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Uproszczenie i konsolidacja 
około siedmiuset dotychczas 
obowiązujących w Unii Euro-
pejskiej przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa zdrowotne-
go i funkcjonowania łańcucha 
żywnościowego – takie zmiany 
zakłada pakiet czterech projek-
tów rozporządzeń opublikowa-
ny 6 maja 2013 r. przez Komisję 
Europejską. 

Na koszt producenta
Wśród przetwórców żywności 
i handlowców wiele obiekcji 
budzi projekt dotyczący kon-
troli i innych czynności urzę-
dowych przeprowadzanych 
w celu zapewnienia stoso-
wania prawa żywnościowego 
i paszowego oraz zasad doty-
czących zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, zdrowia roślin, ma-
teriału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin i środków 
ochrony roślin. Przewiduje bo-
wiem obowiązkowe opłaty za 
wszystkie urzędowo przepro-
wadzane kontrole. 

Obecnie fi rmy w Polsce mu-
szą ponosić koszty kontroli 
wszczynanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną, która korzysta 

z pomocy zatrudnionych poza 
jej organami lekarzy weteryna-
rii. Zgodnie z nowymi przepi-
sami fi rmy będą otrzymywały 
fakturę za każde badanie prze-
prowadzone przez urzędowego 
inspektora. 

Dziś koszt takiej kontroli, ale 
bez zlecania specjalistycznych 
badań żywności, wynosi ok. 
1 tys. zł. Przyszłe opłaty mają 
ustalać państwa członkow-
skie w dwóch wariantach: jako 
stawkę zryczałtowaną na pod-
stawie całkowitych kosztów 
kontroli urzędowych poniesio-
nych przez właściwe organy 
w danym okresie i stosowane 
wobec wszystkich podmiotów 
albo na podstawie faktycznych 
kosztów poszczególnych in-
spekcji. 

– Sprzeciwiamy się rozwią-
zaniu, zgodnie z którym koszt 
utrzymania kontrolnego apa-
ratu państwowego zostanie 
przerzucony na przedsiębior-
ców. Przecież płacą oni podat-
ki, z których pieniądze są prze-
kazywane na ten cel – wyjaśnia 
Karol Stec z departamentu 
prawnego Polskiej Organiza-
cji Handlu i Dystrybucji.

Potrzebę opłat kwestionu-
ją też producenci żywności. 
Szczególnie że mają zostać 

nimi objęte wszystkie sekto-
ry branży spożywczej, a nie tyl-
ko te, które podlegają Inspekcji 
Weterynaryjnej, czyli mięsny, 
mleczarski i rybny. 

Więcej i częściej
– Istnieje ryzyko, że rozszerze-
nie opłat na dodatkowe sek-
tory spowoduje wzrost liczby 
kontroli prowadzonych przez 
poszczególne urzędy nie ze 
względu na bezpieczeństwo 
żywności dla konsumentów, 
ale w celu zasilenia budżetu 
danej instytucji – wyjaśnia An-
drzej Gantner, dyrektor gene-
ralny Polskiej Federacji Produ-
centów Żywności. 

W Polsce zgodnie z usta-
wą z 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej 

(Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. 
zm.) kontrole u przedsiębiorcy 
nie powinny obejmować więcej 
niż 48 dni w roku. Nie dotyczy 
to jednak sytuacji, gdy produkt 
zagraża zdrowiu lub życiu kon-
sumentów.

Zdaniem producentów pew-
ne niebezpieczeństwo nie-
sie też z sobą proponowane 
w projekcie zwolnienie z opłat 
przedsiębiorców mikro, czy-
li fi rm zatrudniających do 10 
osób, mających nie więcej niż 
2 mln euro rocznego obrotu. 

– Może to spowodować po-
mijanie ich w planie kontroli 
na rzecz wzmożonych inspek-
cji w dużych fi rmach – uzupeł-
nia Andrzej Gantner.

Jeśli jednak wprowadzenie 
opłat za kontrole urzędowe jest 

nieodwołalne, to zdaniem pro-
ducentów bardziej racjonalne 
jest pobieranie ich na podsta-
wie faktycznych ich kosztów. 

Oprócz wprowadzenia obo-
wiązkowych opłat projekt roz-
porządzenia przewiduje za-
ostrzenie kar fi nansowych 
za nieprzestrzeganie przepi-
sów dotyczących bezpieczeń-
stwa żywności. Sankcje mają 
być nakładane za fałszowanie 
żywności, czyli np. za używa-
nie składników innych niż wy-
mienione na etykiecie, oraz za 
wprowadzanie na rynek pro-
duktów niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia konsumentów. 

Zdaniem ekspertów pro-
ducenci oraz handlowcy do-
stosują się do nowych regula-
cji. Ostateczne koszty zmian 
poniosą jednak nie oni, ale 
klienci. – Wydatki na kon-
trole zostaną uwzględnione 
w marżach nakładanych na 
gotowe wyroby, w związku 
z czym wzrosną ceny produk-
tów na półkach w sklepach 
– zauważa Karol Stec. 

Na razie zarówno produ-
cenci, jak i handlowcy chcą 
mieć jak największy wpływ 
na ustalanie nowego prawa. 
Są na to jeszcze dwa–trzy 
lata.  

Żywność zdrożeje, bo zakłady 
będą płaciły za kontrole
Unia Europejska zamierza obarczyć przedsiębiorców opłatami za działania urzędowych 
inspektorów. Planuje też zaostrzenie kar za fałszowanie i podrabianie produktów spożywczych

Zwycięskie fi rmy i doradcy podatkowi w 2013 r. według DGP
Ranking
Łukasz Zalewski 
lukasz.zalewski@infor.pl

Po raz ósmy wybraliśmy naj-
skuteczniejsze i najlepsze fi r-
my doradztwa podatkowego, 
a także siedem osób – najlep-
szych doradców podatkowych.

Za najlepsze fi rmy w 2013 r. 
uznaliśmy:  EY, Ożóg i Wspól-
nicy, Grant £ ornton oraz Kan-
celarię Chadbourne & Parke. 
Podzieliliśmy fi rmy na cztery 
grupy, decydowała liczba za-
trudnionych doradców podat-
kowych. 

Wybraliśmy również fi rmy 
najskuteczniejsze. Braliśmy 

pod uwagę: przychody i liczbę 
klientów przypadające na licz-
bę osób z uprawnieniami do 
doradztwa, liczbę wygranych 
spraw sądowych, skutecznych 
odwołań do organów podat-
kowych II instancji oraz pozy-
tywnych interpretacji indywi-
dualnych. Wśród fi rm wielkiej 
czwórki zwycięzcą został Delo-
itte, wśród fi rm dużych – In-
stytut Studiów Podatkowych 
Modzelewski i Wspólnicy, 
wśród średnich najskutecz-
niejsza była kancelaria Do-
mański Zakrzewski Palinka, 
a wśród najmniejszych – Do-
radztwo Podatkowe Ewa Gra-
czyk i Dariusz Graczyk.

Oceniliśmy też doradców 
podatkowych. W kategorii VAT 
zwyciężył Roman Namysłow-
ski z EY, w podatkach docho-
dowych Andrzej Próchnicki 
z GWW Tax, w międzynaro-
dowym prawie podatkowym 
Sławomir Boruc z Baker & 
McKenzie. Najlepsza w sporach 
przed sądami była Agnieszka 
Tałasiewicz z EY, a w fuzjach 
i przejęciach Jarosław Bieroń-
ski z kancelarii Sołtysiński 
Kawecki & Szlęzak. Zwycięz-
cą w kategorii optymalizacje 
podatkowe został Marek Szcze-
panik z Ożóg i Wspólnicy, a w 
podatkach i opłatach lokalnych 
– Michał Nielepkowicz z EY.

podatkowy poniedziałek samorządowa środa kadrowy czwartek prawniczy piątek
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DZIŚ: Kiedy kandydat do pracy w urzędzie 
       może liczyć na preferencje B10

  
JUTRO:  W jakiej sytuacji usługi szkoleniowe 

i edukacyjne są wolne od VAT

Dziś dodatek
Tygodnik dla 

prenumeratorów 

dziś w GP

Podatki 
i księgowość
Nie ma podatku, rozliczenie 
zostało. Nawet jeśli zobowią-
zanie podatkowe przedawniło 
się z końcem 2013 r., nie oznacza 
to, że wygasły wszystkie decyzje, 
które się z nim wiązały. B2

Firma i prawo 
Zwrot kosztów leczenia także 
dla rodziny sprawcy. Zakłady 
ubezpieczeń nie zawsze chcą 
pokrywać koszty leczenia poszko-
dowanego, jeśli sprawcą wypadku 
był członek jego rodziny. 
Rzecznik ubezpieczonych 
nie ma jednak wątpliwości, 
że płacić powinny. B3

Samorząd 
i administracja 
Samorządowcy walczą z rządem 
o pieniądze. Wspólnie z Kance-
larią Prezydenta pracują nad 
wyodrębnieniem części wpływów 
z podatku dochodowego od osób 
fi zycznych, która trafi ałaby 
do gmin, powiatów i woje-
wództw. B5

Kadry i płace
Sąd nie będzie zmuszał do 
zatrudniania. Resort pracy propo-
nuje, by przywracanie do pracy 
dotyczyło jedynie osób szczególnie 
chronionych. Wpłynie to na prak-
tykę zwolnień w fi rmach. B8

Prawnik 
Prawo obowiązuje, choć nie 
powinno. Czy należy stosować 
przepis, który został uznany 
przez Trybunał Konstytucyjny za 
niezgodny z ustawą zasadniczą, 
jeśli termin utraty jego mocy 
jeszcze nie nadszedł? Sądy mają 
wątpliwości. B9
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Jak wykupić mieszkanie 
zakładowe
Lasy Państwowe, wojsko i kolej 
wciąż mają lokale zakładowe. 
Część lokatorów może nabyć takie 
mieszkanie za 5 proc. wartości

Rozliczenie PIT 2013 w razie śmierci współmałżonka
Wdowiec nie ma obowiązku rozliczenia zmarłego małżonka, ponieważ 
zrobi to urząd skarbowy. Jeżeli jednak zmarły współmałżonek korzystał 
w roku podatkowym z ulg – można złożyć wspólne zeznanie PIT 
za rok 2013. Warunkiem takiego rozliczenia jest istnienie w danym 
roku podatkowym wspólności majątkowej między małżonkami

Więcej 
informacji na

gazetaprawna.pl

Laureaci VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych z dyplomami wręczonymi na uroczystej 
gali przez redaktor naczelną DGP Jadwigę Sztabińską
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roku podatkowym wspólności majątkowej między małżonkami

Więcej 
informacji na

gazetaprawna.pl

Laureaci VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych z dyplomami wręczonymi na uroczystej 
gali przez redaktor naczelną DGP Jadwigę Sztabińską
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