Zmiany podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2017

1.

Zmiany dotyczące opodatkowania FIZ (Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych)

Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) stosowane
będzie tylko do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz, co do zasady, specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych (SFIO). Ze zwolnienia przestaną natomiast korzystać fundusze inwestycyjne zamknięte
(FIZ) oraz SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych
zamkniętych.
Obowiązywać będą zwolnienia od podatku obejmujące część dochodów polskich oraz, po spełnieniu pewnych
warunków, także zagranicznych FIZ oraz SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla
funduszy zamkniętych. Fundusze typu otwartego nadal będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego przy
spełnieniu określonych warunków, natomiast zwolnieniem przedmiotowym objęte zostaną fundusze typu
zamkniętego osiągające dochody inne niż z działalności operacyjnej spółek transparentnych podatkowo, czyli np.
spółek komandytowych.

2.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy – Ordynacja Podatkowa, na podstawie których
podatnicy zostali zobowiązani do wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Nowa metoda kontroli zobowiązuje podatników do przesyłania całości lub części ksiąg podatkowych oraz
dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych,
w ujednoliconej formie elektronicznej. Są to:


Księgi rachunkowe,



Wyciągi bankowe,



Magazyn,



Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,



Faktury VAT,



Podatkowa księga przychodów i rozchodów,



Ewidencja przychodów.

Podatnicy są zobowiązani przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej
w następujących terminach:


Od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,



Od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W okresach co miesięcznych, od dnia 1 stycznia 2017 r. dane z ewidencji VAT w strukturze JPK przesyłać
muszą mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Mikro przedsiębiorcy objęci zostaną tym obowiązkiem od początku
2018 roku.

Micro przedsiębiorcą jest podatnik, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa
warunki:


Średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób oraz



Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył
równowartości w złotych polskich 2.000.000 EUR lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła
równowartości w złotych polskich 2.000.000 EUR.

Mały przedsiębiorca to podatnik, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki:


Średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób oraz



Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył
równowartości w złotych polskich 10.000.000 EUR lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła
równowartości w złotych polskich 10.000.000 EUR,

od warunkiem, że nie spełnia definicji micro przedsiębiorcy.
Średni przedsiębiorca to podatnik, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa
warunki:


Średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 250 osób oraz



Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył
równowartości w złotych polskich 50.000.000 EUR lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła
równowartości w złotych polskich 43.000.000 EUR,

pod warunkiem, że nie spełnia definicji małego przedsiębiorcy.
W przypadku plików JPK dla ksiąg rachunkowych, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, podatkowej księgi
przychodów i rozchodów, banków oraz ewidencji przychodów nasze systemy księgowe zostały odpowiednio
przygotowane do ich generowania.
Odnośnie wystawianych faktur sprzedaży oraz prowadzonego magazynu bardzo prosimy o upewnienie się
u dostawcy oprogramowania, czy jest w stanie, na żądanie organów podatkowych, dostarczyć takie dane w
wymaganym formacie.

3.

Stawka podatku CIT – 15%

Wysokość stawki CIT spadnie z poziomu 19% do 15%. Taką stawkę będą mogli stosować mali podatnicy oraz
podmioty rozpoczynające działalność – w danym roku podatkowym.
Małym podatnikiem CIT w 2017 roku będzie podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą
VAT należnego w 2016 r. nie przekroczy równowartości w złotych polskich 1.200.000 EURO. Po przeliczeniu na
PLN limit ten wynosi 5.157.000 PLN.
Podatnicy, którzy nie mogą korzystać z opodatkowania stawką 15%:



Podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z
wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,



Podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osoba prawną,



Podatnicy, którzy zostali utworzeni przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez
siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych polskich kwoty co najmniej
10.000 EUR (dla 2017 r. jest to 43.000 PLN),



Podatnicy, którzy zostali utworzeni przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika,
składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli
te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Powyższe podmioty nie będą mogły stosować niższej stawki ani w roku rozpoczęcia działalności, ani w roku
następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności.
Stawki 15% nie będą mogły w ogóle stosować podatkowe grupy kapitałowe.

4.

Dokumentacja cen transferowych

Od nowego roku obowiązuje nowy próg powiązań kapitałowych podwyższony do 25%.
Udokumentowaniu będą podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym:


transakcje z podmiotami powiązanymi i



inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na
wysokość dochodu (straty) podatnika.

Za takie transakcje lub inne zdarzenia będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna
wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50.000 EUR.
Obowiązek dokumentacyjny został uzależniony od:


od wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez
podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych;



od przekroczenia progów wartości transakcji/zdarzeń jednego rodzaju ustalanych w zależności od
wysokości przychodów.

W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość:


2 mln EUR, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln EUR – za transakcje lub zdarzenia mające istotny
wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju,
których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 EUR

powiększoną o 5.000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR;


20 mln EUR, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln EUR – za transakcje lub zdarzenia mające istotny
wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju,
których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 EUR
powiększoną o 45.000 EUR za każdy 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR;



100 mln EUR – za transakcje lub zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika
uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku
podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 EUR.

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione zostaną podmioty, których przychody lub koszty w
rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie
przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR.
Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumentacji
transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza ww. progów, w przypadku gdy z okoliczności sprawy
wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia
dokumentacji cen transferowych tych transakcji lub zdarzeń. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji - 30 dni
od dnia doręczenia żądania organu.
Wprowadzono koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, która będzie składała się z:


dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) – mającej na celu przedstawienie przez krajowy
podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w
księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie,



dokumentacji grupowej (master file) - w której przedstawiane będą informacje na poziomie grupy,



raportowania według krajów (country-by-country reporting) – raport CbC zawierać będzie
sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności
jednostek zależnych oraz zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku
podatkowym.

Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2mln EUR do 10 mln EUR, będą zobowiązani jedynie do
sporządzania local file.
Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do sporządzania
analizy porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego
sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi.
Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln EUR, będą dodatkowo zobowiązani do przedstawienia
master file.
Podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR będą zobowiązani do sporządzania (oprócz
local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting).

Wprowadzono wymóg sporządzenia dokumentacji w terminie nie później, niż do dnia złożenia zeznania
podatkowego za dany rok podatkowy.

5.

Działalność badawczo-rozwojowa

Od 1 stycznia 2017 roku rozszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych, które oprócz dotychczasowych
obejmują także koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego. Powyższe rozszerzenie zostało jednak ograniczone podmiotowo do małych i średnich
podatników.
Od nowego roku istotnemu zwiększeniu uległy limity odliczenia kosztów kwalifikowanych i to zarówno dla
dużych podatników, jak i tych zaliczanych do MŚP. Podatnicy z sektora MŚP prowadzący działalność badawczorozwojową będą uprawnieni do odliczenia w ramach ulgi 50% kwoty kosztów kwalifikowanych. Duzi
przedsiębiorcy

będą

mogli

natomiast

odliczyć 50%

kosztów

kwalifikowanych

związanych

z

wynagrodzeniami oraz składkami ubezpieczeniowymi pracowników oraz 30% pozostałych kosztów
kwalifikowanych.
Wydłużeniu do 6 lat podatkowych ulega termin na dokonanie odliczenia w ramach ulg badawczo-rozwojowej,
jeśli podatnik nie będzie w stanie dokonać pełnego przysługującego mu odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy,
w którym poniesie koszty kwalifikowane.

6.

PIT – zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku

Dla podatników, którzy osiągają dochody wyższe niż 6 600 PLN kwota wolna będzie miała charakter progresywny,
czyli będzie spadała od 6 600 PLN do zera. W praktyce skorzystają z niej osoby, których dochód roczny nie
przekroczy 11 000 PLN. Ci co zarobią właśnie tyle, albo więcej - do 85,5 tys. PLN skorzystają z kwoty wolnej
równej obecnie obowiązującej czyli 3 091 PLN. Dla osób o dochodach od 85,5 tys. PLN do 127 tys. PLN rocznie
kwota wolna ma sukcesywnie spadać, a po przekroczeniu progu 127 tys. w ogóle nie będzie przysługiwać.

7.

VAT – odwrotne obciążenie dla usług budowlanych

Od 1 stycznia 2017 roku, po spełnieniu poniższych warunków nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia
podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia:


Przedmiotem usług są usługi wymienione w załączniku 14 ustawy o VAT w poz. 2-48, czyli usługi
budowlane,



Sprzedawcą jest czynny podatnik podatku VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT
(zwolnienie podmiotowe),



Nabywcą jest podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,



Usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

Taką sprzedaż dodatkowo należy wykazać na deklaracji VAT-27. Takie deklaracje będą mogły być składane tylko
elektronicznie i jedynie za okresy miesięczne.

8.

Limit transakcji gotówkowych - 15.000 PLN

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 PLN.
Przedsiębiorcy, którzy wbrew obowiązkowi zapłacą bez pośrednictwa rachunku bankowego, nie będą mogli
zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

9.

Zmiana zasad zwrotu VAT w terminie 25 dni

Od 1 stycznia 2017 r. na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy będzie
obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni, gdy zostaną spełnione łącznie następujące
warunki:


Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty z przeniesienia z
poprzednich okresów rozliczeniowych, wynikają z:


Faktur, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego
podatnika mającym siedzibę na terytorium kraju, który jest wskazany w zgłoszeniu
identyfikacyjnym,



Innych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza
15.000 PLN,



Dokumentów celnych, deklaracji importowych , i zostały przez podatnika zapłacone,



Importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego
podatnikiem jest usługobiorca, lub dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca, jeżeli
w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,



Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach
rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3.000 PLN,



Podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje
z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:


Był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,



Składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

10. Zwolnienie podmiotowe w VAT
Podniesiona została kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT z obecnie obowiązującej
kwoty 150.000 PLN do 200.000 PLN.
Dodatkowo, podatnicy u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa niż 150.000 PLN i nie
przekroczyła 200.000 PLN, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT od 2017 roku. W tym celu należy

złożyć aktualizację VAT-R w terminie 7 dni, od dnia przejścia na zwolnienie, czyli do 7 stycznia 2017 roku.

11. Sankcje w VAT
Od nowego roku naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika
dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo 30% kwoty
zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy
rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę z 30% do 20%.
Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:


Kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,



Zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego wyższy od kwoty należnej,



Różnicę podatku do obniżenia za następne okresy wyższą od kwoty należnej,



Zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego, lub różnicę do obniżenia za następne okresy, a
powinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie na konto urzędu
skarbowego.

Poza tym sankcja 30-proc. dotknie też tych, którzy nie złożyli deklaracji VAT-owskiej i nie wpłacili należnego
fiskusowi VAT-u.
Procent dodatkowego zobowiązania zwiększy się do 100% VAT-u naliczonego wynikającego z faktur, w
przypadku stwierdzenia, że faktury z zawyżonym VAT-em naliczonym:


Zostały wystawione przez nieistniejący podmiot,



Stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, zawierają kwoty
niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty
niezgodne z rzeczywistością,



Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 Kodeksu cywilnego (czynność
prawna sprzeczna z ustawą, mająca na celu obejście ustawy) – w części dotyczącej tych czynności.

12. Rozszerzenie katalogu towarów do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia
Katalog ten został rozszerzony m.in. na procesory, złoto, srebro, biżuterię i jej części. W przypadku
procesorów odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie jeżeli łączna wartość tych towarów w
ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę
20 000 zł.
13. Likwidacja zwolnienia z VAT dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
14. Zmiany w rozliczeniu VAT należnego i naliczonego od importu usług, WNT
Od

Nowego

roku

termin

odliczenia

VAT

naliczonego

w

przypadku

importu

usług,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia zostaje uzależniony
od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT. Zgodnie z nowymi
przepisami, podatnik powinien uwzględnić VAT naliczony wynikający ze wspomnianych czynności w
okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, jednakże nie będzie mogło to nastąpić
później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli
nastąpi to w późniejszym terminie podatnik będzie mógł uwzględnić VAT naliczony w związku z tą
transakcją w deklaracji składanej „na bieżąco”.
15. Odmowa rejestracji w VAT, wykreślenie podatnika z ewidencji VAT
Od 1 stycznia 2017 roku zostaje wprowadzona zasada, iż naczelnik nie dokona rejestracji podmiotu jako
podatnika VAT, jeżeli podmiot ten nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego
pełnomocnikiem lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Na
podstawie analogicznych przesłanek będzie dokonywane również wykreślenie z urzędu podatnika z
rejestru VAT.
Automatyczne wykreślenie podatnika z rejestru VAT będzie dotyczyło również następujących sytuacji:


zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,



niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy,



wystawiania faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności,



dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub
miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział
w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku
nierzetelnego rozliczania podatku;



składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami
podatku do odliczenia.

16. Odpowiedzialność solidarna
Od stycznia 2017 roku zostaje wprowadzona solidarna odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości
podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT
czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika (do kwoty 500.000 PLN).
Rozszerzony zostaje także zakres odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów m.in. na dyski twarde
(dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe (dyski SSD), folia typu stretch, fotograficzne aparaty
cyfrowe.

17. Automatyczne przekwalifikowanie podatnika VAT czynnego na podatnika zwolnionego z VAT
Będzie to dotyczyło tych podatników, którzy w deklaracjach składanych za 6 kolejnych miesięcy
wykazuje on tylko sprzedaż zwolnioną (nie będzie to miało jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży

wyjaśnienia, iż okoliczność ta nie wynika z zaprzestania sprzedaży opodatkowanej, ale ze specyfiki
działalności gospodarczej).
18. Ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne
Możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy,
a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od
miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT).

19. Elektroniczne deklaracje VAT
Wprowadzenie

obowiązku

składania

w

formie

elektronicznej

deklaracji

VAT,

informacji

podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących
w obrocie krajowym (brak możliwości składania deklaracji w formie papierowej).
20. Przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. stosowania stawki 23 % i 8 %
21. Wzrost wynagrodzenia minimalnego do 2.000 zł.
Wzrost kosztów płacy wynikających ze zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.
Koszt wynagrodzenia minimalnego
w 2016 r.
w 2017 r.
2231,29 zł
2412,20 zł

Wzrost kosztów płacy w 2017 r.
180,91 zł

22. Ograniczenie zasady swobody umów przy wynagrodzeniu świadczących pracę w ramach umów
zleceń i umów o świadczenie usług.
W 2017 minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 13 zł brutto.
Nowymi regulacjami objęci zostaną:


Pracujący na podstawie umowy zlecenia,



Pracujący na podstawie umowy o świadczenie usług do których stosuję się przepisy o zleceniu,
wykonywane przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w
Polsce lub w EOG, niezatrudniającą pracowników, niezawierającą umów z zleceniobiorcami.

Nowych przepisów wyżej przedstawionych nie stosuje się do między innymi:
umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykonania
zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu
wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Minimalna stawka godzinowa będzie podlegać szczególnej ochronie polegającej na tym, że przyjmujący
zlecenie lub świadczący usługę nie będzie mógł się zrzec prawa do wynagrodzenia ani nie może przenieść
prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Wypłatę w wysokości minimalnego wynagrodzenia należy
dokonywać w formie pieniężnej, a w przypadku umów dłuższych niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia
będzie trzeba dokonywać raz w miesiącu. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku iż minimalną
stawkę trzeba płacić do 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego.
W celu zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, w przypadku umów z art. 734 i art. 750 KC, strony
powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia
usług. Strony umów decydują czy to zleceniodawca będzie prowadził ewidencję przeprowadzonych
godzin czy też informację o liczbie godzin przedstawi zleceniobiorca. W przypadku braku zapisu w
umowie co do ustaleń zasad informowania, wykonujący będzie przedstawiał w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia
usług. Zleceniodawca lub zamawiający będzie musiał przez okres 3 lat przechowywać informację,
mailowo, sms i itp.
Niepłacenie stawki minimalnej godzinowej będzie wykroczeniem zagrożonym grzywną w wysokości
od 1.000 zł do 30.000 zł.
23. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób fizycznych posiadających inną umowę iż umowa o
pracę
Art. 304 Kodeksu Pracy zobowiązuje niektórych zamawiających i zleceniodawców, aby w swoich
umowach mieli uregulowane kwestie dotyczące badań lekarskich oraz szkolenia BHP. Zazwyczaj
przyjmuję się, iż zleceniobiorca lub wykonawca usługi, do której stosuję się przepisy o zleceniu, jest
zobowiązany do samodzielnego, na swój koszt, przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak
przeciwskazań do wykonywania danej pracy a także do poddania się szkoleniom BHP.

