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Uległy zmianie kwoty zamówień
w Dzienniku Urzędowym UE

w numerze m.in.:
OBOWIĄZKI PODATKOWE
PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY
Obowiązki przy wypłacie
dywidendy spoczywają na spółce
oraz na poszczególnych członkach
zarządu.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 zmieniło wartości zamówień lub
konkursów, od których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia dotyczącego
zamówienia lub konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

5
STAWKI PODATKÓW
LOKALNYCH OPŁACANYCH
PRZEZ FIRMY
Wzrosły podatki oraz inne opłaty
lokalne związane z prowadzoną
działalnością.

Rozporządzenie Komisji wprowadza nowe wysokości progów kwotowych. Zmienione
wartości mają znaczenie dla zamówień publicznych w przypadku tzw. zamawiających
sektorowych. W zamówieniach sektorowych zwiększono z 400.000 euro na 414.000 euro
także próg konkursowy. Teraz trzeba przekazać ogłoszenia dotyczące konkursu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, dopiero gdy wartość konkursu przekracza 414.000
euro. Rozporządzenie zmieniło także kwoty, od których powstaje obowiązek przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących pozostałych zamówień
publicznych. Natomiast nie zmieniła się kwota 14,000 euro, do której to wartości zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

`str. 3

6
POSIŁKI DLA KONTRAHENTA
SĄ KOSZTEM PODATKOWYM
Według ministra finansów istnieje
możliwość zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów wydatków
na usługi gastronomiczne.

Przechowywanie Monitora Sądowego
i Gospodarczego nie jest już konieczne
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej zniosła obowiązek gromadzenia publikatora w siedzibie spółki.

8
ZAWIADOMIENIE
ZAWIESI BIEG TERMINU
PRZEDAWNIENIA
Doręczenie zawiadomienia
o przystąpieniu do zabezpieczenia
zawiesi bieg terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego.

W nowym stanie prawnym przedsiębiorca nie będzie już zobowiązany do przechowywania
Monitora Sądowego i Gospodarczego w formie papierowej. Jednak egzemplarze publikatora wydane przed 30 listopada 2013 r., tj. przed wejściem w życie nowej ustawy, muszą
być nadal przechowywane w siedzibie firmy. Obecnie zatem podstawowym źródłem informacji jest oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości. Dostęp do bieżących i archiwalnych egzemplarzy publikatora jest powszechny oraz nieodpłatny. Natomiast w razie
składania zamówienia o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przedsiębiorcy
będą zobowiązani do uiszczenia – tak jak dotychczas – opłaty za uzyskanie egzemplarza.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZESA
ZA DŁUGI WOBEC ZUS
Odpowiedzialność za długi
składkowe spółki wobec
ZUS obciąża także ponownie
powołanego prezesa zarządu.

9

Opłaty dla firm w postępowaniu
egzekucyjnym będą niższe
Stawki w postępowaniu egzekucyjnym uległy obniżeniu. Dłużnicy zyskali także uprawnienie do wnioskowania o zniesienie lub zwrot niesłusznie poniesionych opłat.
Nowelizacja wprowadziła również uprawnienie dla spółki. Teraz firma może wystąpić
w swoim imieniu do komornika z wnioskiem o uchylenie postanowienia o obciążeniu jej
opłatą. Jest to jednak możliwe już po prawomocnym zakończeniu postępowania egzekucyjnego. Natomiast w sytuacji, gdy opłata została pobrana, przewidziano wniosek o zwrot.
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