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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

•

•

•
•

na bie¿¹ce wydatki,
na du¿e wydatki,

na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,

szybka gotówka
kredyt gotówkowy
kredyt konsolidacyjny

na codzienne wydatki.karta kredytowa

Dobry
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w :Sieci Kredyt

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032

GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032

230 71 75

230 82 15

DobrejWiêcej o dowiesz siê u agenta:Ofercie

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

R E K L A M A . . . .

1,3 mln Polaków zalega z 
p³aceniem rat kredytów, ra-
chunków za pr¹d, telefon, 
czynsz itp. - tak wynika z 
raportu opracowanego przez 
Biuro Informacji Gospodar-
czej InfoMonitor.

W raporcie uwzglêdniono 
tzw. klientów podwy¿szonego 
ryzyka, czyli takich, którzy 
nie reguluj¹ zaleg³oœci  od 
ponad 60 dni. 

W lutym ³¹czna kwota 
zaleg³ych p³atnoœci wynios³a 
a¿ 8,6 mld z³.
Œrednia kwota zaleg³oœci to 
6636 z³ - w ostatnich trzech 
miesi¹cach wzros³a o 211 
z³.
Najwiêcej d³u¿ników mieszka 
w województwach œl¹skim 
i mazowieckim. K³opoty z 
terminowym regulowaniem 
p³atnoœci czêœciej maj¹ 
mê¿czyŸni ni¿ kobiety.

Od 1 marca najni¿sza 
emerytura, renta z tytu³u 
ca³kowitej niezdolnoœci 
do pracy oraz renta ro-
dzinna wzrosn¹ o 38,81 
z³ do kwoty 675,10 z³. 
Przeciêtna emerytura 
wzroœnie o ok. 91 z³, 
osi¹gaj¹c 1606 z³ 
- informuje ZUS. 

Renta z tytu³u czêœciowej 
niezdolnoœci do pracy zosta-
nie podwy¿szona o 29,86 
z³ do 519,30 z³. Najni¿sze 
renty z tytu³u ca³kowitej 
niezdolnoœci do pracy w 
zwi¹zku z wypadkiem lub 
chorob¹ zawodow¹ oraz 
renty rodzinne wypadko-
we wzrosn¹ o 46,57 z³, z 
763,55 z³ do 810,12 z³; 
w przypadku renty z tytu³u 
czêœciowej niezdolnoœci do 

pracy w zwi¹zku z wypad-
kiem lub chorob¹ zawodow¹ 
- wzrost o 35,83 z³ z 587,33 
z³ do 623,16 z³. W zwi¹zku z 
waloryzacj¹ wzrosn¹ równie¿ 
dodatki do emerytur i rent.
Dodatek pielêgnacyjny za 
tajne nauczanie wyniesie 
173,10 z³, dla inwalidy wo-
jennego ca³kowicie niezdol-
nego do pracy i samodziel-
nej egzystencji - 259,65 z³, 
dodatek dla sieroty zupe³nej 
- 325,36 z³, dodatek komba-
tancki - 173,10 z³, dodatek 
kompensacyjny - 25,97 z³.

W efekcie waloryzacji prze- 
ciêtna emerytura wzroœnie o 
ok. 91 z³ do 1606 z³, renta 
z tytu³u niezdolnoœci do pra-
cy wzroœnie o ok. 67 z³ do 
1190 z³, renta rodzinna o 
ok. 80 z³ do ok. 1394 z³.

W styczniu i w lutym na mieszkaniowym rynku wtórnym zawarto 
o 80-90 procent mniej transakcji ni¿ przed rokiem.

W ramach modernizacji 
mo¿liwa bêdzie szybka, au-
tomatyczna lokalizacja oso-
by dzwoni¹cej pod numer 
ratunkowy. Poprawie ulegnie 
równie¿ ³¹cznoœæ ze s³u¿bami 
ratunkowymi.
85-90 proc. pieniêdzy prze-
znaczonych na modernizacjê, 
bêdzie pochodziæ z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, a resztê 
pokryje bud¿et pañstwa.

Obecnie s³u¿by ratunkowe 
maj¹ dostêp do informacji, 
w jakim miejscu znajduje siê 
osoba dzwoni¹ca na numer 
112. Operator otrzymuje jed-
nak tylko numer, z którego 
wykonywane jest po³¹czenie. 

Nastêpne wprowadza go do 
programu, który lokalizuje 
osobê dzwoni¹c¹ z danego 
numeru telefonu.
Na ustalenie pe³nych danych 
potrzeba kilku dodatkowych 
sekund – czêsto te kilka se-
kund mo¿e decydowaæ o po-
wodzeniu akcji ratunkowej. 

Polacy coraz chêtniej ko- 
rzystaj¹ z numeru 112. Po-
nad 50 proc. Polaków na py-
tanie, na jaki numer telefonu 
dzwoni w nag³ych wypadkach, 
odpowiada, ¿e na 112.

Dlatego bardzo wiele po- 
³¹czeñ, które do tej pory kie-
rowane by³y na numery alar-
mowe 997, 998 czy 999, dziœ 
jest kierowanych na 112. 

Ministerstwo Finan-
sów podwy¿szy³o 
stawkê akcyzy na wy-
roby tytoniowe. 
Dla palaczy oznacza to 
kolejne podwy¿ki cen. 
Najtañsze papierosy 
zdro¿ej¹ o 25-30 gro-
szy za paczkê.

Cena papierosów bêdzie 
wkrótce jeszcze wy¿sza. 

Polska ma obowi¹zek 
wyrównania minimalnej 
stawki akcyzy do 64 euro 
za 1000 sztuk. 
To o po³owê wiêcej ni¿ 
obecnie. Docelowo paczka 
papierosów bêdzie kosz- 
towaæ o 2 z³ote wiêcej ni¿ 
teraz.
W 2008 roku palacze wy-
dali na papierosy 23 mld 
z³ Umowa sprzeda¿y rzeczy i 

praw maj¹tkowych, gdy jest 
zawierana miêdzy osobami fi-
zycznymi (prywatnymi), podle-
ga podatkowi od czynnoœci cy-
wilnoprawnych. Mo¿e te¿ byæ 
opodatkowana PIT. Podatek 
dochodowy nale¿y zap³aciæ, 
gdy sprzeda¿ nieruchomoœci 
nast¹pi³a przed up³ywem 
piêciu lat, licz¹c od koñca 
roku kalendarzowego, w któ-
rym nast¹pi³o nabycie lub wy-
budowanie.

Podstawê opodatkowania z 
tytu³u zbycia praw maj¹tkowych 
stanowi ich wartoœæ wyra¿ona 
w cenie okreœlonej w umo-
wie, jeœli odpowiada ona ich 
wartoœci rynkowej. Wartoœæ 
rynkow¹ okreœla siê na pod-
stawie przeciêtnych cen sto-
sowanych w obrocie rzeczami 
tego samego rodzaju i gatun-
ku, z uwzglêdnieniem ich miej-
sca po³o¿enia, stanu i stopnia 
zu¿ycia oraz w obrocie prawa-
mi maj¹tkowymi tego samego 
rodzaju.
Jeœli cena okreœlona w umo-
wie zbycia odbiega od wartoœci 

rynkowej w znacznym stopniu 
i bez uzasadnionej przyczyny, 
przychód ten okreœla organ 
podatkowy lub organ kon-
troli skarbowej w wysokoœci 
wartoœci rynkowej, przy czym 
wartoœæ rynkow¹ przyjmuje siê 
na podstawie opinii bieg³ego.

Tematem spotkania z Pañstwem by³o prawo spadko-
we i problemy zwi¹zane z dziedziczeniem. Zwa¿ywszy 
na ogromne zainteresowanie (telefon by³ ca³y czas 
zajêty), postanowiliœmy wraz z Redakcj¹, ¿e bêdziemy 
kontynuowaæ tê formê kontaktu i pomocy Czytelnikom w 
drobnych sprawach prawnych dnia codziennego.

Zapraszamy zatem 10 marca od godz. 
17.00 do 18.00 na kolejny dy¿ur 
redakcyjny eksperta. 
Tym razem tematem bêd¹ alimenty. 
W jaki sposób ich dochodziæ, komu 
one przys³uguj¹, od kogo, na jak d³ugo, 
czy mo¿na je podwy¿szaæ, obni¿aæ?

Zapraszam
radca prawny Grzegorz S³odkiewicz

Na telefony Czytelników czekamy pod numerem redakcyj-
nym: (032) 230-84-51.

Dyzur
redakcyjny 
eksperta
Dwa tygodnie temu odby³em 
dy¿ur telefoniczny w redakcji In-
formatora Rynkowego. 

Podatnik, który sprzeda nieruchomoœæ za 
kwotê odbiegaj¹c¹ od ceny rynkowej, nie 
uniknie podatku. Fiskus mo¿e go naliczyæ 
na podstawie opinii bieg³ego o wartoœci ryn-
kowej rzeczy.

Za³amanie w nieruchomoœciach

Poœrednicy twierdz¹, ¿e obecnie nieruchomoœci sprzedaj¹ tylko ci, którzy musz¹. Powo-
dów stagnacji jest kilka. Chêtni do zakupu nieruchomoœci maj¹ obecnie k³opoty z uzyska-
niem kredytu bankowego, z kolei klienci, dysponuj¹cy gotówk¹ lub zdolnoœci¹ kredytow¹, 
czekaj¹, a¿ ceny mieszkañ spadn¹ jeszcze bardziej.
Kryzys zmusi³ wielu sprzedaj¹cych do zweryfikowania swoich oczekiwañ finansowych i 
znacznego obni¿enia cen. Pod koniec roku o¿ywi³ siê za to rynek najmu. 

Rosna nie tylko
emerytury

Polacy nie płaca 
rachunków

Ponad 100 mln z³ przeznaczonych bêdzie 
na poprawê dzia³ania europejskiego 
numeru alarmowego 112 w Polsce.

Papierosy dro¿ej¹


