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Cykl porad co dwa tygodnie

Słownik podatkowy
doradcy podatkowego
Przesuniecie w czasie zmian
dotyczących ustalania podstawy
zasiłków dla przedsiębiorców
W dwóch ostatnich artykułach
pisałam o zmianie zasad ustalania
podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Nowe
reguły, wprowadzone ustawą z dnia
15 maja 2015 r., miały wejść w życie
pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a więc z dniem 1 listopada
2015 r. Zmiany zasad ustalania wysokości świadczeń wzbudziły spore
kontrowersje, zwłaszcza w zakresie
terminu obowiązywania tych zmian.
Przypominam, iż aktualnie obowiązujące przepisy, w niektórych przy- Danuta Basoń
padkach pozwalają na pobieranie
bardzo wysokich świadczeń, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,
często przez długi okres, po opłaceniu tylko jednej, ustalonej maksymalnie kwoty składki na ubezpieczenie chorobowe. Od 1 listopada świadczenia miały być ustalane inaczej, od znacznie niższej podstawy. W wyniku zmian zasiłki chorobowe i macierzyńskie wypłacano by w znacznie
niższej wysokości. Aby umożliwić kobietom prowadzącym firmy lepsze
przygotowanie się do zmian ustalania podstawy wymiaru należnych
świadczeń oraz wyeliminować ryzyko, że będą one gorzej traktowane od
osób bezrobotnych, studentek i osób pracujących na umowę o pracę,
które od nowego roku będą mogły liczyć na świadczenie rodzicielskie,
posłowie na Sejm zaproponowali korzystne zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla kobiet prowadzących firmy.
Wydłużono okres dla nowych zasad ustalania podstawy wymiaru
zasiłku dla osób deklarujących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.
Uchylono zmianę przepisu mówiącego o tym, że w przypadku wystąpienia przerwy w pobieraniu zasiłku, podstawę kolejnego świadczenia
ustalanoby według nowych reguł.
Jednocześnie projektodawcy zaproponowali zwolnienie ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą, pobierających zasiłek
macierzyński w wysokości świadczenia rodzicielskiego, z obowiązku
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Sejm przychylił się do zaproponowanych zmian i w dniu 25 września
2015 r. przyjął regulującą te kwestie ustawę o świadczeniach z opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw. Ustawę skierowano do Senatu.
Miło nam poinformować Naszych czytelników, że Kapituła Plebiscytu
Sudeckie Kryształy w kategorii Najlepsza Firma Rodzinna w 2014 r., przyznała Kancelarii Podatkowej sc Danuta Bogusław Basoń – Wyróżnienie.
Ta nagroda ma dla nas bardzo ważne znaczenie.
Sudeckie Kryształy to plebiscyt, który spośród wielu działających w
naszym regionie firm, instytucji, stowarzyszeń i organizacji nagradza i
wyróżnia te, które odniosły sukces i są dla innych przykładem sprawności
działania, wzorem solidności i rzetelności, a także żywym dowodem na
to, że nawet w tak trudnych czasach sukces gospodarczy można osiągnąć.
Kapituła konkursu złożona jest z przedstawicieli Samorządów i Biznesu.
Dziękujemy:
Panu Bogu za Wszystko we Wszystkim.
Kapitule Plebiscytu za Wyróżnienie.
Burmistrzowi Nowej Rudy – Panu Tomaszowi Kilińskiemu za wytypowanie naszej Kancelarii do Plebiscytu.
Poprzedniemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie
Pani Helenie Mędrzyckiej-Moch, za poparcie mojej decyzji w otwarciu
pierwszego Biura Rachunkowego na naszym terenie.
Wszystkim naszym Klientom za współpracę i za zaufanie.
Wszystkim Obecnym i Poprzednim Pracownikom, którzy przyczynili
się do sukcesu naszej Kancelarii.
Pracownikom Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie i Kłodzku za pomoc
w codziennej naszej pracy.
Wszystkim, którzy są nam życzliwi i wspierają nas przez 24 lata naszej
trudnej pracy.
Gala finałowa Plebiscytu Sudeckie Kryształy odbyła się 6 listopada
2015 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach. O niej napiszę w następnym
artykule.
Danuta Basoń
Kancelaria Podatkowa sc Danuta Bogusław Basoń
www.biurorachunkowebason.pl
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