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DLA BIZNESU

Czasowa rezygnacja z czasowych
składników wynagrodzenia

Zakładowe przepisy płacowe mają bezpośredni
wpływ na uprawnienia płacowe pracowników.
Ich zmiana zazwyczaj pociąga za sobą
konieczność zmiany umowy o pracę, zwłaszcza
gdy powoduje pogorszenie uprawnień
płacowych pracownika. Jednak w określonych
sytuacjach zarówno duzi jak i mniejsi
przedsiębiorcy mogą przejściowo
zrezygnować z wypłaty niektórych świadczeń,
bez ingerowania w treść indywidualnych
umów o pracę.

Niekorzystna sytuacja finansowa firmy pozwala
pracodawcy posiadającemu przepisy zakładowe,
m.in. regulamin wynagradzania, na skorzystanie
z rozwiązań przewidzianych w art. 91 Kodeksu
pracy. Wskazany przepis umożliwia
zawieszenie zakładowych regulacji prawa
pracy w drodze porozumienia zawartego z
zakładową organizacją związkową
reprezentującą pracowników. W razie braku
organizacji związkowej porozumienie zawiera
się z przedstawicielami pracowników,
wyłonionymi w trybie przyjętym u danego
pracodawcy. Porozumienie może obejmować
okres maksymalnie 3 lat. Pracodawca jest
zobowiązany przekazać je właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy.

UWAGA! Zawieszeniu mogą ulec tylko te
uprawnienia, które nie są uregulowane przez
ustawy i rozporządzenia lub też są ustalone w
prawie zakładowym w sposób korzystniejszy niż

przewiduje ustawa. Zawarcie porozumienia, o
którym mowa w art. 91 K.p., zastępuje
konieczność wypowiedzenia pracownikom
warunków umowy o pracę czy zawarcia
porozumienia zmieniającego. Co za tym idzie,
nie jest również stosowana szczególna ochrona
pracownika przed wypowiedzeniem.

UWAGA! Przewidziana w art. 91 K.p. procedura
zawieszania świadczeń płacowych wynikających
z zakładowych aktów prawa pracy dotyczy
regulaminów zakładowych. Nie obejmuje ona
układów zbiorowych pracy. Prawo zakładowe
w postaci układu zbiorowego posiada odrębną
regulację w zakresie zawieszania świadczeń
przewidzianych w tym układzie.

Kodeks pracy umożliwia zawieszenie wypłaty
niektórych składników wynagrodzenia
również takim pracodawcom, którzy nie
posiadają przepisów zakładowych. Chodzi tu
głównie o firmy, które ze względu na stan
zatrudnienia nie tworzą regulaminu pracy i
wynagradzania. U takich pracodawców warunki
płacowe pracowników wynikają z przepisów
powszechnie obowiązujących, m.in. z Kodeksu
pracy oraz z umów o pracę. Zawieszeniu mogą
podlegać tylko pozaustawowe świadczenia
płacowe, a więc świadczenia wynikające z
umowy o pracę, w zakresie, w jakim wykraczają
poza ustawowe minimum.

Podstawę prawną zawieszenia stanowi tutaj art.
231a K.p., zgodnie z którym, jeżeli jest to
uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy
nieobjętego układem zbiorowym pracy lub
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
może być zawarte porozumienie o stosowaniu
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mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż
wynikające z umów o pracę.

Stroną do zawarcia porozumienia jest zakładowa
organizacja związkowa lub, w razie jej braku,
przedstawiciele pracowników. Porozumienie
może obejmować maksymalnie 3 lata. Jeżeli
przedstawiciele strony pracowniczej zgodzą się
na jego zawarcie, nie ma potrzeby dokonywania
wypowiedzenia lub porozumienia
zmieniającego. Podobnie jak w przypadku
zawieszenia zapisów regulaminowych,
wymogiem formalnym jest obowiązek
przekazania porozumienia właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy.

Nowe objaśnienia dla podmiotów
powiązanych

Resort finansów opublikował w piątek dwa
objaśnienia podatkowe. Nowe dokumenty
dotyczą metody porównywalnej ceny
niekontrolowanej i korekty cen
transferowych. Odnoszą się one do przepisów,
które weszły w życie w styczniu 2019 roku.

Pierwsze z objaśnień dotyczy metody
porównywalnej ceny niekontrolowanej.
Obejmuje ono takie kwestie jak:

● przesłanki stosowania metody
porównywalnej ceny niekontrolowanej,

● warianty metody porównywalnej ceny
niekontrolowanej,

● porównanie metody porównywalnej ceny
niekontrolowanej z innymi metodami,

● typowe obszary zastosowania metody
porównywalnej ceny niekontrolowanej,

● trudności w stosowaniu metody
porównywalnej ceny niekontrolowanej,

● przykład zastosowania metody
porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Objaśnienie były tworzone z uwzględnieniem
rekomendacji Forum Cen Transferowych z dnia
11 czerwca 2019 r. dotyczących opisu metody
porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN)

Drugi dokument zawiera objaśnienia podatkowe
w zakresie korekty cen transferowych. Chodzi o
art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT), w
odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1
stycznia 2019 r. Dotyczy m.in. takich zagadnień
jak: korekta cen transferowych w kontekście
zasady ceny rynkowej, korekta przychodów lub
kosztów uzyskania przychodów.

Do lipca rząd wprowadzi opłatę za
plastikowe opakowania

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji
opublikowano projekt noweli ustawy o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej oraz niektórych innych
ustaw. Autorem jest ministerstwo klimatu i
środowiska. Projekt przewiduje wprowadzenie
opłaty produktowej w wysokości
maksymalnie 1 zł za jedną sztukę opakowania
jednorazowego użytku z tworzywa
sztucznego, która będzie doliczana do
sprzedawanego w nim produktu.

Przyjęcie projektu jest nieuniknione gdyż wynika
bezpośrednio z unijnej dyrektywy z 9 czerwca
2019 roku, w sprawie zmniejszenia wpływu
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niektórych produktów z tworzyw sztucznych na
środowisko. Rząd ma czas do lipca tego roku na
jego uchwalenie. Przez trzy następne tygodnie
projekt będzie przedmiotem uzgodnień
branżowych.

Projekt przewiduje, że opłatę np. za
jednorazowy kubek plastikowy do kawy będą
pobierały sklepy, hurtownie, bądź lokale
gastronomiczne. Opłata będzie mogła stanowić
całkowity koszt opakowania dla nabywcy albo
zostanie doliczona do ceny ustalonej przez
jednostkę handlową lub gastronomiczną.
Oznacza to, że finalnie to konsumenci zostaną
obciążeni dodatkowymi kosztami.

UWAGA! Z projektu wynika, że sklepy, bary lub
kawiarnie, które będą wydawać jednorazowe
opakowania, będą musiały zapewnić swoim
klientom alternatywę, czyli udostępnić
produkty i opakowania wielokrotnego użytku
bądź wykonane z materiałów innych niż plastik.
Projektowane przepisy wprowadzają też
obowiązek prowadzenia ewidencji, w postaci
papierowej lub elektronicznej, liczby nabytych i
wydanych ostatecznemu nabywcy opakowań
jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w
danym roku kalendarzowym. Taką ewidencję
będą musiały prowadzić sklepy i jednostki
gastronomiczne, oddzielnie dla poszczególnych
jednostek. Będą musiały ją przechowywać przez
okres 5 lat. Co ważne, kary za brak prowadzenia
tej ewidencji będą zapewne dotkliwe, gdyż
minister dostanie obowiązek raportowania do
Unii Europejskiej poziomu zużycia plastikowych
opakowań.

Projekt przewiduje również, że od 3 lipca 2021
roku zakazane będzie wprowadzanie na rynek

jakichkolwiek produktów wykonanych z
tworzyw sztucznych oksydegradowalnych,
czyli nienadających się do recyklingu. Zakaz
dotyczyć będzie wykonanych z takiego
tworzywa: patyczków higienicznych, sztućców,
talerzy, słomek, mieszadełek do napojów czy
patyczków do mocowania balonów i
pojemników na posiłki i napoje ze styropianu.
Na rynek nie będzie można też wprowadzać
pojemników na posiłki wykonanych z
polistyrenu ekspandowanego, czyli takich, w
których umieszcza się posiłki np. w fast foodach.
Dotyczyć to będzie również pojemników na
napoje.

Przyszła nowela zakłada też, że producenci
wprowadzający na rynek produkty
jednorazowego użytku będą ponosić koszty
m.in. kampanii edukacyjnych, sprzątania i
zagospodarowania odpadów powstałych z takich
produktów. Projekt ustala maksymalną kwotę
opłaty na 5 groszy za każdą sztukę
wprowadzanego na rynek opakowania
plastikowego po napojach. Właściwe stawki
zostaną określone w rozporządzeniu. Opłata ma
być płacona co roku. Sposób obliczania tej
opłaty określono jako iloczyn obowiązującej
stawki oraz ilości tych produktów
wprowadzonych do obrotu w roku
kalendarzowym. Opłaty mają być wnoszone do
urzędu marszałkowskiego, a marszałek ma je
przekazywać na rachunek Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

źródło: gov.pl, prawo.pl, Agata Barczewska Gazeta Podatkowa
nr 17 (1788)
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