
którym kieruje naczelnik właściwy ze 
względu na adres poprzedniej siedzi-
by). Dopiero zaliczkę za maj spółka 
była obowiązana wpłacić na rachunek 
nowego urzędu skarbowego (urzędu, 
którym kieruje naczelnik urzędu skar-
bowego właściwy ze względu na adres 
nowej siedziby).

3)  organem podatkowym właściwym miej-
scowo w sprawach rozliczeń podatku od 
towarów i usług (jak również podatku ak-
cyzowego) za dany okres rozliczeniowy 
dla podatników, którzy w trakcie okresu 
rozliczeniowego zmienili miejsce wykony-
wania czynności, miejsce zamieszkania 
lub adres siedziby, wskutek czego właści-
wy stał się organ podatkowy inny niż do-
tychczasowy – jest organ podatkowy wła-
ściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń 
podatku od towarów i usług (oraz podat-
ku akcyzowego) w ostatnim dniu tego 
okresu (z zastrzeżeniem, że jeżeli zgodnie 
z odrębnymi przepisami podatnik jest 
obowiązany do ujawnienia adresu siedzi-
by w odpowiednim rejestrze, przepis ten 
stosuje się od momentu, w którym nowy 
adres siedziby został ujawniony w tym re-
jestrze, do końca okresu rozliczeniowego, 
którego dotyczy deklaracja).

rok
 podatkowy
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PRZYKŁAD 6

5 czerwca podatnik będący osobą fi-
zyczną zmienił miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej, co było jed-
noznaczne ze zmianą miejsca wykony-
wania czynności podlegających opodat-
kowaniu VAT. Spowodowało to zmianę 
naczelnika urzędu skarbowego właści-
wego w sprawach VAT. Mimo zmiany 
deklarację VAT-7 za maj (podatnik roz-
licza VAT za okresy miesięczne) po-
datnik był obowiązany złożyć w do-
tychczasowym urzędzie skarbowym 
(kierowanym przez naczelnika właści-
wego przed zmianą). Również na ra-
chunek bankowy tego właśnie urzędu 
podatnik powinien wpłacić kwotę po-
datku do zapłaty wykazaną w tej de-
klaracji (względnie do tego naczelnika 
skierować jeden z określonych przepi-
sami wniosków dołączanych do dekla-
racji VAT, np. wniosek o przyspieszenie 
terminu zwrotu itp.).

Zmiana właściwości urzędu 
w trakcie 
postępowania podatkowego 
lub kontroli

Zmiany właściwości organu podatkowego 
(np. na skutek towarzyszącej zmianie miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej zmia-
nie miejsca wykonywania czynności podlega-
jących opodatkowaniu) nie wyklucza trwające 
wobec podatnika postępowanie podatkowe 
czy przebiegająca u niego kontrola (na margi-
nesie należy dodać, że zmiana właściwości 
organu podatkowego, np. na skutek zmiany 
siedziby podatnika, sama w sobie nie jest 
przesłanką wszczęcia kontroli podatkowej). 
Jednak zmiana właściwego urzędu skarbowe-
go związana ze zmianą miejsca wykonywania 
działalności nie powoduje zmiany organu 
prowadzącego takie postępowanie (art. 18b 
Ordynacji podatkowej).

Należy przy tym wskazać, że NSA w wyro-
ku z 22 czerwca 2010 r. (sygn. akt I FSK 
1020/09) orzekł, iż:

(...) przepis art. 18b o.p. stanowi o zachowa-
niu ciągłości właściwości „w sprawie” w przy-
padku wszczęcia kontroli podatkowej lub postę-
powania podatkowego, brak jest więc podstaw 
do ograniczania określonej w nim zasady do za-
chowania ciągłości właściwości organu jedynie 

w zakresie wszczętego w danej sprawie rodzaju 
postępowania (kontroli podatkowej albo postę-
powania podatkowego), jeżeli norma tego prze-
pisu stanowi o pozostawaniu tego organu „wła-
ściwym w sprawie” bez takiego ograniczenia.

Podobne stanowisko zajęły również póź-
niej, przykładowo, NSA w wyroku z 8 czerw-
ca 2011 r., sygn. akt I FSK 940/10, czy WSA 
w Warszawie w wyroku z 27 października 
2011 r., sygn. akt III SA/Wa 604/11. A zatem, 
w przypadku gdy po zakończeniu kontroli 
podatkowej i w związku z tą kontrolą zosta-
nie wszczęte postępowanie podatkowe, to 
nadal właściwy w tym postępowaniu będzie 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
w trakcie kontroli podatkowej (nawet jeżeli 
po wszczęciu kontroli podatnik przestanie 
już podlegać jego właściwości).

PRZYKŁAD 7

Podatnik świadczy usługi prawnicze 
w kancelarii znajdującej się w lokalu 
położonym na obszarze, dla którego 
właściwy jest Naczelnik Urzędu Skar-
bowego X. Na 20 lipca podatnik plano-
wał zmianę miejsca prowadzonej kan-
celarii na lokal położony na obszarze, 
dla którego właściwy jest Naczelnik 
Urzędu Skarbowego Y. Zmiana ta spo-
woduje zmianę właściwości naczelnika 
urzędu skarbowego właściwego dla ce-
lów VAT.
10 lipca wobec podatnika została 
wszczęta przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego X kontrola podatkowa do-
tycząca rozliczeń w VAT. Fakt ten nie 
wyklucza możliwości zmiany przez po-
datnika miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na nowy lokal. Mimo 
tej zmiany właściwy w sprawie wszczę-
tej kontroli podatkowej pozostanie Na-
czelnik Urzędu Skarbowego X. Organ 
ten będzie również właściwy w sprawie 
ewentualnego postępowania podatko-
wego, jeżeli zostanie ono wszczęte na 
skutek kontroli.

Aktualizacja 
zgłoszenia identyfikacyjnego

Zmiana miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej wymaga aktualizacji zgłosze-
nia identyfikacyjnego. Sposób aktualizacji 
zależy od tego, czy podatnik zmienia tylko 

kontrola 
podatkowa

postępowanie 
podatkowe
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miejsce prowadzenia działalności gospodar-
czej (bez zmiany miejsca zamieszkania lub 
siedziby), czy też zmiana miejsca działalno-
ści gospodarczej towarzyszy zmianie miejsca 
zamieszkania lub siedziby podatnika. 

W obu przypadkach aktualizacja powinna 
zostać dokonana nie później niż w terminie 
7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana 
(art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 
z późn. zm.).

Zmiana miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej 
(bez zmiany miejsca zamieszkania 
lub siedziby)

Aktualizacja polega na:
1)   w przypadku osób prawnych oraz jed-

nostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej – wskazaniu nowe-
go miejsca prowadzenia działalności 
w części B.11 zgłoszenia NIP-2 (oraz 
formularzu NIP-C stanowiącym załącz-
nik do zgłoszenia NIP-2). Wypełniając 
w tym celu zgłoszenie NIP-2, należy za-
znaczyć kwadrat 2 w poz. 4 oraz kwa-
drat 1 w poz. 6;

2)  w przypadku osób fizycznych będących 
przedsiębiorcami – wskazaniu nowego 
głównego miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w części 10.1 (względnie 
nowego dodatkowego miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej w części 
11.3) wniosku CEIDG-1. Wypełniając 
w tym celu wniosek CEIDG-1, w części 01 
wniosku należy zaznaczyć kwadrat 
w poz. 2 i wskazać datę zmiany miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej 
jako datę powstania zmiany;

3)  w przypadku osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą, którzy nie 
są przedsiębiorcami (nie są wpisani do 
CEIDG), lecz prowadzą działalność go-
spodarczą lub podlegają zarejestrowaniu 
jako podatnicy VAT (dotyczy to, przykła-
dowo, rolników czy wynajmujących nie-
ruchomości użytkowe „prywatnie” zare-
jestrowanych jako podatnicy VAT czynni) 
– wskazaniu nowego głównego miejsca 
prowadzenia działalności w części C.5.1 
(albo nowego dodatkowego miejsca pro-

wadzenia działalności w części C.5.2) 
zgłoszenia NIP-7.

Zmiana miejsca działalności 
gospodarczej połączona 
ze zmianą miejsca zamieszkania 
lub siedziby podatnika

Aktualizacja polega na:
1)  w przypadku osób prawnych oraz jedno-

stek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej:
–  wskazaniu nowego naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego dla celów po-
datku dochodowego w poz. 5 oraz

–  wskazaniu nowego miejsca prowadzenia 
działalności w części B.11 zgłoszenia 
NIP-2 (względnie w załączanym do 
niego formularzu NIP-C). W zgłosze-
niu NIP-2 należy zaznaczyć kwadrat 2 
w poz. 4, kwadrat 2 w poz. 6 oraz 
wskazać właściwego przed zmianą na-
czelnika urzędu skarbowego w poz. 7);

2)  w przypadku osób fizycznych będących 
przedsiębiorcami:
–  wskazaniu nowego naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego dla celów po-
datku dochodowego jako aktualnego 
w poz. 17.1 wniosku CEIDG-1 (jeżeli po-
datnik nie korzysta ze zwolnienia od po-
datku VAT i ten sam naczelnik po zmia-
nie jest właściwy dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz 
VAT) albo w poz. 17.2 (w przeciwnym 
razie)1 oraz

–  wskazaniu nowego głównego miejsca 
prowadzenia działalności gospodar-
czej w części 10.1 wniosku CEIDG-1 
(względnie nowego dodatkowego 
miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej w części 11.3). Wypełnia-
jąc w tym celu wniosek CEIDG-1, 
w części 01 wniosku należy zaznaczyć 
kwadrat w poz. 2 i wskazać datę zmia-
ny miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej jako datę powstania 
zmiany;

3)  w przypadku osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą, którzy nie 
są przedsiębiorcami (nie są wpisani do 
CEIDG), lecz prowadzą działalność gospo-
darczą lub podlegają zarejestrowaniu jako 
podatnicy VAT:

1  Odmienny sposób postępowania związany jest z tym, że właściwymi do spraw ewidencji podatników naczel-
nikami urzędów skarbowych dla podatników podatku od towarów i usług, którzy nie korzystają ze zwolnie-
nia od tego podatku, są naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach podatku od towarów i usług 
(zob. art. 4 pkt 1 ustawy o NIP).
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–  wskazaniu nowego naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego dla celów po-
datku dochodowego w poz. 6 zgłosze-
nia NIP-7 oraz wskazaniu nowego głów-
nego miejsca prowadzenia działalności 
w części C.5.1 (albo nowego dodatko-
wego miejsca prowadzenia działalności 
w części C.5.2).

Zmiana miejsca 
prowadzenia działalności 
a VAT
Zgłoszenie aktualizacyjne

Jeżeli zmiana miejsca prowadzenia działal-
ności (sama w sobie albo towarzysząca zmia-
nie miejsca zamieszkania lub siedziby podatni-
ka) powoduje zmianę właściwości naczelnika 
urzędu skarbowego właściwego dla celów 
VAT, podatnik zarejestrowany jako podatnik 
VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony powi-
nien dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R. 
Aktualizacja nie jest konieczna w przypadku 
tych podatników, którzy nie są zarejestrowani. 

Aktualizacji należy dokonać na formularzu 
VAT-R. Należy go złożyć do naczelnika urzę-
du skarbowego właściwego po zmianie w ter-
minie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi-
ła zmiana (zob. art. 96 ust. 12 ustawy 
o podatku od towarów i usług), z:
1)  zaznaczonym kwadratem nr 2 (aktualiza-

cja danych) w poz. 4 formularza,
2)  wskazanym w poz. 5 naczelnikiem urzędu 

skarbowego właściwym po zmianie miej-
sca prowadzenia działalności,

3)  zaznaczonym kwadratem nr 2 (zmiana 
spowodowała zmianę właściwości organu 
podatkowego) w poz. 8 formularza,

4)  wskazanym w poz. 9 formularza poprzed-
nim urzędem skarbowym (urzędem skar-
bowym, którym kierował naczelnik wła-
ściwy przed zmianą miejsca prowadzenia 
działalności).

Kasy rejestrujące 
Zmiana miejsca prowadzenia działalności 

może też być związana ze zmianą miejsca uży-
wania kas rejestrujących. Zmiana taka jest oczy-
wiście możliwa, lecz w związku z jej dokonywa-
niem na podatnikach ciążą pewne obowiązki. 
Określają je od 1 kwietnia 2013 r. przepisy § 14 
ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 363) (wcześniej przepi-
sów określających wprost takie obowiązki nie 
było; nie oznaczało to jednak, że nie była możli-
wa zmiana miejsca używania kas rejestrujących 
– zob. przykładowo pismo Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Suwałkach z 31 maja 2004 r., 
sygn. US.IV-443/25/04, czy pismo Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 30 grudnia 
2005 r., sygn. III/443-112/05).

Z przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 
2013 r. wynika, że:
1)  zmiana miejsca używania kasy nie wyma-

ga odczytania zawartości pamięci fiskal-
nej kasy (§ 14 ust. 7 rozporządzenia),

2)  w przypadku zmiany miejsca używania 
kasy podatnik zapewnia dokonanie zmiany 
w książce kasy w zakresie określenia miej-
sca używania kasy oraz zapewnia dokona-
nie zmiany danych zapisanych w pamięci 
kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, 
w którym po dokonanej zmianie kasa bę-
dzie używana (§ 14 ust. 6 rozporządzenia),

3)  podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany 
miejsca używania kasy informuje o tym 
właściwego naczelnika urzędu skarbowe-
go2, składając zgłoszenie aktualizacyjne 
danych dotyczących kasy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie kas rejestrujących (§ 14 ust. 5 
rozporządzenia).

Przemieszczenie towarów
Zmianie miejsca prowadzenia działalności 

często towarzyszy również przemieszczenie to-
warów do nowego miejsca prowadzenia działal-
ności. Przepisy VAT nie wymagają szczególnego 
sposobu dokumentowania faktu przemieszcze-
nia towarów w związku ze zmianą miejsca pro-
wadzenia działalności. W konsekwencji nie 
musi być wystawiany żaden dokument potwier-
dzający takie przeniesienie. Nie ma jednak prze-
szkód, aby sporządzić dowód wewnętrzny (do-
wód przesunięcia) podobny do sporządzanego 
w przypadku przesunięć (przerzutów) towarów 
między zakładami podatnika (§ 9 ust. 4 rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. nr 152, 
poz. 1475 z późn. zm.), jeżeli podatnik uzna, że 
taki dowód jest mu potrzebny.

Faktury
Zmiana miejsca prowadzenia działalności go-

spodarczej nie wpływa, co do zasady, na treść 
wystawianych przez podatników oraz wysta-

2  Naczelnika US właściwego po zmianie adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
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wianych podatnikom faktur (oczywiście, pod 
warunkiem że nie wiąże się ze zmianą miejsca 
zamieszkania lub siedziby). Spowodowane jest 
to tym, że obowiązkowym elementem faktur są 
adresy podatnika i nabywcy towarów lub usług 
(§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu po-
datku niektórym podatnikom, wystawiania fak-
tur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zastoso-
wania zwolnienia od podatku od towarów 
i usług – Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.), za 
które uznaje się, co do zasady:
1)  adres miejsca zamieszkania – w przypad-

ku osób fizycznych,
2)   adres siedziby – w przypadku osób praw-

nych oraz jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej.

Kwestią sporną jest, czy zamiast adresu 
miejsca zamieszkania lub adresu siedziby 
może być na fakturach wskazywane miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej po-
datnika lub nabywcy. Z pisma Ministra Finan-
sów z 9 stycznia 2013 r. (stanowi ono odpo-
wiedź na interpelację poselską nr 12721) 
wynika, że tak, jeśli jest to zgłoszone za po-
średnictwem wniosku CEIDG-1 (względnie 
zgłoszenia NIP-7)  – główne miejsce prowa-
dzenia działalności gospodarczej. W piśmie 
tym czytamy, że:

(...) podatnik będący osobą fizyczną, który 
w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego 
miejsca zamieszkania zamieścił również adres 
głównego miejsca prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej, może w miejsce ad-
resu zamieszkania w wystawianych fakturach 
zamieszczać adres głównego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej (w przypad-
ku gdy podatnik nie wskaże w zgłoszeniu iden-
tyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca 
prowadzenia działalności, powinien podawać 
w fakturze adres zamieszkania).

Pismo MF dotyczy co prawda podatników 
będących osobami fizycznymi, lecz należy 
uznać, że ma odpowiednie zastosowanie do 
podatników będących osobami prawnymi 
oraz jednostkami organizacyjnymi niemają-
cymi osobowości prawnej (tj. podatnicy mogą 
wskazywać na fakturach adresy głównych 
miejsc prowadzenia działalności inne niż ad-
res siedziby, jeżeli zostały one wskazane 
w zgłoszeniu NIP-2).

Należy zatem przyjąć, że formalnie zgło-
szona zmiana głównego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej pozwala podatni-
kom na wystawianie i otrzymywanie faktur 
na nowy adres głównego miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej.

Oczywiście, po zmianie miejsca prowadze-
nia działalności połączonej ze zmianą siedzi-
by (w przypadku osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej) lub zmianą miejsca zamieszkania 
podatnik powinien wystawiać faktury z no-
wym adresem siedziby (miejsca zamieszka-
nia).

Przepisy nie wskazują, od kiedy należy na 
fakturach stosować nowe adresy. Skoro pra-
wodawca nie zdecydował się na uregulowa-
nie tej kwestii, to trzeba przyjąć, że na fak-
turach należy wykazywać nowy adres, 
poczynając od momentu faktycznej zmiany 
adresu, a nie jej formalnego ujawnienia. Kwe-
stia ta nie jest jednak oczywista. W konse-
kwencji należy zalecić, aby zmiany wymie-
nionych adresów podatnicy zgłaszali jak 
najszybciej, by jak najkrótszy był okres roz-
bieżności między stanem faktycznym a for-
malnym zgłoszeniem adresu (miejsca za-
mieszkania, siedziby lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej).

Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy ujaw-
nienie adresu siedziby we właściwym reje-
strze ma charakter konstytutywny, tj. wpis 
jest wymagany dla skuteczności takiej zmia-
ny. Jest tak zwłaszcza w przypadkach, gdy 
zmianie adresu siedziby spółki kapitałowej 
(spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) towarzyszy 
zmiana umowy lub statutu spółki (zgodnie 
bowiem z art. 255 § 1 ustawy z 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 
nr 94, poz. 1037 z późn. zm., zmiana umowy 
spółki z o.o. wymaga uchwały wspólników 
i wpisu do rejestru; analogicznie art. 430 § 1 
Kodeksu spółek handlowych stanowi, że 
zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga 
uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do 
rejestru). W takich przypadkach nowy adres 
spółki może być stosowany od dnia jego ujaw-
nienia w rejestrze przedsiębiorców.

Problem ustalenia momentu, od którego 
należy stosować nowe adresy na fakturach, 
nie jest tak istotny, jak mogłoby się wydawać, 
gdyż błędy w tym zakresie stanowią tzw. błę-
dy mniejszej wagi. Nie wywołują one nega-
tywnych skutków dla podatników, w szcze-
gólności ich popełnieniu nie towarzyszy 
wyłączenie możliwości odliczania podatku 
naliczonego z faktur. Jak czytamy w interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 24 listopada 2009 r. (sygn. 
IBPP2/443-763/09/WN):

(...) z przedstawionego we wniosku stanu 
faktycznego wynika, że w dacie 6 lipca 2009 r. 
Sąd dokonujący wpisów w Krajowym Reje-
strze Sądowym wydał postanowienie o wpisa-
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niu do KRS nowego adresu Wnioskodawcy. 
Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wpi-
sie adresu w KRS Wnioskodawca rozpoczął po-
wiadamianie kontrahentów o zmianie adresu. 
Jednakże w okresie pomiędzy 6 lipca a pierw-
szymi dniami września 2009 r., kiedy to do 
większości kontrahentów dotarła informacja 
o zmianie adresu Wnioskodawcy, wystawiono 
i przekazano Wnioskodawcy ok. 150 doku-
mentów – głównie faktur VAT ze „starym adre-
sem”, mających znaczenie rachunkowo-podat-
kowe. Odnosząc zatem przedstawiony stan 
prawny do przedstawionego stanu faktyczne-
go, należy stwierdzić, iż fakt otrzymania od 
kontrahentów faktur z niewłaściwym adresem 
nabywcy nie pozbawia Wnioskodawcy prawa 
do obniżenia podatku należnego o podatek 
naliczony zawarty w ww. fakturach, o ile z in-
nych, wskazanych na fakturze, danych doty-
czących nabywcy jednoznacznie wynika, że 
nabywcą jest Wnioskodawca, a jednocześnie 
będzie spełniony podstawowy warunek okre-
ślony w art. 86 ust. 1 i nie zaistnieją negatyw-
ne przesłanki z art. 88 cyt. ustawy o VAT.

Koszty zmiany miejsca 
prowadzenia działalności

Koszty ponoszone przez podatników 
w związku ze zmianą miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej (niezależnie od 
tego, czy zmienia się tylko samo miejsce pro-
wadzenia działalności gospodarczej, czy też 
zmienia się również adres siedziby lub miej-
sca zamieszkania) stanowią podatkowe kosz-
ty uzyskania przychodów. Jeżeli bowiem 
zmiana ta podyktowana jest bardziej efek-
tywnym sposobem prowadzenia działalności, 
koszty te są ponoszone w celu osiągnięcia 
przychodów. Z kolei, jeżeli zmiana miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej jest 
konieczna z punktu widzenia dalszego pro-
wadzenia tej działalności (gdyż w obecnym 
miejscu jej prowadzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione), koszty tej zmiany stanowią nie 
tylko koszty ponoszone w celu osiągnięcia 
przychodów, ale również koszty ponoszone 
w celu zachowania albo zabezpieczenia źró-
dła przychodów. W konsekwencji – skoro 
przepisy art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lip ca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 
z późn. zm.) nie wyłączają możliwości ich za-
liczania do kosztów uzyskania przychodów 

– stanowią one podatkowe koszty uzyskania 
przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych).

Zakupy towarów i usług związane ze 
zmianą miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej opodatkowanej VAT uprawnia-
ją również do odliczania VAT naliczonego. 
Do odliczania podatku naliczonego upraw-
niają bowiem podatników zakupy towarów 
i usług wykorzystywanych przez podatników 
do wykonywania czynności opodatkowanych 
(art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług), przy czym dla istnienia tego upraw-
nienia związek między zakupami dokonywa-
nymi przez podatników a czynnościami opo-
datkowanymi nie musi być bezpośredni. 
Może to być również związek pośredni (zob. 
przykładowo wyrok NSA z 29 marca 2011 r., 
sygn. akt I FSK 571/10). Taki właśnie charak-
ter mają zakupy związane ze zmianą miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej opo-
datkowanej VAT.

TOMASZ KRYWAN

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 11 rozporządzenia w sprawie wła-
ściwości organów podatkowych
1. Organem podatkowym właściwym 
miejscowo w sprawach należnego za 
dany rok podatkowy podatku dochodo-
wego:
1)  od osób fizycznych dla podatników, 

którzy zmienili miejsce zamieszka-
nia lub pobytu, wskutek czego wła-
ściwy stał się organ podatkowy inny 
niż dotychczasowy – jest organ po-
datkowy właściwy według miejsca 
zamieszkania lub pobytu w ostatnim 
dniu roku podatkowego, a gdy za-
mieszkanie lub pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed 
tym dniem – według ostatniego 
miejsca zamieszkania lub pobytu na 
jej terytorium;

2)  od osób prawnych dla podatników, 
którzy zmienili adres siedziby, wsku-
tek czego właściwy stał się organ po-
datkowy inny niż dotychczasowy 
– jest organ podatkowy właściwy 
według adresu siedziby w ostatnim 
dniu roku podatkowego, za który 
jest składane zeznanie.

koszty 
uzyskania 

przychodów

czynności 
opodatkowane
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2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi podatnik jest obowiązany do ujaw-
nienia adresu siedziby w odpowiednim 
rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się,

gdy nowy adres siedziby został ujawnio-
ny w tym rejestrze do końca roku podat-
kowego, za który jest składane zezna-
nie.

Obowiązki płatnika składek
Zmiany w zakresie danych adresowych 
siedziby płatnika będącego przedsię-
biorcą, podlegających wpisowi do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG), należy zgła-
szać w formie wniosku CEIDG-1. 

Zmiany wprowadzone przez przedsię-
biorcę w CEIDG (patrz wyżej: Zmiana miej-
sca prowadzenia działalności – konsekwen-
cje dla przedsiębiorcy) są przekazywane do 
ZUS bez konieczności odrębnego zawiado-
mienia tego organu. W przypadku zmiany 
adresu prowadzenia działalności gospodar-
czej należy przesłać do ZUS formularz  ZAA.

Pozostali płatnicy, zmieniający główną 
siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia 
działalności, zobowiązani są do złożenia 
w ZUS (poprzez KRS lub bezpośrednio) in-
formacji o zmianach za pomocą:

 ● formularza ZUS ZFA/ZUS ZPA – w przy-
padku zmiany siedziby płatnika,

 ● formularza ZUS ZAA – w przypadku 
zmiany adresu prowadzenia działal ności.
O wszelkich zmianach w stosunku do da-

nych wykazanych w zgłoszeniu płatnik 
składek jest zobowiązany zawiadomić ZUS 
w terminie 14 dni od zaistnienia zmian 
(art. 44 ust. 1 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.).

Zmiany danych adresowych – adresu sie-
dziby firmy dokonuje się przez złożenie do-
kumentu zgłoszenia ZUS ZPA lub ZUS ZFA 
w trybie zmiany. Dokument zgłoszenia 
płatnika w tym trybie wypełnia się, wpisu-
jąc „1” w polu 02 bloku I formularzy 
ZUS ZPA/ZUS ZFA.

PRZYKŁAD 

Spółka z o.o. zgłosiła siebie jako płatnika 
na formularzu ZUS ZPA. Jednocześnie 
podała na druku ZUS ZAA adresy prowa-
dzenia działalności gospodarczej (inne 
niż adres siedziby spółki). Od 2014 r. 
planowana jest zmiana siedziby spółki 
(miejsca prowadzenia działalności pozo-
staną bez zmian). Jeżeli do niej dojdzie, 
płatnik będzie zobowiązany zgłosić 
zmianę za pomocą formularza, którym 
dokonał swojego zgłoszenia, tj. na druku 
ZUS ZPA. Płatnik będzie musiał wskazać, 
że jest to zmiana danych („1” w polu 02 
bloku I formularza ZUS ZPA) i wypełnić 
poprawnie kolejne bloki dokumentu. Nie 
ma potrzeby ponownego składania for-
mularza ZUS ZAA (miejsca prowadzenia 
działalności nie uległy zmianie).

Druk ZUS ZAA (informację o adresach pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez 
płatnika składek) należy wypełnić w celu za-
wiadomienia ZUS o:

 ● adresie prowadzenia działalności,
 ● nowym adresie prowadzenia działalności,
 ● likwidacji działalności pod wcześniej wska-

zanym adresem,
 ● zmianie lub korekcie adresu prowadzenia 

działalności (w tym celu płatnik składek 
zobowiązany jest wypełnić blok III formu-
larza ZUS ZAA, w którym zgłasza likwida-
cję działalności pod wcześniej zgłoszonym 
adresem, oraz blok IV formularza, w któ-
rym zgłasza właściwy adres).

PRZYKŁAD 

Płatnik składek zgłosił adres siedziby na formularzu ZUS ZFA. Jednocześnie przekazał na 
druku ZUS ZAA adres prowadzenia działalności gospodarczej (inny niż adres siedziby). 
Po pewnym czasie płatnik zmienił adres prowadzenia działalności. Aby zgłosić zmianę do

płatnik
 składek

likwidacja 
działalności
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ZUS, musi złożyć dokument ZUS ZAA, w bloku III w polu 01 wpisać cyfrę „2” (tj. zakoń-
czenie prowadzenia działalności pod danym adresem), a następnie poprzednio wskazany 
adres działalności. Natomiast w bloku IV w polu 01 formularza płatnik powinien wpisać 
cyfrę „1” (tj. nowy adres prowadzenia działalności), w kolejnych polach podając adres 
prowadzenia działalności po zmianie.
Płatnik nie składa w tej sytuacji formularza ZUS ZFA, ponieważ adres siedziby firmy nie 
uległ zmianie.

Tabela. Zasady wypełniania informacji ZUS ZAA
Blok I „Dane organizacyjne”  ● Pól 01–02 nie wypełnia się.
Blok II „Dane identyfikacyjne 
płatnika składek”

 ● W pola 01–09 należy wpisać poprawne i aktualne 
dane identyfikacyjne płatnika.

 ● Pola 03–05 oraz 07–09 wypełnia tylko płatnik składek 
będący osobą fizyczną.

Blok III „Adres prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez płatnika”

 ● W polu 01 należy wpisać:
–  1 – w przypadku zgłaszania nowego adresu prowa-

dzenia działalności,
–  2 – w przypadku zakończenia prowadzenia działal-

ności pod wcześniej zgłoszonym adresem.
 ● W polach 02–09 należy wpisać odpowiednio:

–  „zlikwidowany” adres prowadzenia działalności 
(jeżeli w polu 01 wpisano „2”),

–  aktualny adres prowadzenia działalności (jeżeli 
w polu 01 wpisano „1”).

Bloki IV – VIII „Adres 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez płatnika”

Wypełnia się analogicznie jak blok III (ilość wypełnio-
nych bloków odpowiednia do ilości zgłaszanych/„likwi-
dowanych” adresów prowadzenia działalności).

Blok IX „Oświadczenie 
płatnika składek”

 ● W polu 01 należy wpisać datę wypełnienia informacji 
ZUS ZAA (w formacie dzień/miesiąc/rok).

 ● W polu 02 podpis składa płatnik składek lub osoba 
przez niego upoważniona.

 ● W polu 03 należy umieścić pieczątkę płatnika – jeśli ją 
posiada.

JOANNA STOLARSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 44 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych
1. O wszelkich zmianach w stosunku 
do danych wykazanych w zgłoszeniu, 
o którym mowa w art. 43, płatnik skła-
dek zawiadamia wskazaną przez Zak-
ład jednostkę organizacyjną Zakładu, 
w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, 
stwierdzenia nieprawidłowości we włas-
nym zakresie lub otrzymania zawiado-
mienia o stwierdzeniu nieprawidłowo-
ści przez Zakład, z uwzględnieniem 
ust. 2 i 3.

2. O wszelkich zmianach dotyczących 
numerów, o których mowa w art. 43 
ust.  3a, oraz nazwy skróconej płatnika 
składek, a w przypadku płatników skła-
dek będących osobami fizycznymi także 
nazwiska, pierwszego imienia i daty uro-
dzenia, płatnik składek zawiadamia 
w formie dokumentu pisemnego według 
ustalonego wzoru albo w formie wydru-
ku z oprogramowania, o którym mowa 
w art. 47a ust. 1, wskazaną przez Zakład 
jednostkę organizacyjną Zakładu.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2, płatnik składek zobowiązany 
jest dołączyć kopie dokumentów okre-
ślonych w art. 43 ust. 3a.
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Obowiązki pracodawcy 
w razie zmiany siedziby
Co do zasady każdy pracodawca ma swo-
ją siedzibę zlokalizowaną pod konkret-
nym adresem. Zmiana takiego adresu to 
nie tylko obowiązki związane z przepro-
wadzką mienia pracodawcy. Fakt zatrud-
niania pracowników sprawia, że praco-
dawca ma określone obowiązki wobec 
osób zatrudnionych związane ze zmianą 
siedziby (adresu).

Miejsce pracy 
w umowie o pracę

Do niezbędnych elementów umowy o pracę 
należy zaliczyć m.in. oznaczenie stron umo-
wy oraz wskazanie miejsca wykonywania 
pracy (art. 29 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.). Miejsce pracy określone 
w umowie o pracę to element umowy, który 
nie może być przez pracodawcę dowolnie 
modyfikowany w trakcie zatrudnienia. Jeżeli 
zatem zmiana miejsca prowadzenia działal-
ności wiąże się ze zmianą miejsca pracy okre-
ślonego w umowie o pracę, pracodawca jest 
obowiązany albo zawrzeć z pracownikiem 
porozumienie, albo przedstawić mu wypo-
wiedzenie zmieniające miejsce pracy.

Może się zdarzyć sytuacja, że w umowie 
o pracę pracodawca oprócz miejsca pracy za-
wrze adres swojej siedziby (różny od miejsca 
pracy pracownika). W takiej sytuacji zmiana 
siedziby nie jest związana ze zmianą miejsca 
pracy pracownika i nie powoduje konieczno-
ści przedstawiania mu wypowiedzenia zmie-
niającego. Zmiana siedziby pracodawcy jest 
dla pracownika obojętna. Nie zmienia jego 
sytuacji prawnopracowniczej i nie zobowią-
zuje pracodawcy do zachowania żadnych for-
malności.

Zmiana miejsca pracy

W sytuacji gdy miejsce świadczenia pracy 
ulega zmianie wskutek zmiany miejsca pro-
wadzenia działalności, niezbędna jest zmiana 
treści umowy o pracę w tym zakresie. Wynika 
to z faktu, że pracownik, zawierając umowę, 
godził się na zatrudnienie pod konkretnym 
adresem (lub rejonem działania – w przypad-

ku pracowników mobilnych, których miej-
scem zatrudnienia jest np. teren całego mia-
sta). Zmiana takiego miejsca pracy (adresu 
lub rejonu) może powodować niedogodności 
dla pracownika w związku z koniecznością 
dotarcia do nowego miejsca pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł z pracownikiem 
umowę, w której widnieje zapis: „miej-
scem pracy pracownika jest siedziba fir-
my znajdująca się we Wrocławiu przy 
ulicy X, nr...”. Pracodawca postanowił 
przenieść siedzibę w obrębie Wrocła-
wia, ale na ulicę Y. W tej sytuacji zmiana 
siedziby pracodawcy nawet w granicach 
tego samego miasta spowoduje zmianę 
wskazanego w umowie o pracę adresu 
i tym samym lokalizacji miejsca pracy 
pracownika, co nie zawsze jest dla nie-
go zmianą korzystną.

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł z pracownikiem 
umowę, w której widnieje zapis: „miej-
scem pracy pracownika jest siedziba fir-
my X”. W tym przypadku zmiana siedzi-
by firmy tylko z pozoru nie będzie 
wymagała zmiany umowy. Co prawda, 
określenie miejsca pracy w sposób bar-
dziej ogólny, bez wskazywania na adres 
siedziby pracodawcy, mogłoby sugero-
wać, iż nie ma uzasadnienia dla wręcza-
nia pracownikowi np. wypowiedzenia 
zmieniającego. Miejscem jego pracy każ-
dorazowo jest siedziba firmy, niezależnie 
od zmiany adresu. Trzeba jednak mieć 
na względzie, że zmiana miejsca siedziby 
wiąże się ze zmianą jej położenia (adre-
su), co należy uznać za przedmiotowo 
istotny składnik umowy. Ponadto pra-
cownik, jak należy przypuszczać, przy 
zawieraniu umowy godził się na świad-
czenie pracy w siedzibie firmy X znajdu-
jącej się w określonej miejscowości na 

umowa 
o pracę

miejsce 
pracy
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konkretnej ulicy, a nie w dowolnej lokali-
zacji, w jakiej w przyszłości potencjalnie 
może mieścić się siedziba pracodawcy. 
Dlatego w takim przypadku zmiana sie-
dziby firmy wymaga zmiany umowy 
o pracę.

Najmniej sprzyjającym konfliktom rozwią-
zaniem jest osiągnięcie porozumienia w oma-
wianym zakresie. Jeżeli takie porozumienie 
zostanie osiągnięte, pracodawca przedstawia 
pracownikowi pisemną informację:

W drodze porozumienia zmieniającego 
z dniem ........... ustala się miejsce świad-
czenia pracy: ............................................

Pozostałe warunki umowy o pracę nie 
ulegają zmianie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zmiana miejsca pracy nie powoduje ko-
nieczności zawierania z pracownikami no-
wych umów o pracę. Zmiana lokalizacji nie 
stanowi ponadto zmiany pracodawcy 
(przejścia zakładu pracy na nowego praco-
dawcę).

Jeżeli porozumienie nie jest możliwe, ko-
nieczne staje się wypowiedzenie pracowni-
kom warunku umowy, jakim jest miejsce pra-
cy (art. 42 Kodeksu pracy). Przedstawiamy 
wzór takiego wypowiedzenia.

Gdy zmiana adresu siedziby 
pracodawcy nie wpływa 
na zmianę miejsca pracy

Pewne kategorie pracowników – np. pra-
cownicy mobilni, co do zasady, nie świadczą 
pracy w siedzibie pracodawcy. W ich umo-
wach jako miejsce pracy może być wskazany 
obszar pokrywający się np. z konkretną jed-
nostką administracyjną kraju – np. teren wo-
jewództwa mazowieckiego. W omawianym 
przypadku zmiana siedziby pracodawcy nie 
powoduje konieczności modyfikowania 
umów, ponieważ nie ma ona znaczenia 
z punktu widzenia miejsca wykonywania 
pracy.

PRZYKŁAD

Przedstawiciel handlowy prowadzi 
sprzedaż produktów na terenie woje-
wództwa opolskiego, które jest wskaza-
ne w treści umowy jako miejsce pracy. 
Siedziba pracodawcy mieści się w War-
szawie. Pracodawca ze względów logi-
stycznych postanowił przenieść siedzibę 
do Krakowa. W tym przypadku nie ma 
podstaw do zmiany postanowień umo-
wy, ponieważ przeniesienie siedziby 
pracodawcy nie zmienia rejonu (miej-
sca pracy) przedstawiciela handlowego.

Wzór wypowiedzenia zmieniającego miejsce pracy

Dane identyfikacyjne pracodawcy Miejscowość, data

 Pan/Pani (wskazanie pracownika)

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wypowiadam umowę zawartą w dniu ....……… w części dotyczącej miejsca pracy z za-
chowaniem ..........………….. okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu ................….

Wypowiedzenie spowodowane jest zmianą siedziby pracodawcy. 

Umowa w pozostałym zakresie nie ulega zmianie. 
Informujemy, że brak złożenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia: 
…………………. oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy będzie 
oznaczał zgodę na proponowaną zmianę.
W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika proponowanej zmiany, umowa ulegnie 
rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem: ……………………………....... 
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wypowiedzenia przysługuje Panu (Pani) 
prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w: ....…………………… 

informacja 
pisemna

pracodawca
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Podobnie będzie w przypadku zatrudniania 
pracowników w formie telepracy. Jeżeli stro-
ny ustaliły, że miejscem pracy telepracownika 
będzie jego miejsce zamieszkania, to zmiana 
siedziby pracodawcy nie spowoduje koniecz-
ności modyfikacji umowy.

Co do zasady pracodawca ma jedną siedzi-
bę (główną), mimo że w jego strukturach 
funkcjonują mniejsze jednostki – oddziały, fi-
lie czy biura. W przypadku gdy siedziba pra-
codawcy ulega zmianie, a pracownicy filii 
mają wskazaną jako miejsce pracy terenową 
jednostkę organizacyjną – nie ma podstaw 
do dokonania zmian w umowie.

Informacja o zmianie 
siedziby pracodawcy

To, że miejsce pracy pracownika nie jest usy-
tuowane w siedzibie pracodawcy, nie oznacza, 
iż pracodawca jest zwolniony z obowiązku po-
informowania pracowników o zmianie siedziby.

Informacja o zmianie siedziby pracodawcy 
może być pracownikom przekazana w sposób 
dowolny (zgodnie z uznaniem pracodawcy). 
W grę może wchodzić rozesłanie e-maili do 
pracowników, obwieszczenie czy zorganizo-
wanie spotkania z pracownikami, podczas 
którego zostaną poinformowani o zmianie 
siedziby. Generalnie każdy sposób poinfor-
mowania jest dobry, pod warunkiem że infor-
macja dotrze do każdego pracownika.

Należy podkreślić, że pracodawca ma obo-
wiązek poinformować o zmianie siedziby firmy 
także tych pracowników, którzy przez dłuższy 
czas nie świadczą pracy – np. pracowników ko-
rzystających z urlopowych uprawnień rodziciel-
skich. Korzystanie z tych przywilejów wiąże się 
nierzadko z koniecznością doręczenia praco-
dawcy stosownych wniosków. Brak aktualnych 
danych identyfikujących siedzibę pracodawcy 
może w praktyce uniemożliwić korespondencję 
między pracownikiem a pracodawcą.

■ ZAPAMIĘTAJ
Każdy pracownik niezależnie od tego, 
gdzie znajduje się jego miejsce pracy, musi 
zostać poinformowany o zmianie siedziby 
pracodawcy.

Obowiązek informacyjny 
wobec PIP i PIS

Do 16 stycznia 2013 r. pracodawcy mieli 
obowiązek zawiadamiania na piśmie właści-
wego okręgowego inspektora pracy i właści-

wego państwowego inspektora sanitarnego 
m.in. o zmianie miejsca prowadzenia działal-
ności. Od 17 stycznia 2013 r. w związku z no-
welizacją Kodeksu pracy obowiązek ten został 
zniesiony. Pracodawca, zmieniając miejsce 
prowadzenia działalności, nie musi już infor-
mować o tej zmianie Państwowej Inspekcji 
Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązek informowania PIP i PIS został 
zniesiony zarówno wobec tych pracodawców, 
którzy dokonywali takich zgłoszeń na pod-
stawie przepisów obowiązujących przed 
17 stycznia 2013 r., jak i pracodawców, którzy 
rozpoczęli działalność po 16 stycznia 2013 r.

SEBASTIAN KRYCZKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 42 Kodeksu pracy
§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę stosuje się odpowiednio do wy-
powiedzenia wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy 
lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli 
pracownikowi zaproponowano na pi-
śmie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez 
pracownika zaproponowanych warun-
ków pracy lub płacy, umowa o pracę 
rozwiązuje się z upływem okresu doko-
nanego wypowiedzenia. Jeżeli pracow-
nik przed upływem połowy okresu wy-
powiedzenia nie złoży oświadczenia 
o odmowie przyjęcia zaproponowanych 
warunków, uważa się, że wyraził zgodę 
na te warunki; pismo pracodawcy wy-
powiadające warunki pracy lub płacy 
powinno zawierać pouczenie w tej spra-
wie. W razie braku takiego pouczenia, 
pracownik może do końca okresu wypo-
wiedzenia złożyć oświadczenie o odmo-
wie przyjęcia zaproponowanych warun-
ków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy nie jest wy-
magane w razie powierzenia pracowni-
kowi, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy, innej pracy niż 
określona w umowie o pracę na okres 
nie przekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to 
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika.

jednostka 
organizacyjna

Państwowa 
Inspekcja Pracy
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Kiedy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością może 
podjąć działalność gospodarczą
Czasami zdarza się, że spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością od lat jest zareje-
strowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS), ale nie wystąpiła o NIP ani o REGON, 
nie prowadziła faktycznie działalności go-
spodarczej, nie składała żadnych sprawoz-
dań do KRS. Pojawia się pytanie, co należy 
uczynić, aby obecnie mogła rozpocząć pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie 
oznacza, że spółka z o.o. z dniem wpisu fak-
tycznie rozpoczyna działalność gospodarczą. 
Jeżeli taka spółka zamierza faktyczne rozpo-
cząć działalność gospodarczą, zarząd spółki 
powinien uzyskać NIP, REGON oraz dokonać 
zgłoszenia do ZUS.

W celu podjęcia działalności gospodarczej 
zarząd spółki powinien zgłosić spółkę do 
urzędu skarbowego w celu nadania numeru 
NIP, do Głównego Urzędu Statystycznego 
w celu nadania numeru REGON, a także do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
wraz z oświadczeniem wskazującym, że spół-
ka nie prowadziła dotychczas żadnej działal-
ności gospodarczej oraz nie zatrudniała pra-
cowników, w związku z czym nie została do 
tej pory zgłoszona do ZUS i nie występowała 
o nadanie numerów NIP i REGON.

W KRS należy złożyć bieżące sprawozdanie 
finansowe spółki wraz z oświadczeniem, że 
spółka nie prowadziła do tej pory działalności 
gospodarczej i nie uzyskiwała żadnych przy-
chodów. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki za-
rząd nie złożył w urzędzie skarbowym po-
świadczonego przez siebie odpisu umowy 
spółki wraz ze wskazaniem sądu, w którym 
spółka ta została zarejestrowana, teraz należy 
dopełnić tego obowiązku. Natomiast w celu 
dokonywania płatności urzędowych (należ-
ności m.in. dla ZUS, US) spółka powinna tak-
że otworzyć firmowy rachunek bankowy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Numery NIP i REGON muszą zostać ujaw-
nione w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z momentem wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego spółka uzyskuje osobowość praw-

ną i może podjąć faktyczną działalność go-
spodarczą. Zważywszy jednak, że spółka 
z o.o. może zostać utworzona w każdym celu 
prawnie dopuszczalnym, podjęcie działalno-
ści gospodarczej przez spółkę z chwilą jej wpi-
su do rejestru jest fakultatywne.

Załóżmy, że spółka została zarejestrowana 
w sierpniu 2008 r. Mając na względzie, że 
w 2008 r. nie obowiązywały jeszcze przepisy 
regulujące zasadę tzw. jednego okienka i nie 
było przepisów przewidujących możliwość 
zawieszenia działalności gospodarczej, miały 
miejsce przypadki, że podmioty rejestrowały 
działalność gospodarczą, natomiast ze wzglę-
du na brak faktycznego podjęcia tej działal-
ności nie występowały o nadanie numerów 
NIP i REGON (czyli istniały „w zawieszeniu”).

Właśnie z powodu braku uchwalenia odpo-
wiednich przepisów prawa w tamtym czasie, 
tj. braku prawnej możliwości zawieszenia 
działalności gospodarczej podmiotu (spółki) 
nieprowadzącego faktycznie żadnej działalno-
ści i niezatrudniającego pracowników, istniała, 
co do zasady, konieczność np. przesyłania 
deklaracji podatkowych do urzędu skarbowe-
go, sporządzania sprawozdania finansowego 
i jego składania do KRS. Te obowiązki spra-
wozdawcze w urzędzie skarbowym czy ZUS 
były czystą formalnością – sprowadzały się do 
przesyłania deklaracji z samymi zerami.

Co powinna zrobić spółka 
w celu faktycznego 
rozpoczęcia działalności

W celu faktycznego rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej i uniknięcia negatywnych 
konsekwencji niedopełnienia określonych 
obowiązków związanych z pełną rejestracją 
spółki oraz mając na względzie obecnie obo-
wiązujące przepisy prawa, zarząd spółki po-
winien:
Krok 1. Zgłosić spółkę do urzędu skarbowego 

w celu nadania numeru NIP, do Głównego 
Urzędu Statystycznego w celu nadania nu-
meru REGON, a także do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wraz z oświadczeniem 
wskazującym, że spółka nie prowadziła do-

sprawozdanie 
finansowe

deklaracja 
podatkowa
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tychczas żadnej działalności gospodarczej 
i nie zatrudniała pracowników.

Krok 2. Złożyć w US poświadczony przez sie-
bie odpis umowy spółki wraz ze wskaza-
niem sądu, w którym spółka została zareje-
strowana (po zarejestrowaniu spółki zarząd 
powinien w terminie dwóch tygodni złożyć 
we właściwym urzędzie skarbowym po-
świadczony przez siebie odpis umowy spół-
ki ze wskazaniem sądu, w którym spółka 
została zarejestrowana, oraz daty i numeru 
rejestracji).

Krok 3. Ujawnić NIP i REGON w KRS oraz 
złożyć bieżące sprawozdanie finansowe 
spółki wraz z oświadczeniem, że spółka 
nie prowadziła do tej pory faktycznie dzia-
łalności gospodarczej i nie uzyskiwała żad-
nych przychodów.

Krok 4. Otworzyć firmowy rachunek bankowy 
w celu dokonywania płatności urzędowych.

Jak uzyskać REGON

Zgodnie z ustawą z 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 591) wszystkie podmioty gospodarki 
narodowej (a zatem także m.in. spółka pra-
wa handlowego) obowiązane są do posiada-
nia numeru identyfikacyjnego Krajowego 
Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodar-
ki Narodowej REGON i posługiwania się tym 
numerem przy przekazywaniu informacji 
wykorzystywanych do celów statystycznych 
oraz do przekazywania jednorazowo, syste-
matycznie lub okresowo, nieodpłatnie infor-
macji i danych statystycznych dotyczących 
prowadzonej działalności i jej wyników 
– w formach i terminach oraz według zasad 
me todologicznych określonych szczegółowo 
w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej oraz w przepisach wydanych na 
podstawie art. 31 tej ustawy. Brak lub odmo-
wa wykonania obowiązku statystycznego, 
a także nieterminowe przekazanie danych, 
są zagrożone sankcją grzywny (art. 57 i 58 
ustawy).

Wniosek o nadanie numeru REGON należy 
złożyć do właściwego urzędu statystycznego, 
na terenie którego spółka ma siedzibę, na for-
mularzu RG-1 („Wniosek o wpis do krajowe-
go rejestru urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej lub o zmianę cech objętych 
wpisem”). Formularz wniosku jest dostępny 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego 
pod adresem http://www.stat.gov.pl/bip/re-
gon_PLK_HTML.htm.

Uzyskanie numeru REGON 
przez Internet

Warto zaznaczyć, że GUS umożliwia oso-
bom posiadającym bezpieczny podpis elek-
troniczny składanie również przez Internet 
elektronicznych wniosków RG-1 o wpis. Do 
wniosku należy dołączyć wymagane załączni-
ki, których lista jest wyświetlana na początku 
i na końcu wypełnianego wniosku.

Akceptowane formaty załączników elektro-
nicznych to: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF, .jpg, 
.gif, .tif, .png, .svg, .zip, .tar, .rar.

Akceptowane zakresy dokumentów użytko-
wych to format xml dla danych tekstowych 
przesyłanych po wypełnieniu elektroniczne-
go wniosku RG-1 dostępnego w systemie 
eREGON.

Wniosek należy podpisać bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certy-
fikatu. Wniosek jest podpisywany łącznie 
z załącznikami. Urzędowe poświadczenie 
odbioru wniosku wraz z numerem sprawy 
oraz informacja o wystawieniu zaświadcze-
nia do odebrania będą przesłane na adres 
e-mail podany przez osobę wypełniającą 
wniosek. Do obsługi wniosków elektronicz-
nych RG-1 służy system dostępny na stronie: 
https://esp.stat.gov.pl/.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi 
powszechnie przez GUS na stronie interneto-
wej pod adresem http://www.stat.gov.pl/
gus/5525_PLK_HTML.htm, w celu wypełnie-
nia wniosku na stronie głównej eREGON na-
leży wybrać przycisk: WYPEŁNIJ FORMU-
LARZ. Na kolejnej stronie należy określić 
rodzaj wniosku: RG-1, adres e-mail osoby 
składającej oraz formę zaświadczenia o nu-
merze identyfikacyjnym REGON: elektro-
niczną lub papierową, lub obie formy jedno-
cześnie.

Sprawdzenie urzędowego poświadczenia 
odbioru jest możliwe za pomocą przycisku: 
WERYFIKACJA URZĘDOWEGO POŚWIAD-
CZENIA ODBIORU.

Kontrola przebiegu sprawy oraz odbiór pod-
pisanego zaświadczenia są możliwe po zalogo-
waniu się do systemu eREGON po wybraniu 
przycisku: LOGOWANIE DO SYSTEMU.

■ ZAPAMIĘTAJ
Sesja jest ograniczona do 60 minut. Maksy-
malna wielkość dodanych załączników 
wraz z formularzem nie może przekroczyć 
5 MB. Ze względu na znaczne obciążenie 
sieci GUS utrudnione jest załączanie do 
wniosków plików o dużej pojemności.

umowa
 spółki

podpis 
elektroniczny
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Jak uzyskać NIP

Zgodnie z przepisami ustawy z 13 paździer-
nika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i płatników – t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm. (art. 2 ust. 1 
w zw. z art. 3 i 5 ustawy) spółka ma obowią-
zek uzyskania numeru identyfikacji podatko-
wej – NIP.

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się 
jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz 
liczbę opłacanych przez podatnika podatków, 
formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje 
prowadzonej działalności gospodarczej czy 
liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgłoszenie identyfikacyjne podatników 
niebędących osobami fizycznymi zawiera 
w szczególności pełną i skróconą nazwę (fir-
mę), formę organizacyjnoprawną, adres sie-
dziby, numer identyfikacyjny REGON, organ 
rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany 
przez ten organ, wykaz rachunków banko-
wych, adres miejsca przechowywania doku-
mentacji rachunkowej oraz przedmiot wyko-
nywanej działalności określony według 
obowiązujących standardów klasyfikacyj-
nych, a ponadto:

 ● w przypadku zakładów (oddziałów) osób 
prawnych oraz innych wyodrębnionych 
jednostek wewnętrznych będących podat-
nikami – NIP oraz inne dane dotyczące jed-
nostki macierzystej;

 ● w przypadku spółek cywilnych, osobowych 
spółek handlowych i podmiotów podlega-
jących wpisowi do rejestru przedsiębior-
ców na zasadach określonych dla spółek 
osobowych – dane dotyczące wspólników, 
w tym również identyfikator podatkowy 
poszczególnych wspólników;

 ● w przypadku podatkowych grup kapitało-
wych – dane dotyczące spółek wchodzą-
cych w skład grupy, w tym również numery 
NIP nadane tym spółkom.
Podatnicy podatku od towarów i usług lub 

podatku akcyzowego są obowiązani dokonać 
zgłoszenia identyfikacyjnego przed wykona-
niem pierwszej czynności podlegającej opo-
datkowaniu jednym z tych podatków.

Podatnicy oraz płatnicy podatków podlega-
jący obowiązkowi ewidencyjnemu są obowią-
zani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego 
nie później niż w terminie przewidzianym do 
złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, in-
formacji bądź oświadczenia albo wraz z do-
konaniem pierwszej wpłaty podatku lub za-
liczki na podatek. Oznacza to, że również 
omawiana spółka musi dokonać zgłoszenia 
identyfikacyjnego w ww. terminie.

Nadanie numeru NIP następuje przez Cen-
tralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji 
Podatników, po dokonaniu zgłoszenia identy-
fikacyjnego.

Wniosek o nadanie numeru NIP należy zło-
żyć w urzędzie skarbowym właściwym według 
siedziby spółki (przedsiębiorcy) na formularzu 
NIP-2 („Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłosze-
nie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości praw-
nej, będącej podatnikiem lub płatnikiem”).

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku dokonywania zgłoszenia 
identyfikacyjnego przez pełnomocnika do 
zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub 
poświadczoną urzędowo kopię pełnomoc-
nictwa, jeśli natomiast pełnomocnictwo 
zostało udzielone wyłącznie do dokonania 
zgłoszenia identyfikacyjnego – do zgłosze-
nia dołącza się oryginał pełnomocnictwa.

Uzyskanie numeru NIP 
przez Internet

Istnieje również możliwość przesłania zgło-
szenia identyfikacyjnego za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Zgłoszenia są 
przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego 
na stronie, której adres podany jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Finansów. Zgłoszenie należy opatrzyć bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfi-
kowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 
z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 262).

Druk formularza NIP-2, w tym formularza 
w wersji interaktywnej, jest dostępny na stro-
nie internetowej pod adresem: http://www.
finanse.mf.gov.pl/en/abc-podatkow/reje-
stracja-podatnikow/-/asset_publisher/Id8O/
content/formularze-1/pop_up?_101_IN-
STANCE_Id8O_viewMode=print.

Jak dokonać zgłoszenia 
do ZUS

Przedsiębiorca (spółka) ma także obowią-
zek zgłoszenia do ZUS pracowników, osób 
podlegających obowiązkowym ubezpiecze-
niom społecznym oraz płatnika składek na 
Fundusz Pracy. Zgłoszenia należy dokonać 
w terminie siedmiu dni od momentu rozpo-
częcia działalności gospodarczej lub zatrud-
nienia pracownika/pracowników.

zgłoszenie 
identyfikacyjne

Fundusz 
Pracy
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Ustawa z 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 
wprowadza obowiązek ubezpieczenia emery-
talnego, rentowego, chorobowego i wypad-
kowego osób fizycznych, które na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. 
Obowiązek zgłoszenia osób podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu 
leży po stronie płatnika składek (w naszym 
przypadku spółki).

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie braku dopełnienia obowiązku zgło-
szenia do ZUS zgłoszenie takie dokonywane 

jest z urzędu przez ZUS, a płatnikowi grozi 
kara grzywny do wysokości 5000 zł.

Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych nale-
ży dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS 
według ustalonego wzoru albo w formie do-
kumentu elektronicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 235). Na podstawie pierwszego zgłosze-
nia do ubezpieczeń społecznych zakładane 
jest konto ubezpieczonego (oznaczone nume-
rem ewidencyjnym nadanym osobie ubezpie-
czonej przez Rządowe Centrum Informatycz-

Wzór oświadczenia

Kalisz, 20 kwietnia 2011 r. 

MODINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pogodna 4
62-800 Kalisz  
Nr KRS: 0000087564

 Urząd Statystyczny w Poznaniu
 Oddział w Kaliszu
 Pl. Jana Kilińskiego 13
 62-800 Kalisz/
 Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
 ul. Wrocławska 12–14
 62-800 Kalisz/
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Ostrowie Wlkp.
 Inspektorat w Kaliszu
 ul. Konopnickiej 31
 62-800 Kalisz/
 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 ul. Grochowe Łąki 6
 61-752 Poznań 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczamy, że od dnia wpisu spółki MODINEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią (z siedzibą w Kaliszu przy ul. Pogodnej 4) do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od 
12 maja 2008 r. do 1 stycznia 2011 r., spółka MODINEX Sp. z o.o. nie prowadziła żadnej 
działalności gospodarczej oraz nie zatrudniała pracowników i ze względu na to nie została 
dotychczas zgłoszona i zarejestrowana odpowiednio do Głównego Urzędu Statystycznego, 
urzędu skarbowego ani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również nie składała do-
tychczas w KRS rocznych sprawozdań finansowych.

 Paulina Remix Stefan Okolski 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

obowiązek 
ubezpieczenia

numer 
ewidencyjny
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ne Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności – RCI PESEL) oraz konta 
płatników składek (oznaczone numerem NIP, 
a jeśli płatnik składek nie posiada numeru 
NIP, do czasu jego uzyskania – numerem 
z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmio-
tów Gospodarki Narodowej REGON, a jeżeli 
nie posiada również tego numeru – numerem 
PESEL lub serią i numerem dowodu osobiste-
go albo paszportu).

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 
i/lub ubezpieczenia zdrowotnego należy do-
konać w formie elektronicznej lub papierowej 
na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. 
W przypadku dokonania zgłoszenia w formie 
elektronicznej wniosek powinien być opa-
trzony bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli zaś zgło-
szenie następuje na formularzu w wersji pa-
pierowej, wniosek należy złożyć bezpośred-
nio w jednostce organizacyjnej ZUS lub 
wysłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Formularze można pobrać ze strony inter-
netowej ZUS pod adresem: http://www.zus.
pl/default.asp?p=1&id=1083#p1085.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli przedsiębiorca jest obsługiwany 
przez zewnętrzne biuro rachunkowe, zgło-
szenia dokonuje firma rachunkowa.

Jak złożyć sprawozdanie 
finansowe do KRS

Zasady sporządzania oraz zatwierdzania 
sprawozdań finansowych za dany rok obroto-
wy określa ustawa z 29 września 1994 r. o ra-
chunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330). 
Przepisy w niej zawarte regulują m.in. obo-
wiązki związane z ogłaszaniem sprawozda-
nia finansowego oraz składaniem go do Kra-
jowego Rejestru Sądowego, a także wskazują 
podmioty będące adresatami tych obowiąz-
ków, w tym skutki ich niedopełnienia. Regu-
lacje tej ustawy obejmują m.in. spółki prawa 
handlowego, w tym spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością (art. 2 § 1 pkt 1).

■ ZAPAMIĘTAJ
Kierownik jednostki ponosi odpowiedzial-
ność za wykonywanie obowiązków w za-
kresie sprawozdawczości finansowej okre-
ślonych w ustawie o rachunkowości, 
również wówczas, gdy za jego zgodą zosta-
ną one powierzone innej osobie. W przy-
padku gdy kierownikiem jednostki jest or-

gan wieloosobowy, a nie została wskazana 
osoba odpowiedzialna, wszyscy członko-
wie tego organu ponoszą odpowiedzial-
ność.

Z kolei realizacja postulatu aktualności da-
nych zawartych w rejestrze i przyspieszenia 
zgłaszania przez podmioty rejestrowe zmian 
została uregulowana w ustawie z 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. 
zm.). Przepis zawarty w art. 22 ustawy o KRS 
dotyczy nakazu składania wniosków w termi-
nie siedmiu dni od zajścia zdarzenia uzasad-
niającego dokonanie wpisu w rejestrze, chyba 
że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepisem szczególnym jest m.in. art. 69 
ust. 1 ustawy o rachunkowości nakazujący 
złożenie w sądzie rejestrowym sprawozda-
nia finansowego. Zgodnie z tym przepisem 
kierownik jednostki składa we właściwym 
rejestrze sądowym roczne sprawozdanie 
finan sowe, opinię biegłego rewidenta (jeże-
li podlegało ono badaniu), odpis uchwały 
bądź postanowienia organu zatwierdzające-
go o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego i podziale zysku lub pokryciu 
straty, a w przypadku jednostek, o których 
mowa w art. 49 ust. 1, także sprawozdanie 
z działalności – w ciągu 15 dni od dnia za-
twierdzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego. Zgodnie natomiast z art. 69 ust. 2 
ww. ustawy, jeżeli sprawozdanie finansowe 
nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu 
miesięcy od dnia bilansowego, należy złożyć 
je w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po za-
twierdzeniu.

W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialnym 
za złożenie we właściwym rejestrze sądowym 
sprawozdania finansowego (jak również za 
jego uprzednie sporządzenie) jest zasadniczo 
zarząd (wszyscy jego członkowie), chyba że 
wewnętrzne uregulowania (np. umowa spół-
ki) stanowią inaczej.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunko-
wości, kto wbrew przepisom ustawy nie skła-
da sprawozdania finansowego lub sprawoz-
dania z działalności we właściwym rejestrze 
sądowym, podlega grzywnie albo karze ogra-
niczenia wolności (art. 79 pkt 4 ustawy).

■ ZAPAMIĘTAJ
Przez „kierownika jednostki” w świetle 
ustawy o rachunkowości rozumie się oso-
bę lub organ jedno- lub wieloosobowy (za-
rząd), który (zgodnie z obowiązującymi 
jednostkę przepisami prawa, statutem, 
umową lub na mocy prawa własności) 

dowód
 osobisty

podział 
zysku
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uprawniony jest do zarządzania jednostką, 
z wyłączeniem pełnomocników ustano-
wionych przez jednostkę. Za kierownika 
jednostki uważa się również likwidatora, 
a także syndyka lub zarządcę ustanowio-
nego w postępowaniu upadłościowym, je-
żeli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego.

Z kolei zgodnie z ustawą o KRS skutkiem 
naruszenia odpowiedniego terminu będzie 
powstanie możliwości wszczęcia przez sąd 
re jestrowy postępowania przymuszającego, 
o któ rym mowa w art. 24 ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Zgodnie z tym przepisem 
w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do reje-
stru lub dokumenty, których złożenie jest obo-
wiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu 
terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych 
do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy, sied-
miodniowy termin, pod rygorem zastosowania 
grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń 
niepieniężnych. W razie niewykonania obo-
wiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakła-
da na obowiązanych grzywnę.

Ponadto na podstawie art. 4a ustawy o ra-
chunkowości kierownik jednostki oraz człon-
kowie rady nadzorczej lub innego organu nad-
zorującego jednostki są zobowiązani do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie z działalności spełniały wy-
magania przewidziane w niniejszej ustawie, 
i odpowiadają solidarnie wobec spółki za szko-
dę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 
stanowiącym naruszenie tego obowiązku.

Spółka powinna złożyć za rok obrotowy, 
w którym podejmie faktyczną działalność go-
spodarczą, sprawozdanie finansowe do KRS 
wraz z wnioskiem o ujawnienie numerów NIP 
i REGON. Wniosek taki należy złożyć na for-
mularzu KRS-Z30 i KRS-ZY. Formularze są do-
stępne w sądach rejestrowych oraz na stronie 
internetowej pod adresem: http://bip.ms.gov.
pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-
-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzysty-
wanych-w-krs/.

Składając wniosek, wnioskodawca bez we-
zwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis 
podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogło-
szenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Wnioski można składać także na niebarwnych 
formularzach stanowiących wydruki kompute-
rowe lub będących kserokopiami formularzy 
urzędowych.

Od wniosku o przyjęcie dokumentów, 
o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, 
oraz dokumentów zawierających dane nie-
podlegające według przepisów ustawy wpiso-

wi do określonego działu Krajowego Rejestru 
Sądowego, pobiera się opłatę stałą w kwocie 
40 zł (art. 63 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych 
– t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. 
zm.). Jednak w przypadku jednoczesnego 
wniesienia przez tego samego wnioskodawcę 
na kilku formularzach kilku wniosków o wpis 
lub o dokonanie zmian w KRS pobiera się 
tyko jedną opłatę, z tym że jeśli przepis prze-
widuje dla danego rodzaju sprawy opłaty 
w różnych wysokościach, pobiera się opłatę 
wyższą.

Warto zatem zgłosić numery NIP i REGON 
wraz ze złożeniem sprawozdania finansowe-
go w KRS – wówczas pobierana będzie tylko 
jedna opłata sądowa w wysokości 40 zł. 
Oprócz opłaty sądowej należy jeszcze uiścić 
opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie w Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wy-
nosi za ogłoszenie kolejnych wpisów 250 zł.

Zakładanie firmowego 
konta bankowego

Założenie firmowego konta bankowego ma 
w pewnym sensie rejestracyjny charakter, po-
nieważ wiele przepisów (np. prawo podatkowe, 
prawo z zakresu ubezpieczeń społecznych) sta-
wia wymóg przeprowadzania rozliczeń za po-
średnictwem firmowego konta bankowego.

Zgodnie z art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokony-
wanie lub przyjmowanie płatności związa-
nych z wykonywaną działalnością gospodar-
czą następuje za pośrednictwem rachunku 
bankowego przedsiębiorcy w każdym przy-
padku, gdy:

 ● stroną transakcji, z której wynika płatność, 
jest inny przedsiębiorca,

 ● jednorazowa wartość transakcji, bez 
względu na liczbę wynikających z niej płat-
ności, przekracza równowartość 15 000 
euro przeliczonych na złote według śred-
niego kursu walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski ostatniego 
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym dokonano transakcji.
Ponadto posiadanie firmowego konta ban-

kowego jest obligatoryjne także w przypadku:
 ● przekazania składek przez płatnika (spół-

kę) do ZUS,
 ● dokonywania zapłat związanych z działal-

nością gospodarczą podatków przez pro-

postępowanie 
przymuszające

konto 
bankowe
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wadzących podatkową księgę przychodów 
i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać 
bezpośrednio na konto urzędu),

 ● otrzymania zwrotów w zakresie podatku 
od towarów i usług.

EMILIA BARTKOWIAK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 30 ustawy o statystyce publicznej
Podmioty gospodarki narodowej są obo-
wiązane do:
1)  posiadania numeru identyfikacyjne-

go krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, 
o którym mowa w rozdziale 6, i po

sługiwania się nim przy przekazy-
waniu informacji wykorzystywa-
nych dla celów statystycznych;

2)   stosowania w prowadzonej ewiden-
cji i dokumentacji oraz rachunkowo-
ści standardów klasyfikacyjnych 
ustalonych na podstawie art. 40;

3)  przekazania jednorazowo, przeka-
zywania systematycznie lub okreso-
wo, nieodpłatnie informacji i da-
nych statystycznych dotyczących 
prowadzonej działalności i jej wyni-
ków w formach i terminach oraz we-
dług zasad metodologicznych okre-
ślonych szczegółowo w programie 
badań statystycznych statystyki pu-
blicznej oraz w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 31.

Jakie obowiązki wobec ZUS 
mają przedsiębiorcy 
zawieszający 
działalność gospodarczą
Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji 
finansowej mogą zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej. W okresie za-
wieszenia działalności są oni zwolnieni 
z obowiązku opłacania składek ZUS. 
Przedsiębiorcy w tym okresie nie mają 
również obowiązku sporządzania i prze-
kazywania do ZUS żadnych dokumentów 
rozliczeniowych.

Zawieszenie działalności gospodarczej, 
o którym mowa w art. 14a ust. 1–1b ustawy 
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 
z późn. zm.), następuje tylko na wniosek 
przedsiębiorcy. Powoduje ono ustanie obo-
wiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, 
w którym rozpoczyna się zawieszenie wykony-
wania działalności gospodarczej, do dnia po-
przedzającego dzień wznowienia wykonywa-
nia działalności gospodarczej. W okresie 
zawieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej przedsiębiorca nie jest również objęty 
obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli przedsiębiorca zawiesi działalność go-
spodarczą w trakcie miesiąca, to podstawa wy-

miaru składek na ubezpieczenia społeczne po-
winna zostać ustalona proporcjonalnie do dnia 
podlegania tym ubezpieczeniom w danym mie-
siącu. Zasadę proporcjonalnego pomniejszenia 
stosuje się do składek emerytalnej, rentowej, 
chorobowej i wypadkowej. Natomiast składka 
na ubezpieczenie zdrowotne za niepełny mie-
siąc ubezpieczeniowy musi być opłacona w peł-
nej wysokości, bez względu na liczbę dni podle-
gania ubezpieczeniu – jest to bowiem składka 
miesięczna i niepodzielna.

Kto może zawiesić 
wykonywanie 
działalności gospodarczej

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na za-
wieszenie wykonywania działalności gospo-
darczej, powinien sprawdzić, czy spełnia wa-
runki do zawieszenia działalności. Nie wszyscy 
bowiem przedsiębiorcy mogą zawiesić wyko-
nywanie działalności gospodarczej. Możliwość 
zawieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej jest wykluczona w przypadku przed-
siębiorców, którzy zatrudniają pracowników.

wniosek 
przedsiębiorcy

składka 
miesięczna
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■ ZAPAMIĘTAJ
Z możliwości zawieszenia działalności go-
spodarczej może skorzystać wyłącznie 
przedsiębiorca niezatrudniający pracowni-
ków (tj. osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, miano-
wania lub spółdzielczej umowy o pracę).

Z kolei wspólnik spółki cywilnej może za-
wiesić wykonywanie działalności gospodar-
czej tylko wówczas, gdy uczynią to również 
pozostali wspólnicy tej spółki. Przy czym oso-
ba, która wykonuje działalność gospodarczą 
w więcej niż jednej spółce cywilnej, może za-
wiesić wykonywanie działalności gospodar-
czej w jednej lub kilku takich spółkach. Nie ma 
zatem wymogu zawieszenia działalności go-
spodarczej we wszystkich spółkach cywilnych.

PRZYKŁAD

Od 1 stycznia 2010 r. Piotr P. prowadzi 
z Janem O. działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej. W okresie wa-
kacji (tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.) 
Piotr P. zamierza zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej. Zawieszenie 
wykonywania działalności gospodarczej 
w formie spółki cywilnej będzie skutecz-
ne tylko wtedy, gdy wniosek w tej spra-
wie złożą wszyscy wspólnicy spółki (za-
równo Piotr P., jak i Jan O.). Jeżeli Jan 
O. nie złoży wniosku o zawieszenie wy-
konywania działalności gospodarczej, to 
wspólnik Piotr P., który zgłasza chęć za-
wieszenia działalności gospodarczej, na-
dal będzie podlegał obowiązkowi ubez-
pieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego. Ponadto będzie on zobo-
wiązany w okresie lipiec–sierpień nadal 
opłacać składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Działalność gospodarcza może być zawie-
szona przez przedsiębiorcę na okres od 30 dni 
do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wyko-
nywania działalności gospodarczej obejmuje 
wyłącznie pełny luty danego roku kalendarzo-
wego, to za minimalny okres zawieszenia wy-
konywania działalności gospodarczej przyjmu-
je się liczbę dni lutego przypadającą w danym 
roku kalendarzowym (art. 14a ust. 1a ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej). Okres 
zawieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej powinien być oznaczony w dniach, 
miesiącach albo w miesiącach i dniach.

■ ZAPAMIĘTAJ
Minimalny okres zawieszenia wykonywa-
nia działalności przez przedsiębiorcę wyno-
si 30 dni, maksymalny okres to 24 miesiące.

Kogo należy zawiadomić 
o zawieszeniu działalności 
gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki do za-
wieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej, najpierw powinien o tym zawiadomić 
właściwy organ ewidencyjny. W orzecznictwie 
sądowym przyjmuje się, że wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej o zawieszeniu wy-
konywania działalności gospodarczej ma cha-
rakter konstytutywny w sferze ubezpieczeń 
społecznych. Dopiero dokonanie przez osobę 
prowadzącą pozarolniczą działalność gospo-
darczą formalnego zgłoszenia jej zawieszenia 
wywołuje skutek prawny w postaci ustania 
obowiązku ubezpieczenia społecznego i usta-
nia obowiązku opłacania składek (wyrok 
Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2011 r., II UK 
377/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszo-
wie z 30 stycznia 2013 r., III AUa 1052/12). 

W orzecznictwie sądowym zwraca się rów-
nież uwagę na to, że istnienie wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej nie przesą-
dza wprawdzie o faktycznym prowadzeniu 
tej działalności, ale prowadzi do domniema-
nia prawnego, według którego osoba wpisana 
do ewidencji jest traktowana jako prowadzą-
ca działalność gospodarczą (wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Katowicach z 29 stycznia 2013 r., 
III AUa 685/12).

■ ZAPAMIĘTAJ
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną in-
formację o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej powinien prze-
kazać do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W tym celu konieczne jest sporządzenie i zło-
żenie w CEIDG wniosku o zawieszenie dzia-
łalności gospodarczej (formularza CEIDG-1). 
Formularz CEIDG-1 może być złożony za poś-
rednictwem Internetu (https://prod.ceidg.gov.
pl/ceidg.cms.engine/) lub we właściwym dla 
przedsiębiorcy urzędzie gminy.

W przypadku przedsiębiorstw podlegają-
cych obowiązkowi wpisu do Krajowego Reje-
stru Sądowego (np. spółki kapitałowe) zgła-
szanie informacji o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej następuje na pod-
stawie przepisów o KRS. ZUS przyjmuje przy 

okres 
zawieszenia

skutek 
prawny
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tym, że zawieszenie działalności gospodarczej 
przez spółkę jawną, partnerską, komandytową 
lub jednoosobową spółkę z o.o. sprawia, iż 
wspólnicy tych spółek nie podlegają obowiąz-
kowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpie-
czeniu zdrowotnemu w okresie zawieszenia 
działalności spółki. Informację o zawieszeniu 
działalności gospodarczej przedsiębiorca wpi-
sany do rejestru przedsiębiorców KRS przeka-
zuje do sądu rejestrowego przy wykorzystaniu 
formularza KRS-Z62 (wniosek o zmianę da-
nych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 
– zawieszenie/wznowienie wykonywania 
działalności gospodarczej).

Czy i jakie dokumenty 
należy przekazać do ZUS 
w związku z zawieszeniem 
działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobo-
wo działalność gospodarczą bądź korzysta wy-
łącznie z pracy osób z nim współpracujących, 
w związku z zawieszeniem działalności gospo-
darczej nie musi składać w ZUS dokumentów 
wyrejestrowujących. To ZUS na podstawie 
otrzymanej z CEIDG informacji o zawieszeniu 
wykonywania działalności gospodarczej doko-
nuje z urzędu: wyrejestrowania płatnika skła-
dek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowania 
z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą oraz osób z nim współpracują-
cych (formularz ZUS ZWUA) oraz wyrejestro-
wania członków rodziny osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą oraz osoby z nim 
współpracującej z ubezpieczenia zdrowotnego 
(formularz ZUS ZCNA). O sporządzeniu tych 
dokumentów ZUS zawiadamia przedsiębiorcę 
na piśmie.

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS zawiadamia przedsiębiorcę (płatnika 
składek) o dokumentach ubezpieczeniowych 
sporządzonych w związku z zawieszeniem 
wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca podlegający obowiązkowi 
wpisu do KRS, zgłaszając w sądzie rejestro-
wym informację o zawieszeniu działalności 
gospodarczej, składa równocześnie odpowied-
nio wypełniony dokument wyrejestrowania 
płatnika składek (formularz ZUS ZWPA). Sąd 
rejestrowy przedmiotowy dokument przeka-
zuje do ZUS. Dotyczy to tylko tych przedsię-
biorców, którzy są płatnikami składek. Wspól-
nicy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej 
lub jednoosobowej spółki z o.o., którzy 

w związku z zawieszeniem przez spółkę dzia-
łalności gospodarczej przestali podlegać ubez-
pieczeniom, powinni sami wyrejestrować się 
w ZUS jako płatnicy składek (formularz ZUS 
ZWPA) oraz jako ubezpieczeni (formularz 
ZUS ZWUA). Konieczne jest również wyreje-
strowanie członków rodziny z ubezpieczenia 
zdrowotnego (formularz ZUS ZCNA). Wspól-
nicy dokumenty wyrejestrowujące mogą zło-
żyć bezpośrednio w ZUS bądź za pośrednic-
twem sądu rejestrowego wraz z dokumentami 
składanymi przez spółkę.

Mimo otrzymania z CEIDG informacji o za-
wieszeniu wykonywania działalności gospo-
darczej ZUS nie wyrejestruje jako płatnika 
składek przedsiębiorcy, na którym spoczywa 
obowiązek rozliczania i opłacania składek za 
inne osoby niż osoby z nim współpracujące 
(np. za zleceniobiorców).

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS nie wyrejestruje przedsiębiorcy (płat-
nika składek), gdy stwierdzi, że mimo zgło-
szonego zawieszenia wykonywania dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorca ten 
nadal zatrudnia np. zleceniobiorców.

Jeżeli zawieszenie wykonywania działalno-
ści gospodarczej następuje w trakcie miesią-
ca, a co za tym idzie, za część miesiąca istnie-
je obowiązek rozliczenia i opłacenia składek, 
przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS 
odpowiednie dokumenty rozliczeniowe za 
ten miesiąc (deklarację rozliczeniową ZUS 
DRA, raport ZUS RCA, raport ZUS RZA).

PIOTR KOSTRZEWA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 14a ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej
1. Przedsiębiorca niezatrudniający pra-
cowników może zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej na okres od 
30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem 
ust. 1a.
1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej obejmuje 
wyłącznie pełny miesiąc luty danego 
roku kalendarzowego, za minimalny 
okres zawieszenia wykonywania dzia-
łalności gospodarczej przyjmuje się licz-
bę dni miesiąca lutego przypadającą 
w danym roku kalendarzowym.

członek
 rodziny

zleceniobiorcy
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1b. Okres zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej może być 
oznaczony w dniach, miesiącach albo 
miesiącach i dniach.
1c. Do obliczania okresu zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej 
stosuje się przepisy Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.
1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pra-
cowników prowadzący działalność gospo-
darczą przez okres co najmniej 6 miesięcy 
może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej na okres do 3 lat w celu 
sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nie 5 roku życia, a w przypadku 
dziecka, które z powodu stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnosprawno-
ści wymaga osobistej opieki osoby prowa-
dzącej działalność gospodarczą, na okres 
do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia przez dziecko 18 roku życia.
1e. Z uprawnienia, o którym mowa 
w ust. 1d, przedsiębiorca może korzy-
stać jednorazowo w całości lub w nie 
więcej niż 4 częściach.
2. W przypadku wykonywania działal-
ności gospodarczej w formie spółki cy-
wilnej zawieszenie wykonywania dzia-
łalności gospodarczej jest skuteczne pod 
warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników.
2a. Przedsiębiorca wykonujący działal-
ność gospodarczą jako wspólnik w wię-
cej niż jednej spółce cywilnej może za-
wiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej w jednej lub kilku takich 
spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3–7 
stosuje się odpowiednio.
2b. Przedsiębiorca wykonujący działalność 
gospodarczą w różnych formach prawnych 
może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej w jednej z tych form. Przepi-
sy ust. 3–7 stosuje się do zawieszonej for-
my działalności gospodarczej.
3. W okresie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej przedsiębior-
ca nie może wykonywać działalności 
gospodarczej i osiągać bieżących przy-
chodów z pozarolniczej działalności go-
spodarczej.
4. W okresie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1)  ma prawo wykonywać wszelkie 

czynności niezbędne do zachowa-

nia lub zabezpieczenia źródła przy-
chodów;

2)  ma prawo przyjmować należności lub 
obowiązek regulować zobowiązania, 
powstałe przed datą zawieszenia wy-
konywania działalności gospodarczej;

3)  ma prawo zbywać własne środki 
trwałe i wyposażenie;

4)  ma prawo albo obowiązek uczestni-
czyć w postępowaniach sądowych, 
postępowaniach podatkowych i ad-
ministracyjnych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą wykonywaną 
przed zawieszeniem wykonywania 
działalności gospodarczej;

5)  wykonuje wszelkie obowiązki naka-
zane przepisami prawa;

6)  ma prawo osiągać przychody finan-
sowe, także z działalności prowa-
dzonej przed zawieszeniem wykony-
wania działalności gospodarczej;

7)  może zostać poddany kontroli na za-
sadach przewidzianych dla przedsię-
biorców wykonujących działalność 
gospodarczą.

5. Zawieszenie wykonywania działalno-
ści gospodarczej oraz wznowienie wy-
konywania działalności gospodarczej 
następuje na wniosek przedsiębiorcy.
6. Okres zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej rozpoczyna się 
od dnia wskazanego we wniosku o wpis 
informacji o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej, nie wcześniej 
niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do 
dnia złożenia wniosku o wpis informacji 
o wznowieniu wykonywania działalności 
gospodarczej lub do dnia wskazanego 
w tym wniosku, który nie może być 
wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
7. W stosunku do zobowiązań o charak-
terze publicznoprawnym zawieszenie 
wykonywania działalności gospodarczej 
wywiera skutki prawne od dnia, w któ-
rym rozpoczyna się zawieszenie wyko-
nywania działalności gospodarczej, do 
dnia poprzedzającego dzień wznowienia 
wykonywania działalności gospodarczej.
8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu 
wykonywania działalności gospodarczej 
oraz o wznowieniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w przypadku 
przedsiębiorców podlegających obo-
wiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego następuje na podstawie prze-
pisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Jak zmienić miejsce 
działalności gospodarczej
Czy można odliczyć VAT naliczony od zakupów dokonanych 
przed rejestracją działalności

PYTANIE
Prowadzę gospodarstwo rolne – je-
stem rolnikiem ryczałtowym. Przed 
kilku laty rozpoczęłam budowę hali 
magazynowej położonej przy go-
spodarstwie, jednak z zamiarem 
wykorzystania jej do prowadzenia 
innej działalności gospodarczej 
– opodatkowanej VAT. W tym roku 
zakupiłam również kilka maszyn, 
które obsługują wybudowaną ha-
lę. Obecnie zakończyłam budowę 
i mam zamiar złożyć zgłoszenie reje-
strujące mnie jako podatnika VAT 
w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Oprócz tego w dal-
szym ciągu jako rolnik ryczałtowy 
będę prowadziła gospodarstwo 
rolne.
Czy w takim przypadku mam możli-
wość odliczenia VAT, który widnieje 
na fakturach wystawionych na mnie 
z tytułu nabycia materiałów budow-
lanych i maszyn w odniesieniu do 
inwestycji, która będzie służyła do 
wykonywania wyłącznie czynności 
opodatkowanych dopiero teraz?

ODPOWIEDŹ
Należy uznać, że już dokonując 

wydatków na wybudowanie hali 
i nabycie maszyn – nawet jeśli mia-
ło to miejsce przed kilku laty – dzia-
łała Pani w tym zakresie jako po-
datnik VAT. Dlatego też przysługuje 
Pani prawo do odliczenia podatku 
naliczonego wynikającego z faktur 
zakupu takich towarów. Dzieje się 
tak jednak wyłącznie w przypadku, 
w którym nie ma wątpliwości co do 
tego, że nabyte wcześniej towary 
i usługi mają służyć wykonywaniu 
czynności opodatkowanych. Nie ma 
przy tym znaczenia to, że oprócz 
planowanej działalności opodatko-

wanej prowadziła Pani i będzie da-
lej prowadzić gospodarstwo rolne 
jako rolnik ryczałtowy.

WYJAŚNIENIE
Podatnik VAT ma możliwość odli-

czenia wyłącznie tej części podatku 
naliczonego, która odnosi się do to-
warów i usług nabytych w celu wyko-
nywania czynności opodatkowanych 
(art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Ozna-
cza to, że nie podlega odliczeniu po-
datek naliczony wynikający z nabyć 
towarów i usług, które będą wykorzy-
stywane do czynności zwolnionych 
z VAT. Potwierdza to WSA w Łodzi 
w wyroku z 2 marca 2012 r., sygn. akt 
I SA/Łd 33/12:

(...) odliczeniu podlega tylko taki po-
datek naliczony, który jest związany 
z działalnością opodatkowaną. W za-
kresie, w jakim związek ten nie wystę-
puje, podatnikowi nie przysługuje 
uprawnienie do obniżenia podatku na-
leżnego.

W przedstawionym przez Panią 
przypadku zakup materiałów budow-
lanych i maszyn nastąpił w celu prowa-
dzenia wyłącznie czynności opodatko-
wanych. Niemniej jednak nabycie tych 
rzeczy nastąpiło jeszcze przed formal-
nym rozpoczęciem dokonywania ta-
kich czynności, a dodatkowo także 
przed dokonaniem rejestracji na po-
datnika podatku od towarów i usług.

Z pytania wynika, że nie ma wątpli-
wości co do wykorzystywania wybu-
dowanego budynku i nabytych ma-
szyn tylko do celów działalności 
opodatkowanej VAT. Fakt prowadze-
nia równocześnie gospodarstwa rol-
nego nie ma w tym przypadku zna-
czenia.

Problem pojawia się w odniesieniu 
do tego, że wydatki te były ponoszone 

jeszcze przed uzyskaniem rejestracji 
na podatnika VAT. Argumentem prze-
mawiającym za ograniczeniem prawa 
do odliczenia VAT w takim przypadku 
może być to, że w momencie nabycia 
towarów i usług, które (planowo) 
miały posłużyć działalności opodatko-
wanej, formalnie podatnik jeszcze nie 
istniał (nie był zarejestrowany).

Nie można jednak odmawiać pod-
miotowi (spełniającemu materialne 
przesłanki statusu podatnika) prawa 
do odliczenia podatku naliczonego 
wyłącznie przez pryzmat braku jego 
formalnej rejestracji, jeśli nie ma wąt-
pliwości co do celu nabycia towarów 
i usług – do czynności opodatkowa-
nych. Potwierdzał to wielokrotnie 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej (dawniej ETS). Z wyroku 
TSUE z 21 października 2010 r., sygn. 
C 385/09, wynika, że mechanizm od-
liczenia podatku naliczonego nie po-
winien być interpretowany w taki spo-
sób, aby podatnik, który:

(...) spełnia materialnoprawne prze-
słanki odliczenia tego podatku, zgodnie 
z przepisami tej dyrektywy, i który uzy-
skał identyfikację dla celów podatku od 
wartości dodanej w rozsądnym termi-
nie od wykonania czynności uprawnia-
jących go do odliczenia, mógł zostać po-
zbawiony możliwości wykonywania 
tego prawa przez ustawodawstwo kra-
jowe, które zakazuje odliczania podat-
ku od wartości dodanej zapłaconego 
przy nabyciu towarów z tego względu, 
że podatnik ten nie uzyskał identyfika-
cji dla celów podatku od wartości doda-
nej przed ich wykorzystaniem w ra-
mach swej działalności podlegającej 
opodatkowaniu.

Prawo do odliczenia VAT naliczone-
go z faktur potwierdzających wydatki 
dokonane przed rejestracją podatnika 
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jako podatnika VAT czynnego po-
twierdzają też organy podatkowe. 
Przykładowo, w piśmie z 31 sierpnia 
2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy (sygn. ITPP1/443- 
-790/11/AT) stwierdził, że:

(...) skoro w okolicznościach niniejszej 
sprawy poniósł Pan wydatki przed reje-
stracją (1 czerwca 2011 r.) w okresie od 
kwietnia 2011 r., to w tym konkretnym 
przypadku przysługuje Panu prawo do 
odliczenia podatku naliczonego związa-
nego z zakupami dokonanymi przed re-
jestracją dla celów VAT, według zasad 
wskazanych w ww. art. 86 ust. 11 usta-
wy o podatku od towarów i usług (w tym 
przypadku, w rozliczeniu za pierwszy od 
momentu zarejestrowania okres rozli-

czeniowy) i w zakresie określonym przez 
art. 86 ust. 1 tej ustawy, pod warunkiem 
jednak posiadania prawidłowo wysta-
wionych faktur VAT i przy założeniu, że 
rzeczywiście te zakupy nie posłużyły 
sprzedaży zwolnionej.

Należy jednak mieć na uwadze, że 
organy podatkowe nie zawsze prezen-
tują przychylne podatnikowi stanowi-
sko w tym zakresie. W takim przypad-
ku sprawę należy skierować do sądu 
administracyjnego, który z pewnością 
rozwieje (ewentualne) niezasadne 
wątpliwości fiskusa.

Reasumując, pomimo dokonania 
wydatków na cele prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, opodatkowanej 
VAT, przed dokonaniem zgłoszenia re-

jestracyjnego, przysługuje Pani prawo 
do odliczenia podatku naliczonego 
wynikającego z faktur zakupu. Dzieje 
się tak jednak wyłącznie w przypad-
ku, w którym nie ma wątpliwości co 
do tego, że nabyte wcześniej towary 
i usługi mają służyć wykonywaniu 
czynności opodatkowanych. Nie ma 
przy tym znaczenia, że wydatków do-
konano nawet kilka lat przed formal-
ną rejestracją podatnika.

Grzegorz Gębka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług 
– j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).

Jakie składki opłacić za osobę wykonującą zlecenie 
w okresie zawieszenia własnej działalności gospodarczej

PYTANIE
Jestem przedsiębiorcą, prowadzę 
jednoosobowo działalność gospo-
darczą. Chciałbym rozpocząć współ-
pracę na podstawie umowy zlecenia 
z osobą fizyczną, która ma zawie-
szoną działalność gospodarczą. 
Wartość zlecenia to 2500 zł. Jakie 
składki ZUS należy naliczyć od ta-
kiego zlecenia, jakie koszty uzyska-
nia przychodów i jaki podatek do-
chodowy?

ODPOWIEDŹ
Jeśli dla zleceniobiorcy przychód 

uzyskany z tytułu zawartej umowy 
zlecenia będzie podatkowo trakto-
wany jak przychód z działalności 
pozarolniczej, składki ZUS i poda-
tek powinien opłacać zleceniobior-
ca z tytułu własnej działalności. 
Stanie się tak w sytuacji, gdy zakres 
zlecenia będzie się mieścił w zakre-
sie prowadzonej przez zlecenio-
biorcę działalności. Nie ma wów-
czas znaczenia fakt, że działalność 
jest zawieszona, gdyż podjęcie zle-
cenia mieszczącego się w zakresie 
zawieszonej działalności jest rów-
noznaczne z jej ponownym podję-
ciem. Jeżeli natomiast rodzaj zleco-
nych usług jest odmienny od profilu 
zawieszonej działalności gospodar-

czej zleceniobiorcy, będzie on pod-
legał ubezpieczeniom na ogólnych 
zasadach, tj. jak zleceniobiorca. 
Zleceniobiorcom przysługują kosz-
ty uzyskania przychodów w wyso-
kości 20% przychodu pomniej-
szonego o potrącone składki na 
ubez pieczenia emerytalne, rentowe 
oraz chorobowe – jeśli zlecenio-
biorca przystąpił do tego ubezpie-
czenia. Zaliczkę na podatek docho-
dowy należy pobrać w wysokości 
18% przychodu. 

WYJAŚNIENIE
Umowę zlecenia mogą zawrzeć dwie 

osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą. O tym, czy umowa 
cywilna stanie się dla zleceniobiorcy 
odrębnym tytułem do ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnego, zdecydu-
je kwalifikacja podatkowa przychodu 
uzyskanego z tytułu umowy cywilno-
prawnej. Jeżeli Pana zleceniobiorca 
podpisze umowę na wykonanie czyn-
ności/usług, określonych we wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej, to przychód uzyskany z takiego 
zlecenia pod względem podatkowym 
nie stanowi przychodu z działalności 
wykonywanej osobiście, lecz jest przy-
chodem z działalności gospodarczej. 
W takiej sytuacji zleceniobiorca pod-

lega ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnemu tylko z tytułu prowa-
dzonej przez siebie pozarolniczej 
działalności. Natomiast z tytułu wy-
konywania umowy zlecenia osoba ta 
nie jest obejmowana ubezpieczeniami 
społecznymi ani obowiązkowo, ani 
dobrowolnie. Nie następuje zatem 
zbieg tytułów do ubezpieczeń – jest 
tylko jeden tytuł ubezpieczenia, 
tj. działalność gospodarcza zlecenio-
biorcy.

Tego stanu nie zmienia fakt, że zle-
cenie jest wykonywane w okresie za-
wieszenia na podstawie przepisów 
ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej. Jeżeli przedsiębiorca 
zgłosi w organie ewidencyjnym za-
wieszenie działalności, a w trakcie tej 
przerwy nawiąże współpracę na pod-
stawie umowy zlecenia, której przed-
miot pokrywa się z zakresem prowa-
dzonej działalności, to uznaje się, że 
uzyskany przychód należy do źródła, 
jakim jest działalność gospodarcza. 
Jest to równoznaczne ze wznowie-
niem prowadzenia działalności.

W okresie zawieszenia działalności 
przedsiębiorca może podejmować je-
dynie czynności zmierzające do utrzy-
mania/zabezpieczenia źródła przycho-
du, a nie zarobkować, wykonując prace 
będące istotą zawieszonej działalności. 
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Dlatego, podejmując odpłatnie czyn-
ności z zakresu, jakim zajmuje się fir-
ma, będzie musiał zapłacić zarówno 
składki ubezpieczeniowe, jak i podatek 
dochodowy z tytułu działalności go-
spodarczej, którą odwiesił.

PRZYKŁAD

Andrzej O. jest właścicielem fir-
my informatycznej. Zajmuje się 
tworzeniem oprogramowania, 
obsługą i wdrożeniami aplikacji, 
projektowaniem sieci, a także 
naprawą i konserwacją sprzętu 
komputerowego, w tym druka-
rek, modemów itp. Od 1 lipca do 
31 sierpnia 2013 r. przedsiębior-
ca zawiesił prowadzenie działal-
ności. Został tym samym zwol-
niony z obowiązku opłacania 
zaliczek na podatek dochodowy, 
a także składek na ZUS. Na po 
czątku sierpnia Andrzej O. podjął

w ramach umowy zlecenia 
współpracę z pewną firmą pro-
dukcyjną działającą w branży 
rolniczej, która potrzebowała 
modyfikacji w oprogramowaniu 
w związku ze zmianami w po-
datku VAT. Przychód uzyskany 
z tego tytułu nie będzie jednak 
przychodem ze zlecenia, czyli 
z działalności wykonywanej oso-
biście, lecz z działalności gospo-
darczej. Andrzej O. będzie musiał 
zaewidencjonować go w podat-
kowej księdze przychodów i roz-
chodów oraz zapłacić zaliczkę na 
podatek. Od dnia rozpoczęcia 
pracy na zlecenie będzie także 
ponownie ubezpieczony w ZUS 
jako płatnik swoich składek. Nie 
będzie natomiast podlegał żad-
nym ubezpieczeniom z tytułu 
zlecenia.

Jeśli taka sytuacja nastąpi w przy-
padku Pana zleceniobiorcy, to Pan, 
jako strona zlecająca pracę, nie będzie 

miał żadnych obowiązków wobec ZUS 
i urzędu skarbowego z tytułu umowy 
zlecenia. Nie jest Pan bowiem ani 
płatnikiem składek, ani zaliczek po-
datkowych w stosunku do zlecenio-
biorcy.

Inaczej będzie, jeśli zawarta przez 
Pana umowa zlecenia obejmie inne 
prace niż zakres prowadzonej przez 
zleceniobiorcę działalności gospodar-
czej i zostanie wykonana w trakcie jej 
zawieszenia. Wówczas umowa zlece-
nia będzie tytułem do obowiązko-
wych ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnego, przy czym nie wystąpi tu 
zbieg tytułów, tj. zlecenia z działalno-
ścią. W trakcie zawieszenia działalno-
ści taka osoba jest wyłączona z ubez-
pieczeń jako przedsiębiorca, a zawarta 
umowa zlecenia jest zarazem jedynym 
źródłem przychodu, którym jest dzia-
łalność wykonywana osobiście, i tytu-
łem do obowiązkowych ubezpieczeń.

W takim przypadku będzie Pan 
płatnikiem składek oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od wypłaconego 
zleceniobiorcy wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca wykonuje umowę w okresie zawieszenia własnej działalności gospodarczej. Przedmiot zlecenia nie 
mieści się w zakresie zawieszonej działalności. Z tytułu umowy zleceniobiorca podlega tylko obowiązkowym ubez-
pieczeniom społecznym i zdrowotnemu (nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Za prace 
zlecone realizowane w okresie zawieszenia w lipcu uzyskał 2500 zł. Rozliczenie podatkowo-składkowe będzie wy-
glądało następująco:

Wynagrodzenie brutto 2500 zł
Składki na ubezpieczenia:
emerytalne 244 zł (2500 zł × 9,76%) 
rentowe 37,50 zł (2500 zł × 1,5%) 
Składki łącznie (po stronie ubezpieczonego) 281,50 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 
do zapłaty do ZUS 199,67 zł [(2500 zł – 281,50 zł) × 9%]
do odliczenia od zaliczki na podatek 171,93 zł [(2500 zł – 281,50 zł) × 7,75%]
Koszty uzyskania przychodów 443,70 zł [(2500 zł – 281,50 zł) x 20%]
Podstawa opodatkowania 1774,80 zł; po zaokrągleniu 1775 zł (2500 zł – 281,50 zł – 443,70 zł)
Zaliczka na podatek dochodowy:
wyliczona 319,50 zł (1775 zł x 18%)
do zapłaty 148 zł (319,50 zł – 171,93 zł – składka zdrowotna = 147,57 zł; 

po zaokrągleniu 148 zł)
Wynagrodzenie netto 1870,83 zł (2500 zł – 281,50 zł – 199,67 zł – 148 zł)
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Tabela 1. Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej

Podstawa wykonywania pracy Obowiązek ubezpieczeniowy

Działalność gospodarcza (jako jedyny 
tytuł ubezpieczenia)

 ● emerytalne/O*
 ● rentowe/O
 ● wypadkowe/O
 ● zdrowotne/O
 ● chorobowe/D*

Umowa zlecenia (jako jedyny tytuł 
ubezpieczenia)

 ● emerytalne/O
 ● rentowe/O
 ● wypadkowe/O
 ● zdrowotne/O
 ● chorobowe/D

Zawieszona działalność gospodarcza Brak obowiązku ubezpieczeń
Umowa zlecenia w ramach działalności 
gospodarczej

Składki wyłącznie z działalności gospodarczej

Umowa zlecenia poza działalnością go-
spodarczą (prowadzoną na podstawie 
przepisów o działalności gospodarczej 
lub innych przepisów szczególnych, 
w tym w formie spółki cywilnej)

Zbieg tytułów do ubezpieczeń:
 ● składki z działalności, jeśli podstawa wymiaru składek społecznych ze zle-

cenia jest mniejsza od najniższej podstawy obowiązującej przedsiębiorcę 
(480 zł lub 2227,80 zł) i ze zlecenia składka zdrowotna,

 ● gdy podstawa wymiaru składek ze zlecenia wynosi co najmniej najniższą 
obowiązującą 480 zł/2227,80 zł, to obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń 
społecznych jest ten, który powstał wcześniej

Umowa zlecenia w czasie zawieszenia 
działalności gospodarczej

 ● składki z działalności, jeżeli umowa zlecenia jest realizowana w ramach dzia-
łalności gospodarczej (brak obowiązku ubezpieczeniowego ze zlecenia),

 ● składki ze zlecenia, jeżeli umowa zlecenia jest realizowana poza zakresem 
działalności

* O – ubezpieczenie obowiązkowe, D – ubezpieczenie dobrowolne.
Izabela Nowacka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 4–5, art. 9 

ust. 2a, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, 
art. 13 pkt 4, art. 18 ust. 3 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. 
zm.),

 ● art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 81 ust. 1 
i 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.),

 ● art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodar-

czej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 
z późn. zm.),

 ● art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 13 pkt 8, 
art. 41 ust. 1–2, art. 44 ust. 10 ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy pracownikowi 
prowadzącemu jednocześnie działalność gospodarczą 
przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

PYTANIE
Pracownik był zatrudniony na pełny 
etat, na czas określony od 1 czerwca 
2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Rów-
nolegle z pracą w naszej firmie pro-
wadził działalność gospodarczą, 
którą rozpoczął 4 lutego 2013 r. Do 
dobrowolnego ubezpieczenia cho-
robowego przystąpił od 1 września 
2013 r. Pracownik jest niezdolny do 
pracy od 15 sierpnia do 15 września 

2013 r. Czy ma prawo do zasiłku? 
Czy musimy przekazać jakieś doku-
menty do ZUS?

ODPOWIEDŹ
Tak. Państwa pracownikowi z ty-

tułu zatrudnienia przysługuje zasi-
łek chorobowy do 31 sierpnia 
2013 r., tj. do dnia trwania zatrud-
nienia. Natomiast za pozostałe dni 
choroby osoba ta powinna otrzy-

mać zasiłek z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. Do ZUS 
należy przekazać dokumentację 
w celu ustalenia uprawnień do za-
siłku chorobowego za okres po 
ustaniu zatrudnienia etatowego.

WYJAŚNIENIE
Państwa pracownik był zatrudniony 

na pełny etat, a więc jego wynagrodze-
nie nie mogło być niższe od minimalne-
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go wynagrodzenia. W związku z tym 
w okresie równoczesnego zatrudnienia 
i prowadzenia działalności nie podlegał 
z tytułu działalności ubezpieczeniu cho-
robowemu (tj. od 2 lutego do 31 sierp-
nia br.). Za okres niezdolności do pracy 
od 15 do 31 sierpnia r. pracownik powi-
nien otrzymać zasiłek chorobowy z ty-
tułu umowy o pracę. W związku z tym, 
że niezdolność do pracy trwa nieprze-
rwanie po ustaniu jego zatrudnienia, 
do oddziału ZUS właściwego według 
miejsca zamieszkania pracownika prze-
słać należy:

 ● oryginał zaświadczenia lekarskiego 
ZUS ZLA, na podstawie którego do-
konali Państwo wypłaty wynagro-
dzenia za czas choroby lub zasiłku 
chorobowego przypadającego w cza-
sie trwania zatrudnienia,

 ● zaświadczenie płatnika składek na 
druku ZUS Z-3.
W swojej dokumentacji pracodawca 

pozostawia kopię zaświadczenia lekar-
skiego potwierdzoną za zgodność z ory-
ginałem. W zaświadczeniu ZUS Z-3 
należy podać informację o okresie za-
trudnienia i wypłacanych świadcze-
niach z tytułu choroby: o wynagrodze-
niu za czas choroby oraz o zasiłku 
chorobowym.

ZUS natomiast ustali uprawnienia do 
zasiłku chorobowego z tytułu prowa-
dzonej działalności. Do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego przedsię-

biorca zgłosił się bowiem od 1 września 
br., a więc bezpośrednio po zakończe-
niu zatrudnienia na umowę o pracę. Od 
1 do 15 września br. będzie mu przysłu-
giwał zasiek chorobowy z tytułu dzia-
łalności, ponieważ nieprzerwana nie-
zdolność do pracy powstała w czasie 
ubezpieczenia chorobowego, któremu 
ubezpieczony podlegał jako pracownik. 
Nie jest w tej sytuacji wymagane dostar-
czenie odrębnego zaświadczenia ZUS 
ZLA. W przypadku odmowy wypłaty 
zasiłku chorobowego za okres po usta-
niu zatrudnienia, np. z powodu pro-
wadzenia działalności pozarolniczej, 
zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wy-
stawione na okres po ustaniu zatrud-
nienia może bowiem stanowić podsta-
wę ustalenia prawa do zasiłku z tytułu 
prowadzenia działalności.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubez-
pieczonemu, który stał się niezdolny do 
pracy z powodu choroby w czasie trwa-
nia ubezpieczenia chorobowego. Waru-
nek ten uważa się za spełniony również 
wtedy, gdy nieprzerwana niezdolność 
do pracy powstała w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowego z innego 
tytułu.

Pracownik, który jednocześnie pro-
wadzi działalność gospodarczą i ze sto-
sunku pracy osiąga wynagrodzenie 
w wysokości co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia (w 2013 r. 1600 zł), 
obowiązkowo podlega ubezpieczeniom 

społecznym z tytułu zatrudnienia i jed-
nocześnie może podlegać dobrowolnie 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym z tytułu prowadzonej działalności. 
Nie ma jednak możliwości przystąpie-
nia do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego, gdyż prawo to przysłu-
guje tylko przedsiębiorcom, którzy 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym podlegają obowiązkowo. Oznacza 
to, że taki przedsiębiorca nie może na-
być prawa do zasiłku z działalności 
w czasie trwania stosunku pracy.

Bogusław Nowakowski

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.),

 ● art. 6 ust. 1 pkt 1 i 8, art. 7 i 9 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. 
zm.),

 ● § 2 ust. 1 pkt 1, § 3, § 4 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia dowodów stanowiących 
podstawę przyznania i wypłaty za-
siłków z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 444).

Jakie skutki dla prowadzonych inwestycji 
ma zaprzestanie działalności opodatkowanej, 
ale kontynuowanie działalności zwolnionej

PYTANIE
Podjąłem decyzję o zakończeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
jako osoba fizyczna. Sprzedałem 
wszystkie zapasy surowców (żyto, 
pszenica) oraz wyroby gotowe (mąka 
pszenna, żytnia oraz otręby pszenne 
i żytnie), tj. na dzień likwidacji 
wszystkie zapasy były stanami zero-
wymi. Z drobnego sprzętu poza środ-
kami trwałymi pozostała kasa fiskal-
na, której nikt nie kupi, gdyż 
wymiana dysku w kasie jest droższa 
od nowej kasy. W spisie ująłem kasę 

fiskalną w cenie symbolicznej zło-
tówki i z tego tytułu nie będziemy 
musieli zwracać VAT. Pozostałe środ-
ki trwałe pozostawiam dla siebie 
– będę ich używał na potrzeby gospo-
darstwa rolnego (jestem rolnikiem 
RR) i nie zamierzam ich sprzedawać.
Czy w związku z decyzją o zakoń-
czeniu działalności opodatkowanej 
VAT od niezamortyzowanej części 
środków trwałych będę musiał nali-
czyć VAT należny?
Posiadam również budynek młyna 
nowo budowany w latach 1996–

2002. Obecnie jest on w stanie su-
rowym (bez maszyn), nieprzekaza-
ny na środki trwałe. Czy nakłady na 
nowo budowaną inwestycję powi-
nienem wykazać w spisie w kwocie 
netto jako środek trwały w budo-
wie i wykazać VAT należny?

ODPOWIEDŹ
W przedstawionej sytuacji może 

być Pan obowiązany nie tyle do nali-
czenia VAT, ile do skorygowania 
podatku odliczonego przy nabyciu 
towarów i usług. Dotyczy to w szcze-



Nasze rady

Poradnik Gazety Prawnej nr 38 (804)  | 418–14 października 2013

gólności podatku odliczonego przy 
nabyciu towarów i usług wykorzy-
stywanych przy budowie młyna 
oraz stanowiących nakłady, które 
zos tały poniesione po 30 kwietnia 
2004 r.

WYJAŚNIENIE
Przepisy VAT przewidują obowiązek 

sporządzenia i opodatkowania tzw. re-
manentu likwidacyjnego. W ramach 
tego remanentu opodatkowaniu pod-
legają towary własnej produkcji i to-
wary, które po nabyciu nie były przed-
miotem dostawy (art. 14 ust. 1 ustawy 
o VAT), przy których nabyciu przysłu-
giwało prawo do odliczenia (art. 14 
ust. 4 ustawy o VAT). Obowiązek ten 
ciąży, między innymi, na podatnikach 
będących osobami fizycznymi, którzy 
zaprzestali wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu (art. 14 
ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Wbrew pozorom przepisy te w przed-
stawionej sytuacji nie znajdują zastoso-
wania. Należy bowiem zauważyć, że 
definicja działalności gospodarczej obo-
wiązująca na podstawie ustawy o VAT 
(art. 15 ust. 2) jest szersza od innych de-
finicji działalności gospodarczej. Fakt 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w myśl przepisów o VAT jest niezależny 
od tego, czy działalność taka jest pro-
wadzona w rozumieniu innych przepi-
sów. Jest to o tyle istotne, że działalno-
ścią gospodarczą w myśl przepisów 
o VAT jest, między innymi, działalność 
rolnicza, w tym działalność prowadzo-
na przez rolników ryczałtowych. A za-
tem, mimo zaprzestania działalności 
gospodarczej w rozumieniu innych 
przepisów (np. przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej), będzie Pan kontynuował prowa-
dzenie takiej działalności gospodarczej 
w myśl przepisów o VAT. Jako rolnik ry-
czałtowy będzie Pan nadal wykonywać 
czynności podlegające opodatkowaniu 
VAT, zwolnione jednak od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o VAT. Nie dochodzi zatem do „zaprze-
stania wykonywania czynności podle-
gających opodatkowaniu VAT”, o któ-
rym mowa w art. 14 ustawy o VAT. 
W związku z tym nie będzie Pan miał 
obowiązku sporządzenia i opodatkowa-
nia remanentu likwidacyjnego, o któ-
rym mowa w tym przepisie.

Brak konieczności sporządzenia 
i opodatkowania tzw. remanentu likwi-
dacyjnego nie oznacza, że Pańskie dzia-
łania nie wywołały żadnych skutków 
w zakresie rozliczeń VAT. Może Pan być 
zobowiązany do dokonania korekty 
VAT odliczonego od zakupów, w sto-
sunku do których przysługiwało pełne 
prawo do odliczenia. Artykuł 91 ust. 7 
ustawy o VAT nakazuje bowiem odpo-
wiednie stosowanie przepisów określa-
jących zasady korygowania podatku 
odliczonego, m.in. w przypadku gdy:

 ● podatnik miał prawo do obniżenia 
kwot podatku należnego o całą 
kwotę podatku naliczonego od wy-
korzystywanego przez siebie towa-
ru lub usługi i dokonał takiego ob-
niżenia, a następnie

 ● zmieniło się prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego od tego towa-
ru lub usługi.
Zasady dokonywania korekty na 

podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT 
określają przepisy art. 91 ust. 7a–7d 
ustawy o VAT.

Również w zakresie, w jakim z tytułu 
dokonywania zakupów przysługiwało 
Panu częściowe prawo do odliczania 
podatku naliczonego (ze względu na 
częściowe wykorzystanie tych zakupów 
do wykonywania zwolnionych od po-
datku czynności wykonywanych przez 
Pana jako rolnika ryczałtowego), może 
być konieczna korekta podatku odliczo-
nego. W tym zakresie mogą mieć zasto-
sowanie przepisy art. 91 ust. 1 i 2 usta-
wy o VAT, dotyczące korygowania 
podatku odliczonego wstępnie na pod-
stawie proporcji wstępnej (lub progno-
zy proporcji).

W zakresie wynikającym ze wskaza-
nych przepisów konieczna może być 
korekta podatku odliczonego przy na-
byciu, między innymi, środków trwa-
łych. Bez znaczenia jest, czy są to 
środki trwałe zamortyzowane, czy nie 
(znaczenie ma natomiast, czy środki 
te są środkami trwałymi podlegający-
mi korekcie rozłożonej w czasie, a je-
żeli tak – czy minął już okres korekty 
przewidziany dla nich w art. 91 ust. 2 
ustawy o VAT).

Należy również podkreślić, że 
– zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy o VAT 
– jeżeli towary i usługi nabyte do wy-
tworzenia towaru podlegającego ko-

rekcie rozłożonej w czasie zostały zby-
te lub zmieniono ich przeznaczenie 
przed oddaniem tego towaru do użyt-
kowania, dokonuje się korekty, o której 
mowa w art. 91 ust. 5–7 ustawy o VAT. 
Korekta ta – jak się przyjmuje – jest do-
konywana jednorazowo w okresie roz-
liczeniowym, w którym dokonano 
zmiany przeznaczenia. Korygujemy 
cały odliczony VAT (zob. przykładowo 
interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycz nia 
2012 r., sygn. IPTPP2/443-681/11-4/ 
/IR, czy interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 6 lutego 2012 r., sygn. ILPP1/443- 
-1394/11-4/NS).

Przepisy art. 91 ustawy o VAT (na-
kładające na podatników obowiązek 
korekty odliczonego VAT) nie mają za-
stosowania do środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych 
nabytych przed 1 maja 2004 r. 
(art. 163 ust. 2 zdanie ostatnie ustawy 
o VAT). Co prawda, w przepisie tym 
mowa jest o środkach trwałych oraz 
wartościach niematerialnych i praw-
nych nabytych przed 1 maja 2004 r., 
lecz przyjmuje się, że dotyczy to rów-
nież środków trwałych wytworzonych 
przed tym dniem (zob. przykładowo 
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 20 października 
2006 r., sygn. 1401/PH-I/4407/14- 
-168/05/EN). Podobnie należy trakto-
wać poniesione przed 1 maja 2004 r. 
wydatki na wytworzenie środków 
trwałych, które zostały oddane do 
użytkowania po 30 kwietnia 2004 r. 
lub – jak w omawianej sytuacji – nie 
zostały dotychczas oddane do użytko-
wania. Należy zatem przyjąć, że w sto-
sunku do młyna (a precyzyjniej 
– w stosunku do podatku odliczonego 
przy nabywaniu towarów i usług na 
budowę młyna) korekta podatku odli-
czonego może być konieczna, tylko je-
żeli jakieś zakupy związane z jego bu-
dową zostały dokonane po 30 kwietnia 
2004 r. (i tylko w tym zakresie).

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 14, art. 15 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 

pkt 3, art. 91 oraz art. 163 ust. 2 usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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Postępowanie 
przed sądem pracy

ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Stan prawny na 15 września 2013 r. 
Sądy pracy to podstawowe miejsce rozstrzygania 
sporów z pracownikami. Pomimo długotrwałości 
procedur nadal trudno jest liczyć na alternatywne 
sposoby załatwiania spraw. W artykule zajmujemy 
się możliwościami pojednania w czasie trwania za-
trudnienia, przygotowaniem sporu w sądzie, spra-
wami sądowymi, wyrokami i ich egzekucją. 

Proces sądowy

Sprawy pracownicze w przeważającej liczbie przypad-
ków toczą się w postępowaniu procesowym. W praktyce 
oznacza to, że w postępowaniu takim występują dwie zwal-
czające się strony, a sędzia pełni rolę bezstronnego arbitra. 
Jest to bardzo istotne, ponieważ strona, która zamierza 
udowodnić swą rację, musi w sądzie przedstawić dowody 
na poparcie swych twierdzeń. Zazwyczaj dowodami będą 
świadkowie, przesłuchanie stron i dokumentacja zgroma-
dzona przez pracodawcę w związku ze stosunkiem pracy. 
Jako sprawy pracownicze prawo kwalifikuje sprawy o:

 ● roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 ● ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stro-

ny stosunek prawny (dzieło, zlecenie), wbrew zawartej 
między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,

 ● roszczenia z innych stosunków prawnych, do których 
z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa 
pracy,

 ● odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na pod-
stawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. 

Wszczęcie postępowania i jego koszty

Pismem inicjującym postępowanie jest pozew. Przed jego 
sporządzeniem warto skonsultować treść roszczenia z praw-
nikiem, tak by była pewność, że szanse wygrania sprawy są 
znaczne i że nie popełnimy błędu w konstruowaniu roszcze-
nia. Samo sporządzenie pozwu nie jest czynnością nadmier-
nie skomplikowaną. Po pierwsze, trzeba oznaczyć sąd, do 
którego występujemy (np. Sąd Rejonowy dla miasta stołecz-
nego Warszawy, XXIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz-

nych, al. Solidarności 127, 01-323 Warszawa). W górnym 
prawym rogu zamieszczamy datę, choć i tak liczyć się będzie 
data stempla pocztowego albo stempel sądowy w wypadku 
złożenia pisma na dzienniku podawczym. W prawej części 
pierwszej strony wpisujemy imię i nazwisko lub nazwę 
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. 
Niezbędne są również adresy wymienionych osób, by sąd 
mógł właściwie kierować korespondencję. Zamieszczamy 
też nazwę „pozew”, by nie było wątpliwości co do charakte-
ru pisma, choć nawet podanie błędnej nazwy nie stanowi 
przeszkody dla rozpoznania sprawy. 

Najważniejszą z punktu widzenia stron procesu sprawą 
jest dokładne określenie żądania, a w sprawach o prawa 
majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba 
że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. 
Problemem może być zwłaszcza oznaczenie odsetek – datą 
początkową jest w tym przypadku wymagalność roszcze-
nia, a jeśli z ustaleniem wymagalności są problemy, to od-
setki liczy się od daty wezwania do zapłaty. Następnie uza-
sadniamy żądanie – trzeba opisać dokładnie sytuację 
i wskazać, na jakiej podstawie prawnej opieramy roszcze-
nie. Następnym krokiem jest przytoczenie dowodów na po-
parcie pozwu. Najlepiej jest wypisać od razu imiona, na-
zwiska i adresy świadków, podać, na jakie dokumenty 
chcemy się powołać, ewentualnie złożyć wniosek o powo-
łanie biegłego lub biegłych. Bardzo istotny jest też własno-
ręczny podpis.

Wreszcie trzeba opłacić pozew – opłaty uiszcza się w for-
mie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów wła-
ściwego sądu albo w formie wpłaty, bezpośrednio w kasie 
lub w formie znaków o odpowiedniej wartości. Numery ra-
chunków bieżących dochodów sądów Ministerstwo Spra-
wiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swo-
jej stronie internetowej (www.ms.gov.pl). Ponadto można 
je spisać z tablicy ogłoszeń w budynku sądowym. 

W kontekście kosztów postępowania warto podkreślić, 
że w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę 
podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zaża-
lenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże 
w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu prze-
wyższa kwotę 50 000 zł, pobiera się od wszystkich podle-
gających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. 
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W tym miejscu warto się zawsze zastanowić nad możli-
wością zaoszczędzenia w związku ze złożeniem sprawy 
w sądzie. Otóż zwłaszcza w przypadkach, w których stro-
na domaga się zadośćuczynienia lub odszkodowania do-
brze jest tak obliczyć roszczenie, by nie przekroczyło ono 
kwoty 50 000 zł brutto. Jest tak dlatego, że po przekro-
czeniu tej kwoty od razu strona jest zobowiązana do za-
płaty 5% wartości przedmiotu sporu, co oznacza wydatek 
rzędu 2500 zł. Dużo prościej jest tak skonstruować rosz-
czenie, by nie przekroczyło ono 50 000 zł. Nie zawsze jest 
taka możliwość, ale przy roszczeniach zależnych od woli 
stron, warto o tym pamiętać. 

PRZYKŁAD 

Pracownik wystąpił przeciw pracodawcy z roszcze-
niem o przywrócenie do pracy. Jego ostatnie wyna-
grodzenie to 4800 zł brutto, a pracował na podstawie 
umowy na czas nieokreślony. W takim przypadku 
wartość przedmiotu sporu to z mocy przepisów pra-
wa roczne wynagrodzenie brutto, czyli kwota 
57 600 zł. Opłata od pozwu wyniesie 2880 zł. 

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być 
wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwane-
go, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub 
miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego 
okręgu znajduje się zakład pracy. Sąd właściwości ogólnej 
pozwanego oznacza sąd I instancji, w którego okręgu po-
zwany ma miejsce zamieszkania (jest to miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu). 
W sprawach pracowniczych występuje tzw. właściwość 
przemienna (strona może sama wybrać, przed który z wy-
mienionych sądów wnieść powództwo). Oczywiście, bio-
rąc pod uwagę fakt, że trzeba będzie stawiać się do sądu, 
by właściwie dopilnować spraw, należy wybrać ten, który 
leży najbliżej domu. Jeśli jednak mamy zamiar powołać 
kilku świadków z jednego miasta, trzeba rozważyć, czy nie 
byłoby wygodniej toczyć proces przed sądem w tym wła-
śnie mieście. Dla niektórych spraw zastrzeżona została 
właściwość sądu rejonowego bez względu na wartość 
przedmiotu sporu: 

 ● ustalenia istnienia stosunku pracy,
 ● uznania bezskuteczności wypowiedzenia stosunku 

pracy, 
 ● przywrócenia do pracy i przywrócenia poprzednich 
warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi docho-
dzonego roszczenia o odszkodowanie w przypadku nie-

Tabela 1. Niektóre powództwa dopuszczalne w sądzie pracy

1. Pracownika o uznanie wypowiedzenia umowy ze bezskuteczne, przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie 
(art. 45 k.p.). 

2. Pracownika związane z wygaśnięciem stosunku pracy i dotyczące m.in. odszkodowania oraz odpraw pośmiert-
nych (w tym ostatnim wypadku uprawnieni będą oczywiście spadkobiercy – małżonek oraz inni członkowie rodzi-
ny  spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
– art. 63–67 i 93 k.p.). 

3. Pracownika związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia i dotyczące przywrócenia do pracy, od-
szkodowania oraz ewentualnie wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez zatrudnienia (art. 56 i nast. k.p.). 

4. O sprostowanie świadectwa pracy oraz o odszkodowanie związane z niewydaniem w terminie lub wydaniem nie-
właściwego świadectwa (art. 97–99 k.p.). 

5. O ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz o ekwiwalent za niewykorzystany urlop (art. 153 i 171 k.p.). 

6. Dotyczące pensji, w tym sprawy o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę za nadgodziny, o premie, nagrody jubileuszo-
we, o odprawy emerytalne, rentowe albo związane ze zwolnieniem z przyczyn dotyczących pracodawcy, wreszcie 
o deputaty albo o ekwiwalent za deputaty (art. 771–921 k.p.). 

7. Pracownika (albo właściwego inspektora PIP) o ustalenie na podstawie art. 221 k.p., że zatrudnienie ma charakter 
stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej między stronami umowy (art. 189 k.p.c. w zw. z art. 631–632 k.p.c.). 

8. Pracodawcy o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 100 w zw. z art. 114–126 k.p.). 

9. Pracodawcy o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedze-
nia (art. 55 § 11 k.p.). 

10. O nawiązanie stosunku pracy (art. 53 § 5 i art. 66 § 2 k.p.). 

11. O odszkodowanie związane z odmową zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę (art. 389–390 k.c.). 

12. O naprawienie szkody związanej z nieuzyskaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

13. O świadczenia lub odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w tym o sprostowanie 
protokołu powypadkowego. 

14. O odszkodowanie związane z bezprawnym pobraniem przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy, ewentu-
alnie o pobranie zawyżonej zaliczki. 
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uzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowie-
dzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, 

 ● kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczeń 
z tym związanych. 
Właściwość ogólną sądu pracodawcy wyznacza jego 

miejsce zamieszkania, a gdy prowadzi on działalność jako 
osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną 
– miejsce jego siedziby. Jeżeli pozwany pracodawca nie ma 
miejsca zamieszkania w Polsce, właściwość ogólną sądu 
oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie 
jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego 
jego miejsca zamieszkania w Polsce. 

Jak przebiega rozprawa?

Podczas rozprawy są przeprowadzane dowody na po-
twierdzenie tez, które strony zgłosiły w swoich pismach 
procesowych. Po stawieniu się w sądzie w wyznaczonym 
dniu na początku sprawdzamy salę – na wywieszonej na 
drzwiach wokandzie możemy zapoznać się z podstawowy-
mi kwestiami dotyczącymi sprawy (godzina, podstawa 
roszczenia, nazwiska członków składu). Rozprawa rozpo-
czyna się od wywołania, którego dokonuje protokolant. 
Warto przy tym wiedzieć, że nie są wywoływane imiennie 
osoby, a tylko sprawa. Wtedy na salę powinny wejść 
wszystkie osoby (strony, świadkowie, publiczność), tak by 
sąd mógł sprawdzić listę obecności. Po wywołaniu sąd za-
pisuje w protokole, kto jest obecny, po czym poleca świad-
kom opuszczenie sali. Chodzi o to, by kolejni świadkowie 
nie byli przy przesłuchaniu pierwszego – mogliby się bo-
wiem sugerować treścią jego zeznań. 

Postępowanie jest w przeważającej mierze pisemne, dla-
tego często zdarza się, że strony na sali doręczają sobie ja-
kieś pisma. Zasadą jest jednak, że wszelkie dowody, twier-
dzenia i zarzuty powinny być powołane w pierwszym 
piśmie w sprawie. Chodzi o to, by niepotrzebnie nie prze-
dłużać postępowania. Jeśli jedna ze stron występuje ciągle 
z nowymi pismami, druga wnosi zazwyczaj o odroczenie 
rozprawy, aby się do nich odnieść. W takiej sytuacji sąd, 
chcąc nie chcąc, najczęściej odracza, by nie narazić się na 
zarzut naruszenia prawa do obrony. Po sprawdzeniu listy 
sąd zapisuje stanowiska stron, namawiając jednocześnie 
do zawarcia ugody i proponując możliwe rozwiązania. Po-
tem toczy się postępowanie dowodowe. Każdy dowód po-
winien być dopuszczony postanowieniem, choć w praktyce 
często się tego nie robi dla oszczędności czasu. Regułą jest 
to jednak już przy dowodach ze świadków albo przy dowo-
dach, którym druga strona sprzeciwia się. W  tym stadium 
postępowania sąd pyta bowiem o wnioski dowodowe, któ-
re strony zgłaszają do protokołu, reagując w ten sposób na 
zmieniającą się sytuację procesową. Pierwszeństwo mają, 
oczywiście, dowody zgłoszone w pismach i należycie przy-
gotowane przez sekretariat (wezwanie świadków, biegłych 
z listy). Następnie sąd przesłuchuje świadków, co jest dość 
czasochłonną czynnością, a to z tego powodu, że protoko-
łowanie odbywa się głównie ręcznie. Po swobodnym wypo-
wiedzeniu się świadka, pytania mogą zadawać mu strony. 

Co do zasady przepisy ograniczają możliwość korzysta-
nia z zeznań świadków i przesłuchania stron w sprawie 
między uczestnikami czynności, dla której forma pisemna 
była obowiązkowa. Dowód na fakt jej dokonania jest do-
puszczalny tylko w wypadku, gdy dokument obejmujący 
czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez 
osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tyl-
ko dla celów dowodowych, również, gdy:

 ● obie strony wyrażą na to zgodę, 
 ● żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
 ● fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodob-

niony za pomocą pisma.
Artykuł 473 k.p.c. w sprawach z zakresu prawa pracy 

wyłącza stosowanie przepisów ograniczających dopusz-
czalność stosowania wspomnianych dowodów. Jest to za-
tem kolejne uproszczenie procedury. Po przeprowadzeniu 
dowodów sąd podejmuje decyzję o zamknięciu rozprawy, 
bądź też o jej odroczeniu na termin lub bez terminu. Obec-
ni zazwyczaj nie otrzymują osobnych wezwań. W tym koń-
cowym postanowieniu sąd zawiera też wytyczne dla stron, 
które mają umożliwić należyte przygotowanie następnej 
rozprawy (np. złożenie w ciągu 7 dni oryginału akt osobo-
wych).  

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeśli sąd uznał, że sprawa dojrzała do wyjaśnienia, wy-
prasza wszystkich obecnych, naradza się i ogłasza wy-
rok, ewentualnie odracza jego publikację na okres do 
dwóch tygodni. 

Przywrócenie terminu
Czynności procesowych należy dokonywać w wyznaczo-

nych do tego terminach. Jako przykład można wskazać na 
dwutygodniowy termin do odwołania  wypowiedzenia 
umowy o pracę. Jeśli termin został przez stronę przekro-
czony bez jej winy, to może ona domagać się jego przywró-
cenia. Jeżeli pracownik (bez winy) nie dokonał w terminie 
czynności, o których mowa w art. 97 § 21 k.p. (sprostowa-
nie świadectwa pracy) i w art. 264 k.p. (odwołanie od wy-
powiedzenia, żądanie przywrócenia do pracy, żądanie na-
wiązania umowy), sąd pracy na jego wniosek postanowi 
przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek w tej spra-
wie wnosi się w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny 
uchybienia. We wniosku należy uprawdopodobnić okolicz-
ności uzasadniające przywrócenie. Muszą one być jednak 
racjonalne i rzeczywiście nosić cechy jakiegoś nadzwyczaj-
nego zdarzenia. Łącznie z wnioskiem trzeba dokonać też 
czynności, z którą się spóźniliśmy.

PRZYKŁAD

Pracownik zachorował i od 15 do 23 września prze-
bywał w szpitalu. Z pewnością hospitalizacja jest 
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przyczyną, która uniemożliwiła złożenie odwołania 
w terminie. Można zastanowić się jedynie nad tym, 
czy fakt, że nie trwała ona pełnych 2 tygodni, powo-
duje, że przywrócenie terminu będzie niezasadne. 
Jeśli pobyt w szpitalu miał charakter nagły, to sąd po-
stanowi przywrócić termin, jeśli wraz z wnioskiem 
o przywrócenie zostanie złożone pełne i kompletne 
odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. 

Wyrok

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za 
podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia roz-
prawy; w szczególności zasądzeniu roszczenia nie stoi na 
przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne 
w toku sprawy. Sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwio-
ne w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do sa-
mej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania – zarzą-
dzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. W razie 
zarządzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokości żą-
dania, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów może za-
paść dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego. 
Sąd ma też swobodę co do terminu spełnienia świadczenia 
– w szczególnie uzasadnionych wypadkach może w wyro-
ku rozłożyć je na raty. 

Każdy wyrok może być na żądanie strony (zgłoszone 
w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji) 
zaopatrzony w uzasadnienie. Sąd sporządza uzasadnie-
nie również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony 
w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie 
podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: usta-
lenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, 
na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowo-
dom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz 
wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem 
przepisów. Sędzia sporządza je w terminie dwutygodnio-
wym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia za-
skarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
W sprawie zawiłej prezes sądu może przedłużyć ten ter-
min na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni. Wyrok 
z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażą-
dała uzasadnienia. Ważne jest, by wnikliwie zapoznać się 
z brzmieniem uzasadnienia, a zwłaszcza z jego środkową 
częścią dotyczącą oceny dowodów. Sędzia wskazuje, ja-
kie dowody uznał za wiarygodne i dlaczego. Na tej pod-
stawie można formułować zarzuty apelacyjne. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługu-
jących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszcze-
nie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu 
uwzględnić inne roszczenie alternatywne.

Natychmiastowa wykonalność

Celem natychmiastowej wykonalności jest uproszczenie 
i przyspieszenie wykonywania orzeczeń. Polega ona na tym, 
że do sądu można wystąpić już z nieprawomocnym wyro-
kiem (który jest tytułem egzekucyjnym) i, nie czekając na 
prawomocność, złożyć wniosek o nadanie klauzuli wyko-
nalności. Z wyrokiem zaopatrzonym w taką klauzulę można 
udać się bezpośrednio do komornika i wszcząć egzekucję. 
Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili 
ogłoszenia orzeczenia, a gdy ogłoszenia nie było – od chwili 
podpisania sentencji. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego 
wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

 ● zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesie-
nia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem 
powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące,

 ● zasądza roszczenie uznane przez pozwanego,
 ● wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny,
 ● zgodnie z art. 4772 § 1 k.p.c., zasądzając należność pra-
cownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzę-
du nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmia-
stowej wykonalności w części nieprzekraczającej 
pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracow-
nika; w sprawach z prawa pracy można przy tym orzec 
wykonalność w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa.
Istnieje też rygor nieobowiązkowy. Sąd może nadać wyro-

kowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonal-
ności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, 
rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywat-
nego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz 
jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania. 
Sąd może również na wniosek nadać wyrokowi nadające-
mu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmia-
stowej wykonalności, gdyby opóźnienie uniemożliwiało 
lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało 
powoda na szkodę. Sąd może uzależnić natychmiastową 
wykonalność od złożenia przez powoda stosownego zabez-
pieczenia. Rozpoznaje wniosek o nadanie klauzuli wykonal-
ności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
od dnia jego złożenia. Uznając wypowiedzenie umowy za 
bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika może w wyroku 
nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia 
do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wyrok sądu I instancji zasądzający świadczenia na 
rzecz pracownika lub członków jego rodziny, w stosun-
ku do którego sąd II instancji oddalił apelację zakładu 
pracy, podlega natychmiastowemu wykonaniu także 
w części, w której sąd nie nadał mu rygoru natychmia-
stowej wykonalności na podstawie art. 4772 k.p.c. (jed-
nomiesięczne pełne wynagrodzenie).

Ugoda sądowa
Ugoda jest czynnością procesową dokonaną w przewi-

dzianej prawem formie, które wiąże z nią zamierzony 
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przez strony skutek, w postaci wyłączenia dalszego postę-
powania co do istoty sporu i umorzenia go. Zazwyczaj jest 
ona wciągana do protokołu, potem protokolant odczytuje 
jej treść, a strony własnoręcznie podpisują. Warto wie-
dzieć, że prawo przewiduje możliwość tzw. zawezwania do 
próby ugodowej. Sprawy cywilne, których charakter na to 
zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej 
przed wniesieniem pozwu. Sąd musi uznać taką ugodę za 
niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem 
lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do 
obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej – bez 
względu na właściwość rzeczową (czyli niezależnie np. od 
wartości przedmiotu sporu) – można zwrócić się do sądu 
rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika (najczę-
ściej będzie to sąd jego miejsca zamieszkania). W wezwa-
niu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Postępowanie takie 
jest bardzo krótkie – składa się tylko z jednego posiedzenia 
(spisuje się z niego protokół, a jeżeli doszło do ugody, wcią-
ga się ją do protokołu). Strony podpisują ugodę, a niemoż-
ność podpisania sąd stwierdza w protokole. Jeżeli wzywa-
jący nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie 
przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów 
wywołanych próbą ugodową. Z kolei jeżeli przeciwnik bez 
usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żą-

danie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie 
pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową 
w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Treść ugody powinna dokładnie określać zakres świad-
czeń w kontekście roszczeń objętych sporem oraz sposób 
ich wykonania. Sąd może uznać za niedopuszczalne za-
warcie ugody, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czyn-
ność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W sprawach 
z zakresu prawa pracy dodatkową przesłankę oceny waż-
ności przewiduje art. 469 k.p.c. Zgodnie z nim, sąd uzna 
zawarcie ugody za niedopuszczalne także wówczas, gdy 
czynność ta narusza słuszny interes pracownika. Ugoda, 
która nie spełnia wskazanych wymagań, jest bezwzględnie 
nieważna i jej nieważność może być przez pracownika wy-
kazywana w postępowaniu, w którym została zawarta, do 
czasu jego prawomocnego zakończenia, a nawet później 
(np. w drodze skargi o wznowienie). 

■ ZAPAMIĘTAJ
●  Ugodę sądową można zawrzeć na każdym etapie po-

stępowania. 
●  Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg 

przedawnienia. 

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

Już wkrótce

W 2013 r. weszły w życie rewolucyjne 
zmiany w prawie pracy 
– bądź na bieżąco!

  Nowe zasady rozliczania podróży służbowych 
od 1 marca.

  Nowe zasady korzystania z urlopów macierzyńskich 
i rodzicielskich, obowiązujące od 17 czerwca.

  Możliwość stosowania elastycznego czasu pracy 
od 23 sierpnia.

  Zmiany dotyczące urlopów wychowawczych, 
które weszły w życie 1 października.

Najnowszy 
Kodeks pracy z komentarzem
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WESZŁY W ŻYCIE
11 września 2013 r.
PRAWO ENERGETYCZNE
ustawa z 26 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw

Jedna ze zmian ustawy – Prawo 
energetyczne dotyczy kontroli legal-
ności pobierania paliw lub energii, 
kontroli układów pomiarowo-rozli-
czeniowych oraz dotrzymania zawar-
tych umów i prawidłowości rozliczeń, 
określonej w art. 6 tej ustawy, przez 
przedsiębiorstwo energetyczne wyko-
nujące działalność gospodarczą w za-
kresie przesyłania lub dystrybucji pa-
liw lub energii.

Kontrolę przeprowadzają osoby 
upoważnione przez przedsiębiorstwo 
energetyczne. Kontrolujący doręcza 
kontrolowanemu lub osobie przez 
niego upoważnionej upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli oraz okazu-
je legitymację służbową.

Kontrolujący mają prawo:
1)  wstępu na teren nieruchomości 

lub do pomieszczeń, gdzie jest 
przeprowadzana kontrola, o ile 
przepisy innych ustaw nie stano-
wią inaczej;

2)  przeprowadzać, w ramach kontro-
li, niezbędne przeglądy urządzeń 
będących własnością przedsiębior-
stwa energetycznego, wykonywać 
prace związane z ich eksploatacją 
lub naprawą oraz przeprowadzać 
ich badania i pomiary;

3)  zbierać i zabezpieczać dowody do-
tyczące nielegalnego pobierania 
paliw lub energii, a także naru-
szania przez odbiorcę warunków 
używania układu pomiarowo-rozli-
czeniowego oraz warunków umo-
wy zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym.

Przebieg przeprowadzonej kontroli 
kontrolujący przedstawia w protokole 
kontroli. Protokół zawiera w szczegól-
ności: wskazanie nazwy albo imienia 
i nazwiska oraz adresu kontrolowane-
go; datę rozpoczęcia i zakończenia 
kontroli; imię, nazwisko i stanowisko 
służbowe kontrolującego; określenie 

przedmiotu i zakresu kontroli; opis 
stanu faktycznego ustalonego w trak-
cie kontroli; opis załączników; infor-
mację o pouczeniu kontrolowanego 
o prawie zgłaszania zastrzeżeń do 
protokołu oraz o prawie odmowy pod-
pisania protokołu. Materiał dowodo-
wy zgromadzony w toku kontroli sta-
nowi załącznik do protokołu kontroli.
Dz.U. z 2013 r., poz. 984

12 września 2013 r.
INSTRUMENTY
FINANSOWE
rozporządzenie Ministra 
Finansów z 25 lipca 2013 r. 
w sprawie sposobu prowadze-
nia przez Komisję Nadzoru 
Finansowego ewidencji 
instrumentów finansowych

Omawiane rozporządzenie jest ak-
tem wykonawczym do ustawy z 29 lip-
ca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumen tów 
finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 185, 
poz. 1439 z późn. zm.). Rozporządze-
nie określa: 
1)  sposób prowadzenia ewidencji pa-

pierów wartościowych będących 
przedmiotem oferty publicznej 
oraz papierów wartościowych i in-
strumentów finansowych niebędą-
cych papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub wprowadzonych 
do alternatywnego systemu obrotu 
– z wyłączeniem papierów war-
tościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa i Narodowy Bank 
Polski;

2)  wzór zawiadomienia, na podstawie 
którego Komisja Nadzoru Finanso-
wego dokonuje wpisu do ewidencji;

3)  tryb udostępniania ewidencji, 
w tym udostępniania jej na stronie 
internetowej Komisji.

Ewidencja jest prowadzona w for-
mie elektronicznej i zawiera dane 
przekazane w zawiadomieniach, o któ-
rych mowa w § 3 i 4 rozporządzenia, 

oddzielnie dla każdego z emitentów, 
a w przypadku instrumentów finanso-
wych niebędących papierami warto-
ściowymi – podmiotów ubiegających 
się o dopuszczenie tych instrumentów 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
o ich wprowadzenie do alternatywne-
go systemu obrotu. Wpis do ewidencji 
polega na wprowadzeniu do systemu 
teleinformatycznego danych przekaza-
nych w zawiadomieniach. Wpisu do-
konuje się w terminie 5 dni roboczych 
od dnia otrzymania zawiadomienia.

W przypadku papierów wartościo-
wych będących przedmiotem oferty pu-
blicznej wpisu do ewidencji dokonuje 
się na podstawie zawiadomienia, które-
go wzór jest określony w załączniku 
nr 1 do omawianego rozporządzenia.

Z kolei w przypadku papierów war-
tościowych oraz instrumentów finan-
sowych niebędących papierami war-
tościowymi, dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym lub wprowa-
dzonych do alternatywnego systemu 
obrotu, wpisu do ewidencji dokonuje 
się na podstawie zawiadomienia, któ-
rego wzór jest określony w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia.

W przypadku papierów wartościo-
wych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym z zastrzeżeniem 
warunku lub wprowadzonych do al-
ternatywnego systemu obrotu z za-
strzeżeniem warunku – w zawiado-
mieniach wskazuje się liczbę papierów 
wartościowych faktycznie dopuszczo-
nych do obrotu na rynku regulowa-
nym lub wprowadzonych do alterna-
tywnego systemu obrotu. 

Ewidencja jest udostępniana do pu-
blicznej wiadomości w siedzibie Ko-
misji i na jej stronie internetowej. 
W siedzibie Komisji dane z ewidencji 
udostępnia się na wniosek zaintereso-
wanej osoby. Udostępnienie danych 
może nastąpić w formie udostępnie-
nia ewidencji w siedzibie Komisji, 
przy wykorzystaniu sieci informatycz-
nej bądź sporządzenia wydruku 
z ewidencji, obejmującego wszystkie 
dane zawarte w ewidencji dotyczące 
podmiotu wskazanego we wniosku.
Dz.U. z 2013 r., poz. 987

Tomasz Kowalski
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✔ ZWROT WYDATKÓW NA MATERIAŁY BUDOWLANE
Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
● budową budynku mieszkalnego;
●  nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszcze-

nia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;
● remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wzrosło z 7% 
do 22% (od 1.1.2011 r. – 23%).
Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypada w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu Limit zwrotu
Limit zwrotu dla wniosków składanych 

w IV kwartale 2013 r.

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT 
wynikającej z faktur (stawka 22%)

albo
65,22% kwoty podatku VAT 

wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

33 113 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

14 191 zł

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT 
wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

27 042 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

11 589 zł

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypadło w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 22%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu Limit zwrotu
Limit zwrotu dla wniosków składanych 

w IV kwartale 2013 r.

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT 
wynikającej z faktur (stawka 22%)

albo
65,22% kwoty podatku VAT

 wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

33 385 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

14 308 zł

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT 
wynikającej z faktur

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

27 042 zł

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytko-
wej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

11 589 zł

Podstawa prawna:
● ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, 
poz. 1468 z późn. zm.).

✔ CENY TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (W SKALI MIESIĄCA)

Okres Wskaźnik Zmiana Podstawa prawna

Sierpień 2013 w stosunku do lipca 2013 r. 99,7 obniżenie cen o 0,3% Komunikat Prezesa GUS z 13 września 2013 r.

Lipiec 2013 r. w stosunku do czerwca 2013 r. 100,3 wzrost cen o 0,3% Komunikat Prezesa GUS z 14 sierpnia 2013 r.

Czerwiec 2013 r. w stosunku do maja 2013 r. 100,0 bez zmian Komunikat Prezesa GUS z 15 lipca 2013 r.

Maj 2013 r. w stosunku do kwietnia 2013 r. 99,9 obniżenie cen o 0,1% Komunikat Prezesa GUS z 13 czerwca 2013 r.

Kwiecień 2013 r. w stosunku do marca 2013 r. 100,4 wzrost cen o 0,4% Komunikat Prezesa GUS z 15 maja 2013 r.

Marzec 2013 r. w stosunku do lutego 2013 r. 100,2 wzrost cen o 0,2% Komunikat Prezesa GUS z 15 kwietnia 2013 r.

Luty 2013 r. w stosunku do stycznia 2013 r. 100,0 bez zmian Komunikat Prezesa GUS z 14 marca 2013 r.

Styczeń 2013 r. w stosunku do grudnia 2012 r. 100,1 wzrost cen o 0,1% Komunikat Prezesa GUS z 14 marca 2013 r.
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✔ ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:
1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z po-
wodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepi-
sów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-
codawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku 
służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co naj-
mniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna oraz posiada okres 
uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet 
i 25 lat dla mężczyzn, lub
2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudnio-
na przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 
lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniają-
cy do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn, lub
3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres 
nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu prze-
pisów o systemie ubezpieczeń społecznych i za ten okres opłaciła skład-
ki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukoń-
czyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres 
uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn, lub
4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 
30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy po-
bieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w któ-
rym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta 
i 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wyno-
szący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, w którym była 
zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres upraw-
niający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn, lub
6) do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności praco-

dawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub po-
zostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, 
posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 
34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
Od 1 marca 2013 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 
975,78 zł miesięcznie. W przypadku osób, o których mowa w pkt 4, 
świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Podstawa prawna:
● ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 170 z późn. zm.).

✔ ZASIŁEK POGRZEBOWY
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.
Podstawa prawna:
● ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

✔ MAKSYMALNA KWOTA WPŁAT NA INDYWIDUALNE KONTO 
EMERYTALNE
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 
emerytalnego (Dz.U. nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) ogłasza się wyso-
kość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne.
Wpłaty w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiada-
jącej 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie 
budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, 
jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
W przypadku gdy kwota ustalona w powyższy sposób będzie niższa od 
kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowią-
zuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku 
kalendarzowym.

Rok Wysokość wpłat Podstawa prawna

2013 11 139,00 zł M.P. z 2012 r., poz. 907

✔ FINANSOWANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

Stopa składki (liczona od podstawy wymiaru)

Ubezpieczenie emerytalne 
19,52%

Ubezpieczenie rentowe 
8%

Ubezpieczenie 
chorobowe 

2,45%

Ubezpieczenie 
wypadkowe 

od 0,67% do 3,86%

Pracownik 
9,76%

Pracodawca 
9,76%

Pracownik 
1,50%

Pracodawca 
6,50%

Pracownik 
2,45%

Pracodawca 
od 0,67% do 3,86%

Podstawa prawna:
● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm),
● ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322 z późn. zm.),
● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).

✔ ZAWIESZENIE I ZMNIEJSZENIE ŚWIADCZEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW

Kwoty przychodu odpowiadające

Okres obowiązywania
70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
130% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia
Podstawa prawna

1.09.2013 r. – 30.11.2013 r. 2528,80 zł 4696,30 zł M.P. z 2013 r., poz. 674

1.06.2013 r. – 31.08.2013 r. 2618,10 zł 4862,10 zł M.P. z 2013 r., poz. 443

1.03.2013 r. – 31.05.2013 r. 2583,30 zł 4797,40 zł M.P. z 2013 r., poz. 104

1.01.2013 r. – 28.02.2013 r. 2457,20 zł 4563,30 zł M.P. z 2012 r., poz. 886

Opracował Adam Malinowski
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14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Kasy rejestrujące. Nowe rozporządzenie określające kryteria i warunki techniczne. 

 Elastyczny czas pracy. Zmiany dla pracodawców.

 Urlopy rodzicielskie. Nowe obowiązki dla pracodawców.

 Zmiany w VAT 2013 – jak sobie z nimi radzić?

 Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry
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Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon


