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1. Przepis na zmiany - o nowych
regulacjach w kilku słowach

Niniejsza publikacja „Przepis na
zmiany” w praktyczny sposób
przedstawia najważniejsze uchwalone i planowane regulacje prawne
dotyczące działalności handlowej,
księgowości oraz obszaru kadr
i płac, które wejdą w życie już
w 2015 roku!

Znowelizowane przepisy o podatku od towarów i usług, które
zaczną obowiązywać od nowego roku, pomimo że dotyczą stosunkowo niewielkiej grupy podatników świadczących określony
rodzaj usług (telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne), są
jednak naprawdę rewolucyjne. Wprowadzają zupełnie nowy
model fakturowania i rozliczania VAT należnego w przypadku
świadczenia tych usług na rzecz osób nie będących podatnikami VAT.

Znacząco wzrastają wymogi wobec sprzedawców – obligują
do określenia, czy odbiorcą jest podatnik VAT, czy osoba fizyczna (lub prawna, zwolniona z VAT), wymuszają zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w kraju, w którym
nabywca ma siedzibę lub miejsce pobytu. Dla wielu firm świadczących tego typu usługi znowelizowane
przepisy oznaczają konieczność aktualizacji, albo nawet zmiany oprogramowania.
Zmiany w zakresie PIT i CIT nie są może aż tak rewolucyjne jak te w VAT, jednak dotyczą niemal wszystkich podatników. Elektroniczna wysyłka deklaracji PIT i CIT od nowego roku u większości firm wymusza
zmianę lub aktualizację systemu informatycznego.
Oprócz zmian, które już są zatwierdzone i mamy pewność co do ich obowiązywania od 1 stycznia 2015,
wiele nowelizacji jest jeszcze w fazie projektów – na 1 kwietnia 2015 przesunięto termin wejścia w życie
wielu istotnych zmian w ustawie o VAT.

2. Najważniejsze zmiany
w przepisach podatku VAT
Poniżej zostały omówione najważniejsze zmiany w podatku
VAT wprowadzone m.in. ustawą
z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy Ordynacja
podatkowa, która w zasadniczej
części wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2015 r.

Zasadnicza zmiana dotyczy określania miejsca opodatkowania
w przypadku sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych
i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT nie jak dotychczas w kraju, w którym siedzibę ma usługodawca, ale w kraju, w którym nabywca usługi ma siedzibę,
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Podstawowym
celem tej nowelizacji jest implementacja do krajowych przepisów
o VAT zapisów wynikających z regulacji unijnych i przekierowanie
przychodów z VAT do kraju, w którym usługi są konsumowane.
Od 1 stycznia 2015, sprzedawca usług, których dotyczy zmiana,
aby prawidłowo je opodatkować, musi określić, status usługobiorcy (podatnik/ostateczny konsument) i miejsce (państwo UE/spoza UE) w którym ten usługobiorca się
znajduje. Nie zmieniają się przepisy dotyczące sprzedaży usług telekomunikacyjnych, elektronicznych
i nadawczych na rzecz podatników będących podatnikami VAT w jednym z krajów UE – w takich wypadkach miejsce opodatkowania jest w kraju, w którym siedzibę ma nabywca usługi i obowiązek rozliczenia
VAT przeniesiony jest na nabywcę.

Projekt zmiany

Zgodnie ze zmianami planowanymi od 1 kwietnia 2015 niektórych płatników VAT
czekają spore zmiany. Ministerstwo opublikowało Projekt z dnia 2 grudnia 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Zmiany wprowadzane projektem wynikają głównie z potrzeby dostosowania krajowych przepisów do prawa unijnego oraz z konieczności uszczelnienia systemu rozliczania VAT i zapobiegania wyłudzeniom VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Projekt zawiera m.in. propozycję poszerzenia katalogu towarów

Ekspert: Daniel Depa, Kierownik Projektu Księgowość systemu enova365
Ekspert: Wojciech Chrobak, Kierownik Projektu Handel systemu enova365
Ekspert: Katarzyna Jasina, p.o. Kierownika Projektu Kadry Płace systemu enova365

W kraju
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objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie nowego obowiązku sprawozdawczego w postaci informacji podsumowujących w obrocie krajowym związanych z odwrotnym obciążeniem, zmian w zakresie ustalania współczynnika odliczania VAT w przypadku wykorzystywania zakupionych towarów i usług
na potrzeby prowadzenia działalności opodatkowanej VAT i czynności niezwiązanych z działalnością
opodatkowaną.
Na moment przygotowywania tego przewodnika projekt jest jeszcze w fazie opracowywania przez Ministerstwo Finansów – aktualnie projekt jest po konsultacjach, w wyniku których opublikowano już jego
czwartą wersję. Przekazanie projektu przez Radę Ministrów do sejmu zaplanowane jest na koniec IV
kwartału 2014 roku. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia, nowych informacji podsumowujących i nowego sposobu ustalania współczynnika odliczania VAT powodują konieczność aktualizacji systemów informatycznych przez podmioty objęte nowelizacją.

2.1. Zmiany w ustawie o VAT dotyczące
opodatkowania usług elektronicznych,
nadawczych i telekomunikacyjnych

W dniu 3 września 2014 roku opublikowane zostały ustawa z dnia
25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz
ustawy – Ordynacja podatkowa,
która w zasadniczej części wejdzie
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Nowelizacja ta związana jest
ze zmianami, które wprowadziła
dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia
12 lutego 2008 r., dotycząca
miejsca świadczenia usług m.in.
telekomunikacyjnych, nadawczych
radiowych i telewizyjnych.
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To bardzo istotne zmiany dotyczące podatników świadczących
swoje usługi na terenie Unii Europejskiej dla kontrahentów –
osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich.
Celem zmian jest opodatkowanie usług w miejscu ich konsumpcji i przekierowanie wpływów z VAT do budżetu państwa,
w którym konsumpcja następuje.
Obowiązkiem usługodawców będzie rejestrowanie sprzedaży
w stawkach VAT i zgodnie z przepisami kraju, w którym usługa
będzie odbierana, prowadzenie i przechowywanie odpowiedniej ewidencji a dalszą konsekwencją przygotowanie deklaracji
VAT wynikającej z tego typu sprzedaży.
Zgodnie z procedurą ogólną sprzedawca będzie się rejestrował
na potrzeby VAT w każdym z krajów w którym będzie świadczył
np. usługi elektroniczne i w każdym z tych krajów składał deklarację i opłacał podatek VAT.

W celu usprawnienia i uproszczenia rozliczania podatku VAT w przypadku sprzedaży tych konkretnych
usług opracowano także fakultatywną procedurę szczególną, zgodnie z którą podatnik może się zarejestrować w systemie informatycznym (MOSS – Mini One Stop Shop; Mały Punkt Kompleksowej Obsługi) i za jego pomocą złożyć odpowiednią deklarację (bez konieczności rejestracji do VAT w każdym
z państw) i opłacić podatek w państwie członkowskim identyfikacji, czyli zasadniczo w państwie w którym
ma siedzibę.
Dla usługodawców świadczących usługi objęte zmianami przepisów, księgowych rozliczających
taką sprzedaż i producentów systemów informatycznych wspomagających sprzedaż zakres
zmian związanych z tymi przepisami jest ogromny.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano obszerne opracowanie Komisji Europejskiej – tzw. Noty wyjaśniające oraz Przewodnik dotyczący małego punktu kompleksowej obsługi, w których są szczegółowe wyjaśnienia wielu przypadków związanych z procedurą MOSS, jak hasłowo określa
się zmienione przepisy.

Art. 28c. 1. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.
Art. 28k. Miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii
Europejskiej, przez podatnika, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej,
a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii
Europejskiej, jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe
miejsce pobytu.
Art. 28l. W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług:
1. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich,
patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku
towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,
2. reklamy,
3. doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług,
4. przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń,
5. bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu sejfów
przez banki,
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6. dostarczania (oddelegowania) personelu,
7. wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz
8. telekomunikacyjnych,
9. nadawczych radiowych i telewizyjnych,
10. elektronicznych,
11. polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
12. przesyłowych:
		
a) gazu w systemie gazowym,
		
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,
		
c) energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
13. bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 11 i 12,
14. polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-13
– miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Art. 28m. W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i telewizyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego, przez podatnika, który posiada
siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego
świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, których faktyczne użytkowanie
i wykorzystanie ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu – miejscem świadczenia
tych usług jest terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą posiada
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Art. 28k. Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Art. 28l.
pkt. 8-10 (uchylone)
Art. 28m. (uchylony)

sady składania nowych deklaracji w jej ramach. Co istotne, deklaracje, w ramach procedury szczególnej
muszą być składane Euro, kwartalnie, do 20 dnia po zakończeniu kwartału (również gdy jest to sobota
lub dzień wolny od pracy ustawowo).
Znowelizowane przepisy nakładają na sprzedawców konieczność identyfikacji usługobiorcy –
niepodatnika. W praktyce może to być utrudnione – o ile identyfikacja podatnika jest dość
prosta, o tyle trudno uzyskać takie informacje o konsumencie ostatecznym. Ponadto usługi,
których dotyczą znowelizowane przepisy ze swojej natury nie muszą być świadczone w miejscu siedziby lub stałego pobytu nabywcy (np. usługi za pośrednictwem karty SIM, albo usługi
telewizyjne). Zgodnie z przepisami można zastosować pewne domniemania w takich niejasnych sytuacjach,
ale praktyka zapewne ujawni przypadki, w których poprawna realizacja przepisów będzie utrudniona.
Spore komplikacje pojawią się podczas rozliczania transakcji sprzedaży takich usług wyrażonych w walucie
innej niż Euro. W przypadku takich transakcji kwoty do deklaracji muszą być przeliczone na Euro po kursie
Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwartału, za który deklaracja będzie składana, a jeżeli nie
został w tym dniu ogłoszony, to z dnia następnego – powiedział Daniel Depa.
Ze względu na zastosowanie stawek VAT z innego kraju UE oraz konieczność prowadzenia
odrębnej ewidencji transakcji podlegających takiemu sposobowi opodatkowania z pewnością rozwiązania organizacyjno-techniczne w firmach będą polegać na wprowadzeniu specjalnego rodzaju faktury przewidzianej do rejestrowania takiej sprzedaży. Będzie się ona
istotnie różnić od wystawianych dotąd dokumentów: kwota podatku VAT będzie mogła być
wyrażona w walucie obcej – powiedział Wojciech Chrobak.
enova365 w wersji 10.6 posiada funkcjonalność obsługującą takie zdarzenia gospodarcze oraz ewidencje niezbędne do przygotowania deklaracji MOSS. Na tę funkcjonalność składa się możliwość stosowania stawek VAT innych niż krajowe, ich automatycznego wyboru w zależności od kraju odbiorcy, odpowiednia ewidencja takich
transakcji oraz mechanizmy wykazania podatku w Euro z odpowiednim przeliczeniem
w przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych.

Ponadto w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług dodano
rozdział 6a, w którym m.in. zdefiniowano pojęcie „procedury szczególnej rozliczania VAT” (art. 130a ust.
2 pkt 3 i art. 131 ust. 2 pkt 4), określono zasady rejestracji do procedury szczególnej oraz opisano za-
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2.2. Ograniczenie stosowania zwolnień
w ewidencjonowaniu obrotu za pomocą
urządzeń fiskalnych

Z dniem 31 grudnia 2014 r. dla
wielu podatników kończy okres
stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży
poprzez urządzenia fiskalne.

enova365 rejestruje sprzedaż przy współpracy z drukarkami fiskalnymi. System obsługuje wiele protokołów współpracy z tymi urządzeniami. Przed zakupem urządzenia należy zweryfikować możliwość współpracy danego modelu z systemem u partnera lub producenta systemu.

Obecne rozporządzenie z 29 listopada 2012 r. wydane przez
Ministerstwo Finansów zostało zastąpione nowym, które
ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. W grupie tracącej prawo
do korzystania ze zwolnienia, gdy sprzedaż będzie dokonana
na rzecz osób nieprowadzących działalności są m.in. lekarze,
prawnicy, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, kosmetyczki etc.

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących katalog towarów i usług z dnia
11.12.2012, zawierające katalog towarów i usług, których nie dotyczy zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość
obrotu detalicznego.
Od 01.01.2015 będzie obowiązywać nowa wersja rozporzędzenia, z dnia
07.11.2014, zawierająca rozszerzony katalog towarów i usług nie podlegających zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą
kas rejestrujacych.
Poniżej przedstawiono dodane pozycje.
§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i §
3, nie stosuje się w przypadku:
1. dostawy:
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

2. świadczenia usług:
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy
i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
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i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

2.3. Rozszerzenie zakresu towarów objętych
mechanizmem odwrotnego obciążenia

W związku z rosnącą liczbą transakcji, których celem jest unikanie
opodatkowania, nastąpią zmiany
w załączniku 11 do ustawy o VAT.

Ich celem jest rozszerzenie liczby artykułów podlegających
mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Lista rozszerzana jest
m.in. o następujące rodzaje produktów: złoto w różnej postaci, kolejne produkty stalowe, telefony komórkowe, notebooki,
laptopy etc.

Załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług zawiera katalog towarów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia. Ma on 41 pozycji.

Projekt
zmiany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług zawiera propozycje rozszerzenia tego katalogu o 8 kolejnych grup towarowych. Planowany termin wejścia w życie:
01.04.2015.
Propozycje zmian:
15) w załączniku nr 11 do ustawy:
a) po poz. 21 dodaje się poz. 21a w brzmieniu:
„21a 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”
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b) po poz. 22 dodaje się poz. 22a – 22c w brzmieniu:
„22a ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
– wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b
22b Bez względu na symbol PKWiU
Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
22c ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub
złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie
325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu”
c) po poz. 28 dodaje się poz. 28a – 28d w brzmieniu:
„28a ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg,
takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy
28b ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie
telefony komórkowe, w tym smartfony
28c ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub
samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra
lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej tj. niewykończone lub niekompletne wyroby
jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”
16) w załączniku nr 13 do ustawy:
a) poz. 12 otrzymuje brzmienie:
„12 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku –
wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych”
b) dodaje się poz. 13-17 w brzmieniu:
„13 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
14 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
15 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż
do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
16 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub
złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie
mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
17 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra
lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny tj. niewykończone lub
niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”
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Najwyraźniej odwrotne obciążenie w zakresie zastosowanym dotychczas okazało się skutecznym narzędziem walki z nieuczciwymi podatnikami, zdecydowano więc o rozszerzeniu zakresu produktów objętych tą procedurą. Będzie to korzystne dla firm działających zgodnie z prawem – powiedział Wojciech Chrobak.
enova365 rejestruje sprzedaż z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, automatycznie stosując brak stawki VAT lub stawkę podstawową w zależności
od rodzaju kontrahenta oraz odpowiedniego parametru w karcie towaru, wyróżniającego ten towar jako podlegający odwrotnemu obciążeniu. Możliwe są transakcje
z pozycjami mieszanymi (w stawce podstawowej i w odwrotnym obciążeniu).

€

£

Projekt
zmiany

2.4. Nowy rodzaj informacji podsumowujących - dla krajowych transakcji objętych
odwrotnym obciążeniem

Aktualnie informacje podsumowujące składane są dla transakcji wewnątrzwspólnotowych – są to tzw. deklaracje VAT
UE. Zgodnie z Projektem ustawy z dnia 2 grudnia 2014 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych, także w przypadku krajowych
transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
sprzedawcy będą musieli składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Do projektu zmiany ustawy jest także
dołączony projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 30
listopada 2014 określającego wzór deklaracji VAT-27 oraz
korekty VAT-27K.

Informacje podsumowujące, oprócz danych identyfikacyjnych,
miałyby zawierać łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.
Nowy rodzaj deklaracji miałby być składany za okresy, w których przypada obowiązek podatkowy w terminach określonych w ustawie o VAT, za okresy rozliczeniowe przypadające po pierwszym kwartale 2015r.
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Dotychczas sprawozdawczość w postaci informacji podsumowującej VAT-UE funkcjonowała w
obrocie wewnątrzwspólnotowym, gdzie zarówno sprzedawcy jak i nabywcy byli odpowiednio
zobowiązani do wykazywania transakcji objętych mechanizmami rozliczenia podatku VAT po
stronie nabywcy. Nowa informacja podsumowująca w obrocie krajowym miałaby być sporządzana tylko przez sprzedawców rozliczających transakcje w procedurze odwrotnego obciążenia – powiedział Daniel Depa.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian i publikacji wzorów informacji podsumowujących przez Ministerstwo, zostaną one wprowadzone w enova365.

Planowana zmiana zgodnie z Projektem ustawy z dnia 2 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
w art. 86:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2j w brzmieniu:
„2a. W przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych,
do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza
się z wykorzystaniem sposobu określenia zakresu (proporcji) wykorzystywania nabywanych towarów i usług
do celów działalności gospodarczej, zwanego dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien odpowiadać najbardziej specyfice prowadzonej przez podatnika działalności i dokonywanych
przez niego nabyć.
2b. Sposób określenia proporcji odpowiada najbardziej specyfice wykonywanej przez podatnika działalności
i dokonywanych nabyć jeśli:

2.5. Zmiany w metodach obliczania współczynnika odliczenia VAT przy działalności
opodatkowanej i zwolnionej z VAT

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podatnicy VAT, prowadzący działalność opodatkowaną i zwolnioną
mogą dokonać odliczenia VAT naliczonego tylko w części
związanej ze sprzedażą opodatkowaną.

Projekt
zmiany

W przypadku trudności z ustaleniem tej części, stosuje się
współczynnik odliczenia wynikający z wielkości działalności
opodatkowanej i zwolnionej w poprzednim roku. Aby zapobiec
odliczaniu proporcji na podstawie obrotu z poprzedniego roku
i tym samym urealnić kwotę VAT do zapłaty, Ministerstwo proponuje, aby podatnicy, na podstawie zaproponowanych w ustawie
sposobów obliczania, mogli samodzielnie ustalać współczynnik
odliczenia VAT w taki sposób, aby jak najdokładniej odzwierciedlić specyfikę prowadzonej przez nich działalności.

Projekt nowelizacji daje także podatnikom możliwość ustalenia tego współczynnika w drodze interpretacji
indywidualnej wydawanej przez (w imieniu) Ministra Finansów.
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1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności podlegające opodatkowaniu, oraz
2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz
do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art.
7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.
2c. Przy ustalaniu sposobu określenia proporcji można wykorzystać, w szczególności, następujące dane:
1.
2.
3.

4.

średnioroczną liczbę osób wykonującą wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej
liczbie osób wykonujących pracę w ramach działalności gospodarczej i poza nią,
średnioroczną liczbę roboczogodzin przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie roboczogodzin przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza nią,
roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym
o otrzymane odpowiednio przychody lub dochody – w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym
charakterze, otrzymanych na sfinansowanie prowadzonej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza,
średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.

Rozliczanie VAT wg współczynnika jest tematem niezwykle złożonym, zawiera wiele niuansów, projekt zmian był w tym obszarze już dwukrotnie zmieniany, co świadczy o tym, że nowelizacja nie
jest prosta. Jak wynika z pism organów konsultujących, szczególnie z opinii Rady Legislacyjnej,
także aktualne propozycje mogą zostać jeszcze zmienione. Ze względu na złożoność materii, oraz
fakt, że zmiany w dużym stopniu będą dotyczyć jednostek z sektora publicznego, przesunięto
w aktualnym projekcie termin wejścia w życie przepisów na 1.01.2016.
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W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone prace nad projektem – wydaje się dość prawdopodobne, że Rada Ministrów będzie dążyła do skierowania projektu do sejmu jeszcze w grudniu.
Projekt zmian w zakresie ustalania proporcji odliczania VAT jest dość kontrowersyjny – ostateczny kształt i zakres zmian jest jeszcze bardzo niepewny. Duże wątpliwości może budzić spora
swoboda pozostawiona podatnikowi w wyborze metody określania proporcji w stosunku do aktualnie obowiązującego, jednolitego kryterium obrotowego. Metoda zastosowana przez podatnika, która wg niego najlepiej odpowiada specyfice prowadzonej przez niego działalności może
być zakwestionowana podczas kontroli organów skarbowych – powiedział Daniel Depa.

W enova365 są już zmiany przygotowujące system do projektowanych zmian przepisów, ale prawdopodobnie będą jeszcze potrzebne dodatkowe zmiany w systemie
kiedy będzie znany ostateczny kształt zmian przepisów.

3. Zmiany w przepisach księgowych
3.1. CIT-8 tylko elektronicznie

Dotychczas elektroniczna wysyłka
CIT-8 była dla podatnika możliwością, od nowego roku staje się
obowiązkiem. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Od nowego roku deklaracje dochodowe od osób prawnych – CIT-8
wraz z załącznikami muszą być wysyłane wyłącznie elektronicznie.
Do podpisu deklaracji składanych przez osoby prawne wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
W formie papierowej mogą wysyłać zeznanie CIT-8 tylko te firmy, które na gruncie ustawy o PIT są zwolnione z elektronicznej
wysyłki deklaracji pracowniczych (czyli zatrudniają mniej niż 5
osób, por art. 45ba ust. 2 updof).
Biura Rachunkowe składają za obsługiwane podmioty deklaracje wyłącznie w formie elektronicznej.

Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12 listopada 2014
r. poz. 1563).
Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 26 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa
w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3b-3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”;
2) w art. 27 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie
z przepisami Ordynacji podatkowej.”;
3) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:
„Art. 27a. Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz informacja, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2
oraz ust. 3b-3d, mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich
sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji,
informacji oraz rocznego obliczenia podatku”.

Zmiana

Duża cześć podatników posiada już podpis elektroniczny zabezpieczony kwalifikowanym certyfikatem. Szczególnie Ci, którzy przesyłają deklaracje ZUS w postaci elektronicznej taki podpis
muszą posiadać. Ci podatnicy, którzy jeszcze nie posiadają podpisu kwalifikowanego powinni
zaopatrzyć się w niego odmiennio wcześniej, bo rozszerzenie obowiązku wysypki deklaracji
w formie elektronicznej na większość podmiotów może wydłużyć czas oczekiwania na uzyskanie podpisu kwalifikowanego - powiedział Daniel Depa.

Elektroniczna wysyłka deklaracji już jest możliwa w enova365.

enova365 - Przepis na zmiany - 17

3.3. Uproszczona sprawozdawczość dla
jednostek mikro

3.2. Nowe wzory deklaracji CIT

Projekt
zmiany

Opublikowany jest także projekt rozporządzenia z dnia 20 listopada
2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych Rozporządzenie określa nowe nowe wzory
deklaracji:
CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, zeznania CIT-8, CIT-8A, CIT-8B,
oświadczenia CIT-5, informacji CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R.

Celem zmian jest dostosowanie formularzy do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzonej ustawą z dnia 29
sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 ze zm.).
Nowe wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych będą miały zastosowanie
do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r.
Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem
1 stycznia 2015 r. oraz zakończy po dniu 31 grudnia 2014 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych
strat) w tym w roku podatkowym, mogą stosować wzory formularzy w brzmieniu określonym w tym
rozporządzeniu.

Jak tylko rozporządzenie zostanie zatwierdzone, nowe wzory formularzy zostaną
wprowadzone do enova365.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości obowiązująca od 5 września 2014 definiuje jednostki mikro
i wprowadza dla nich znaczące
uproszczenia w sprawozdawczości.

Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych
jednostek mikro za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia
w życie – a więc już za 2014 r.
Warunki uznania podmiotu za jednostkę mikro są przedstawione w art. 3 ust 1a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 21 sierpnia 2014 r. poz 1100).

1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:
1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne,
a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzających
ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
3, oraz jednostek sektora finansów publicznych – jeżeli jednostki te
w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe,
oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Zmiana

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa
przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie,
jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły
równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg
rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo
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prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,
4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie,
które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

4. Najważniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych

– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania
finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art.
48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4.
1b. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1a pkt 1, które:
1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4,
art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz
2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten
rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości.
2. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza
się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września
roku poprzedzającego rok obrotowy.

Stosowanie uroszczeń przewidziany w ustawie nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak firma zdecyduje się na skorzystanie z uproszczeń, musi to być potwierdzone decyzja organu zatwierdzającego ( nie tylko kierownika jednostki) i wiąże się ze zmianą polityki rachunkowości – powiedział
Daniel Depa.

Mechanizm zestawień księgowych w enova365 umożliwia księgowym samodzielne
dostosowanie Bilansu i Rachunku Wyników do wymagań ustawy
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4.1. Zmiany w deklaracjach PIT

Zgodnie z wydanymi rozporządzeniami od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory formularzy: PIT- 12, PIT-2, PIT- 3, PIT-4R,
PIT-8C, PIT-R, dwie wersje PIT-11, PIT8AR, PIT-40 oraz IFT-1/IFT-1R.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji
i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 r. poz. 1634).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz
zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Poz. 1674).

Zgodnie z rozporządzeniem od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory
formularzy PIT. Warto zwrócić uwagę, iż rozporządzenie wprowadza dwie wersje deklaracji
PIT-11, PIT-8AR oraz IFT. Do rozliczeń za 2014 rok będzie obowiązywał druk PIT-11 w wersji
21, druk PIT-8AR w wersji 4 oraz druk IFT-1/IFT-1R w wersji 11. PIT-11 w wersji 22, PIT-8AR
w wersji 5, IFT-1/IFT-1R w wersji 12 będą obowiązywać za rozliczenia podatku za rok 2015
– powiedziała Katarzyna Jasina.

Nowe formularze deklaracji podatkowych będą dostępne w enova365 w wersji 10.6
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4.2. Deklaracje PIT wyłącznie w formie
elektronicznej

Ustawa z dnia 26 września 2014
r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2014 poz. 1563)

Zgodnie z nowymi zmianami w Ustawie o podatku dochodowym płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika
zobowiązani do sporządzania i przekazywania imiennych informacji o wysokości dochodów podatników tego podatku, którzy
informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 sporządzają dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych), lub gdy
są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe, zobowiąza-

ni są do składania deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR), informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) i rocznego
obliczenia podatku (PIT-40) urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawodawca pośrednio obliguje płatników zatrudniających powyżej 5 pracowników do konieczności posiadania oprogramowania, które umożliwi przesyłkę deklaracji podatkowych w formie elektronicznej.
Wprowadzona zmiana w przepisach wymusza tym samym dostosowanie systemów ERP do wysyłki
elektronicznej deklaracji podatkowych. Dotychczas przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej zależało
wyłącznie od firmy. Od 1 stycznia 2015 roku wysyłka deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej będzie obligatoryjna. Tym samym producenci muszą dostarczyć aktualizację systemu z narzuconymi przez Ministerstwo
Finansów zmianami na czas.
System enova365 od kilku lat umożliwia wysyłkę deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Dla nas jako
producenta, który posiada taką funkcjonalność wprowadzona zmiana przepisów nie jest rewolucyjna. Jednakże dla wielu producentów wprowadzenie zmian w swoim produkcie może okazać się czasochłonne a co za tym
idzie mogą nie dostarczyć kompletnej aktualizacji systemu na czas – wyjaśniła Katarzyna Jasina.
enova365 aktualnie posiada funkcjonalność współpracującą z serwisem elektronicznego przesłania deklaracji podatkowych. Wersja 10.6.1, która zostanie wydana 9
stycznia 2015 r. będzie zawierała komplet e-Deklaracji.

Formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić deklaracje za dany
rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Przy czym formularze w wersji papierowej można składać
do końca stycznia. Dla formularzy przesyłanych elektronicznie termin pozostaje ten sam - jest to niezmiennie koniec lutego.
Do końca 2014 roku płatnicy mają możliwość składania deklaracji w formie papierowej
jak i elektronicznej.

Od 2015 roku deklarację dla więcej niż 5 podatników należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Formę pisemną stosować mogą jedynie
płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić deklaracje za dany rok dla nie
więcej niż 5 podatników.

Ministerstwo
Finansów

Zmiana

Wprowadzone zmiany w przepisach nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące
funkcji płatnika, obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób
fizycznych (deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne) wyłącznie
w formie elektronicznej do urzędów skarbowych.
Deklaracje PIT wyłącznie w formie elektronicznej
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4.3. Aktualizacja wskaźników kadrowopłacowych
4.3.1. Wzrost płacy minimalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 września 2014
r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015
r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1750 zł brutto.

Zmiana kwoty wynagrodzenia minimalnego wpłynie na ustalanie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych dla
niektórych osób korzystających z urlopu wychowawczego.
Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru tych składek dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie
będzie mogła być niższa od kwoty 1 750 zł brutto (lub odpowiednio 1 400 zł brutto – w pierwszym roku pracy).

Dla pracownika niepełnoetatowego korzystającego z urlopu wychowawczego podstawa wymiaru składek
emerytalno-rentowych nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1 312,50 zł.

Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje wzrost kosztów pracodawcy, m.in. wyższe składki będą odprowadzane za pracownika do ZUS, zwiększy się kwota
minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku zatrudnienia, jeśli pracodawca wypłaca dodatek za pracę w nocy wzrośnie jego wartość, z tytułu zwolnień grupowych
wzrośnie maksymalna wartość odprawy, wzrośnie również minimalna podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – powiedziała Katarzyna Jasina.

Nowa wartość wskaźnika będzie dostępna w enova365 w wersji 10.6.

Zmiana płacy minimalnej
w latach 2005-2015

Wzrost minimalnej płacy niesie za sobą zmiany w składce na Fundusz Pracy. Obowiązek opłacania
składki na FP uzależniony jest od wysokości oskładkowanego wynagrodzenia uzyskanego przez danego
ubezpieczonego. Wymóg opłacenia składki na FP występuje za ten miesiąc, w którym podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenia była co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia.
Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia znajdzie również swoje odzwierciedlenie przy ustalaniu dopłat za pracę w godzinach nocnych oraz ustalaniu kwoty wolnej przy zajęciach wynagrodzenia.

Płaca minimalna w 2014 roku wynosi 1680 zł brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2014 r.

Od 1 stycznia 2015 roku płaca minimalna wzrośnie do kwoty
1750 zł brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

enova365 - Przepis na zmiany - 24

Zmiana

enova365 - Przepis na zmiany - 25

4.4. Zmiany w oskładkowaniu umów członków rad nadzorczych

4.3.2. Pozostałe wskaźniki obowiązujące
od 1 stycznia 2015 r.

1. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 21,00.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas
urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oblicza się go przy użyciu
współczynnika, który ustala się zgodnie z § 19 rozporządzenia urlopowego. Wzrost wartości
współczynnika oznacza niższą wartość wypłacanych kwot ekwiwalentu przez pracodawcę –
powiedziała Katarzyna Jasina.
2. Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 wynosi
118.770 zł (Monitor Polski poz. 1137).

Zgodnie z Ustawą o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października
2014 r. od początku 2015 roku
roku członkowie rad nadzorczych,
pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi.

Od 1 stycznia 2015 roku będą również obowiązywać nowe
kody tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych:
2241 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu
zdrowotnemu
2242 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

Zmianie uległ również dotychczasowy opis kod tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych
2240 na „członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu”.
Członkowie rady nadzorczej podlegają tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pełnienia funkcji.

3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,1%.
Ogłoszono: Monitor Polski z 2014 r. poz. 1126

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2015 r., gdyż wskaźnik waloryzacji obliczany jako
stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r. do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r. nie przekracza 100% - powiedziała Katarzyna Jasina.
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Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rady nadzorczej wynagradzani
z tytułu pełnienia tej funkcji, zostaną objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Wprowadzono nowe kody tytułu
ubezpieczeń.

Zmiana

Wprowadzone zmiany w przepisach spowodują objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. Warto podkreślić, iż obowiązek ubezpieczeń obejmie również członków rad nadzorczych spełniających
warunku do objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów oraz emerytów
i rencistów. Dla pracodawcy oznacza to wzrost kosztów płacowych, natomiast dla pracownika obenova365 - Przepis na zmiany - 27

niżenie dochodu. W związku z uchwaleniem ustawy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowe kody
ubezpieczeń 2241, 2242, a także zmianę opisu dotychczasowego kodu 2240 – powiedziała Katarzyna Jasina.

Wprowadzone regulacje prawne zostały zaimplementowane w enova365
w wersji 10.6.

funkcjonalności – są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku
i potrzeb firm. Każdy klient posiadający oprogramowanie enova365 objęte gwarancją ma pełny dostęp
do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu.
Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję, która obowiązuje od dnia zakupu.
Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony www.enova.pl. Użytkownik może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej tj. dla Klientów przedłużających gwarancję lub otwartej dla Klientów nie posiadających
oprogramowania na gwarancji.

enova365 to…

5. Zmiany przepisów
a systemy ERP

Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych.

Główne zmiany w systemach ERP wynikające ze zmian w przepisach:

zgodność z obowiązującymi przepisami oraz szybka reakcja producenta na zachodzące zmiany
modułowa konstrukcja przy jednocześnie jednej wspólnej bazie danych
skalowalność i elastyczność, wspomaganie rozwoju firmy w 3 wersjach (SREBRNA, ZŁOTA, PLATYNOWA)
optymalizacja procesów, w tym również możliwość zarzadzania poprzez podejście projektowe – coraz
częściej stosowany, nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem
integrację z aplikacjami branżowymi w ramach systemu
dożywotnia licencja z prostymi regułami aktualizacji
najnowsza technologia
dowolność wyboru – dostęp z dowolnego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)
przyjazna obsługa zgodna z najnowszymi trendami (np. Windows 8)
dogodny dostęp do Sieci Partnerskiej enova365, świadczącej wszelkie potrzebne usługi związanie z enova365

Cztery twarze enova365
enova365 posiada 4 interfejsy, które odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom użytkowników:

Możliwość rozliczania VAT w walucie innej niż PLN
Nowy rodzaj ewidencji VAT związanej z MOSS
Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji podatkowych PIT
Aktualizacja wskaźników płacowych
Oskładkowanie członków rad nadzorczych oraz nowe kody tytułu ubezpieczeń
Obsługa elektronicznej wysyłki deklaracji PIT i CIT

Klasyczny (okienkowy –
Windows Forms) – skierowany do użytkowników, którzy lubią tradycyjny sposób
korzystania z systemu, za
pomocą klawiatury i myszki.

Mobilny (dotykowy
- Windows 8) – dla
użytkowników tabletów,
którzy wolą korzystać z
aplikacji poprzez dotyk.

enova365 gotowa na zmiany w przepisach!
Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy pracujące na systemie enova365
nie muszą się tym martwić - oprogramowanie jest zawsze zgodne z aktualnymi regulacjami prawa.

Aktualizacje enova365:
System enova365 jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej wraz z informacjami o zmianach. System enova365 jest stale rozwijany w zakresie nowych
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Webowy (przeglądarkowy HTML5) – dla osób mobilnych,
które cenią sobie pracę z systemem w dowolnym miejscu
i czasie, używając dowolnego
systemu operacyjnego (Windows, Mac OS, Chrome OS).

Komórkowy (Windows Phone) – skierowany do osób,
które chcą mieć dostęp do
wybranych funkcji systemu
za pomocą smartfona.

Niezależnie od sposobu dostępu, na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej system pozostaje taki sam. Zmieniając urządzenia masz dostęp do tych samych danych.
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