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8 marca dzień radosny, dużo kwiatów, dużo wiosny.

Dużo szczęścia, pomyślności, mało smutku, moc radości

i aby każdy kolejny dzień był jak Dzień Kobiet – życzę Wam, drogie Panie!

A w bieżącym numerze można przeczytać m.in. o zmianach w preferencyjnym
rozliczeniu PIT dla małżonków, wdowców i osób samotnie wychowujących dzieci.
Nowością jest też obowiązek raportowania schematów podatkowych.
Marzec jest także miesiącem, w którym przedsiębiorcy staną w obliczu brexitu.
W gazecie jest o nim mowa.
Prawodawca na Dzień Kobiet przygotował prezent w postaci tzw. programu „Mama
4+”. Warto poznać zasady przyznawania „emerytur dla matek”.
Twój doradca podatkowy

NEWS

PODWYŻKA RENT I EMERYTUR

Od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co
najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1.100 zł.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw podwyższa najniższe świadczenia. Świadczenia
emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26%, jednak nie mniej
niż o 70 zł. Oznacza to, że od marca najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8% – dwa razy więcej,
niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego
prognozowanego wskaźnika waloryzacji.
Nowelizacja ustawy o waloryzacji rent i emerytur zakłada więc podniesienie od 1 marca 2019 r. najniższych
emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych do 1.100 zł.
Dotąd było to 1.029,80 zł. Najniższa renta z tytułu
częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast
z 772,35 zł do 825 zł.

Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej wyniesie
2.629,17 zł, świadczenie przedemerytalne – 1.140,99 zł
miesięcznie, a świadczenie przedemerytalne podlegające zmniejszeniu – 570,50 zł.
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Twój e-PIT
15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa usługa Twój
e-PIT. Urząd skarbowy automatycznie przygotował
i udostępnił roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Podatnik samodzielnie
wybierze, czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a
sporządzonego przez administrację skarbową, czy
też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.
Twój e-PIT to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez wykorzystanie
danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa
(KAS) i bez konieczności ich ponownego podawania
przez podatnika. Podatnik oszczędzi czas i łatwiej rozliczy ulgi, ponieważ nie musi już dostarczać do urzędu
skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo
do skorzystania z odliczenia lub ulgi.

Podatnicy, którzy skorzystają z elektronicznej formy
rozliczenia, szybciej otrzymają zwrot nadpłaty podatku – w ciągu maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy.
Płatnicy przesłali 35 mln dokumentów (PIT-8C, PIT-R,
PIT-40A, PIT-11, PIT-11A). Na ich podstawie oraz na
bazie danych z rozliczenia PIT za 2017 r. powstały
elektroniczne zeznania, które zostały udostępnione
w usłudze Twój e-PIT. KAS przygotowała 23 mln PIT37 i 250 tys. PIT-38.
W infolinii KIS (z tel. stacjonarnego 0 801 055 055,
z tel. komórkowego (22) 330 03 30) działa nowa opcja –
po wybraniu 6 następuje połączenie z konsultantem,
który odpowie na pytania dotyczące Twojego e-PIT-a.
Dodatkowo w urzędach skarbowych w całej Polsce
udostępniono podatnikom ponad 500 stanowisk
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komputerowych z bezpiecznym dostępem do Portalu Podatkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie ma
Internetu albo nie wie, jak korzystać z usługi Twój
e-PIT, może przyjść do urzędu skarbowego i z pomocą pracowników sprawdzić rozliczenie PIT, które
dla niego przygotowano.

rezygnacji z obowiązku graficznego przedstawienia
znaku towarowego, modyfikacji katalogu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielania praw
ochronnych na znaki towarowe; modyfikacji instytucji
i zakresu ochrony znaku towarowego gwarancyjnego
i wspólnego znaku towarowego; modyfikacji zasad
udzielania licencji i uprawnień licencjobiorcy, w szczeW 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) gólności w zakresie możliwości dochodzenia przez niego
usługa będzie dostępna dla osób fizycznych niepro- roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak
wadzących działalności gospodarczej oraz podatników, towarowy; modyfikacji roszczeń cywilnoprawnych, jakie
którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych przysługują uprawnionym z tytułu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy.
(np. ze zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub PIT-38.
Zeznanie podatkowe będzie dostępne od 15 lute- Przyłącza energetyczne określone
go do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowym Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw doprecyzowuje procedurę,
podatki.gov.pl.
dzięki której w jednoznaczny sposób możliwe będzie
Podatnik samodzielnie wybierze, czy chce skorzystać ustalenie, czy nowo przyłączane urządzenia, instalacje
z e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, lub sieci należy uznać za nowe, czy istniejące – w rozuczy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.
mieniu „kodeksów przyłączeniowych” – i tym samym,
jakie wymogi techniczne będą w odniesieniu do nich
Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT ani stosowane przez operatorów.
nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to
z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie
zaakceptowane. W sytuacji, gdy z zeznania przygoto- PRAWO
wanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota
podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja E-dowód
prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. E-dowód zostanie wdrożony 4 marca 2019 r., tj. zgodnie
Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – ter- z ustawą o dowodach osobistych oraz zobowiązaniami
min ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji wobec Komisji Europejskiej.
z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego
terminu podatnikowi nie będą naliczane odsetki za E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną. Będzie bezpiecznym narzędziem do komunizwłokę w zapłacie podatku.
kacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego,
wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego
pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

Zmiany Prawa własności przemysłowej
Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego
dyrektywę PE i Rady (UE) mającą na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do znaków towarowych. W związku z powyższym Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warustawa przewiduje wprowadzenie zmian do systemu stwą elektroniczną będzie można składać od 4 marca
ochrony znaków towarowych polegających na m.in. 2019 r. Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób,
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których dowody straciły ważność, lub przypadków
zniszczenia czy utraty dokumentu. Proces wymiany
dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.
Sądowa weryfikacja decyzji wizowych
Od 4 marca sądy będą kontrolować decyzje konsulów
w sprawach odmowy wydania, unieważnienia lub
cofnięcia wiz Schengen. Ustawa o zmianie ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu dostosowanie polskiego porządku
prawnego do zaleceń Komisji Europejskiej przedstawionych polskiemu rządowi w ramach procedury
naruszeniowej.

gólności naukowców oraz studentów, a także ma na
celu promowanie UE, jako atrakcyjnego miejsca do
badań i innowacji oraz zwiększanie jej szans w globalnej
rywalizacji o talenty.
W ustawie przewidziano procedurę zatwierdzania jednostek przyjmujących cudzoziemców objętych dyrektywą,
a także przedłużania okresu zatwierdzenia i cofania tego
zatwierdzenia, zgodnie w możliwością przewidzianą
w dyrektywie.

Zatwierdzenie m.in. niektórych kategorii jednostek
prowadzących studia, jednostek naukowych, organizatorów stażu oraz jednostek organizacyjnych, na rzecz
Bonifikaty przy użytkowaniu wieczystym
których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościa- wolontariusze – będzie następowało na ich wniosek
mi oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wie- w decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji,
czystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe po uzyskaniu informacji od określonych organów oraz po
wprowadza rozwiązania dotyczące ustalania wysokości zasięgnięciu opinii właściwego ministra. W odniesieniu
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie- do uczelni wyższych opinia ta będzie wydawana przez
ruchomości gruntowej oraz ustalania bonifikaty od tej ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
opłaty i ma na celu zabezpieczenie mieszkańców przed
nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowa- Zatwierdzenie będzie ważne zasadniczo na 5 lat (albo
nia wieczystego, poprzez wprowadzenie maksymalnego zasadniczo na 2 lata, w przypadku organizatora stażu
poziomu wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania oraz jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziewieczystego.
miec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz) –
z możliwością przedłużania tych okresów.

KADRY I ZUS
Zmiany dla obcokrajowców
Procedowana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie
prawo do unijnej dyrektywy 2016/801 w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich
w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów,
szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany
młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz
podjęcia pracy w charakterze au pair (program wymiany
kulturowej łączący cechy wymiany młodzieży i programu
zatrudnienia cudzoziemców).
Dyrektywa ma umożliwić przybycie do UE wysoko
wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, w szcze-

Warunkiem zatwierdzenia będzie funkcjonowanie jednostek przyjmujących od co najmniej 5 lat, a także brak
przeciwskazań ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę bezpieczeństwa i porządku
publicznego lub z uwagi na interes Polski.
Decyzje o odmowie zatwierdzenia, przedłużenia okresu zatwierdzenia lub o cofnięciu zatwierdzenia będą
podlegały kontroli sądowoadministracyjnej.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu
regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
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TEMAT NUMERU

PREFERENCYJNE
OPODATKOWANIE
DOCHODÓW W PIT
Preferencyjne opodatkowanie dochodów obejmuje: wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, w tym także wdów i wdowców, oraz sposób opodatkowania przewidziany dla osób
samotnie wychowujących dzieci.
Pod pewnymi warunkami z preferencyjnego sposobu emerytalnego, wydatków na cele rehabilitacyjne osób
opodatkowania dochodów mogą korzystać też niere- niepełnosprawnych, wydatków z tytułu przekazanych
zydenci (zob. art. 6 ust. 3a, 4a i 11-13 ustawy o PIT). darowizn). Wspólne rozliczenie dochodów małżonków
następuje na wniosek złożony przez nich we wspólnym
Wspólne rozliczenie małżonków
zeznaniu podatkowym. Wniosek taki może być wyrażony przez jednego z małżonków – wtedy jest to rówZe wspólnego opodatkowania dochodów mogą sko- noznaczne ze złożeniem przez małżonka oświadczenia
rzystać małżonkowie mający miejsce zamieszkania o upoważnieniu go do tego przez jego współmałżonka.
dla celów podatkowych w Polsce, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy
Wspólne rozliczenie wdów i wdowców
oraz między którymi istniała przez cały rok podatkowy
wspólność majątkowa.
Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym
Opodatkowaniu podlega suma ich dochodów, ale po wspólność majątkowa, może być też złożony przez
odjęciu przez każdego z małżonków odrębnie kwot wdowę albo wdowca, który:
podlegających odliczeniu od dochodu (np. składek na • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku
ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez
podatkowego, a jej/jego małżonek zmarł w trakcie
podatnika, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia
roku podatkowego,
6

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok
podatkowy, a jej/jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania
podatkowego.

datkowym nie uzyskały dochodów podlegających
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27
lub art. 30b (według jednolitej 19% stawki podatku
od niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych).

Ze wspólnego opodatkowania dochodów małżonków
można korzystać także wtedy, gdy jeden z małżonków
nie uzyskał w roku podatkowym dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27 (wg skali
podatkowej oraz z ewentualnym uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania dochodów
uzyskanych zagranicą) lub osiągnął dochody, ale ich
wysokość nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Podatek osoby samotnie wychowującej dzieci oblicza
się w podwójnej wysokości od połowy jej dochodu,
z uwzględnieniem dochodów małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, podlegających doliczeniu
do dochodów rodzica. Do sumy dochodów nie wlicza
się przy tym dochodów (przychodów) opodatkowanych
w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach
liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych).

Podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy
łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy
tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów)
opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od
wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek
od lokat bankowych).

Wyłączenia

•

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
Wniosek o preferencyjne opodatkowanie dochodów
może też złożyć rodzic i opiekun prawny, mający miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, będący
panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono
separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą
pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek
został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
pozbawienia wolności, jeśli ten rodzic czy opiekun prawny w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub
przepisach regulujących system oświatowy lub
szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku po-

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów
nie można korzystać, jeśli przynajmniej do jednego
z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci
lub do jej dziecka mają zastosowanie:
• regulacje dotyczące opodatkowania dochodów
z działalności gospodarczej lub działów specjalnych
produkcji rolnej jednolitą 19% stawką podatku,
• przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem osiągania przychodów z tytułu
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli
umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej
pozarolniczej działalności gospodarczej,
• przepisy ustawy o podatku tonażowym lub ustawy
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych.

Zniesienie jednego warunku
Od 2019 r. możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów nie jest już uzależniona od terminu
złożenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu
opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym.
Podatnicy składający zeznanie za 2018 r. będą więc
mogli opodatkować preferencyjnie dochody także
wtedy, gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania
złożą po dniu 30 kwietnia 2019 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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RAPORTOWANIE
SCHEMATÓW PODATKOWYCH
Przepisy MDR nakierowane są zwłaszcza na
związanej z jego wdrażaniem dokonano przed
umożliwienie szybkiego dostępu administracji
dniem wejścia w życie ustawy, nie wcześniej jednak
podatkowej do informacji o potencjalnie agreniż po dniu 25 czerwca 2018 r.,
sywnym planowaniu lub nadużyciach związa- • innego niż ww. schematu podatkowego – podlega
nych z planowaniem podatkowym oraz inforon raportowaniu, jeśli pierwszej czynności zwiąmacji o promotorach i tych, którzy korzystają
zanej z jego wdrażaniem dokonano przed dniem
ze schematów podatkowych.
wejścia w życie ustawy, nie wcześniej jednak niż
po dniu 1 listopada 2018 r.
Informacja o schemacie podatkowym przekazywana
jest elektronicznie do Szefa KAS.
Uznanie uzgodnienia za schemat podatkowy nie jest
jednoznaczne z objęciem tego uzgodnienia zakresem
zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu
opodatkowania lub szczególnych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Jeśli uzgodnienie nie stanowi formy agresywnego planowania
podatkowego, obowiązek przekazania informacji
o schemacie podatkowym jest jedynie obowiązkiem
sprawozdawczym.
Przepisy o MDR weszły w życie w dniu 1 stycznia
2019 r. Mają więc one zastosowanie do schematów
podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń, które
skutkują obowiązkiem przekazania informacji wystąpiło w tym dniu lub później.

MDR rozróżnia 3 rodzaje schematów, które podlegają
obowiązkowi przekazywania informacji:
• schemat podatkowy,
• schemat podatkowy standaryzowany,
• schemat podatkowy transgraniczny.
Przez „schemat podatkowy” rozumie się uzgodnienie,
które:
• spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada
ogólną cechę rozpoznawczą,
• posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub
• posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Aby powstał obowiązek informacyjny, uzgodnienie musi
spełniać definicję schematu podatkowego, a w przypadku schematów innych niż schematy podatkowe
transgraniczne, również kryterium kwalifikowanego
korzystającego. Dopiero przekroczenie jednego z progów
Przepis przejściowy wprowadza datę graniczną. zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego
W przypadku:
(odpowiednio 10 mln euro lub 2,5 mln euro) powoduje, że
• schematu podatkowego transgranicznego – pod- schemat podatkowy inny niż schemat podatkowy translega on raportowaniu, jeżeli pierwszej czynności graniczny będzie podlegał obowiązkowi informacyjnemu.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

schemat podatkowy
transgraniczny

inny schemat
podatkowy

kryterium kwalifikowanego
korzystającego nie ma znaczenia

kryterium kwalifikowanego
korzystającego musi być spełnione, aby zmaterializował się
obowiązek informacyjny

SCHEMAT PODATKOWY

schemat
podatkowy
transgraniczny

schemat
podatkowy
standaryzowany

··
··
··
··

której udostępniane jest uzgodnienie,
u której wdrażane jest uzgodnienie,
która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,
która dokonała czynności służącej wdrożeniu
uzgodnienia.
• wspomagającego – którym jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności
biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi
prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub
dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa a także ich pracownik, która przy zachowaniu
staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych
czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz
przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła
się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem
innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu,
organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub
nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

O standaryzacji schematu świadczy to, że można go
wdrożyć lub udostępnić u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności dokonywania zmiany jego Obowiązki informacyjne w MDR mogą ciążyć na wskazanych podmiotach bez względu to, czy ich miejsce zamieszistotnych założeń.
kania, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Polski,
Obowiązek przekazania informacji o schematach po- terytorium państw UE czy terytorium państw trzecich.
datkowych może dotyczyć 3 kategorii podmiotów:
• promotora – którym jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
Informację o schemacie
osobowości prawnej, w szczególności doradca
podatkowym należy przekazać
podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik
elektronicznie do Szefa KAS.
banku lub innej instytucji finansowej doradzający
klientom, również w przypadku gdy nie posiada
miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju. Podmiot pełni rolę promotora, jeśli Zarówno promotor, jak i wspomagający, co do zasady,
w zakresie wykonywanych czynności:
nie będą zobowiązani do aktywnego poszukiwania informacji w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego
·· opracowuje uzgodnienie,
o schematach podatkowych. Obowiązek informowania
·· oferuje uzgodnienie,
o schematach podatkowych będzie dotyczył informacji
·· udostępnia opracowane uzgodnienie,
znanych przekazującemu, będących w ich posiadaniu.
·· wdraża opracowane uzgodnienie,
Jeśli jednak w zakresie wykonywanych przez taki pod·· lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.
• korzystającego – którym jest osoba fizyczna, osoba miot czynności (np. weryfikacji wymogów regulacji AML)
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca zidentyfikowane zostaną informacje podlegające zgłoszeosobowości prawnej:
niu MDR, winny one zostać uwzględnione w zgłoszeniu.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

ULGA NA DZIECI
W ZEZNANIU ZA 2018 ROK
Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku 2. który nie pozostawał w związku małżeńskim (w tym
dochodowego od osób fizycznych, który uzyskurównież przez część roku podatkowego) – przeje dochody opodatkowane na ogólnych zasadach
kroczyły w roku podatkowym kwotę 56 000 zł, za
przy zastosowaniu skali podatkowej.
wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego
Komu przysługuje odliczenie?
Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik
w stosunku do małoletniego dziecka:
• wykonywał władzę rodzicielską,
• pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko
z nim zamieszkiwało,
• sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub
umowy zawartej ze starostą
– podlega odliczeniu od podatku kwota w wysokości:
• 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok
1 112,04 zł na każde dziecko),
• 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),
• 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za
cały rok 2 700,00 zł na dziecko).
Odliczenie nie przysługuje, jeśli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna
prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie
funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do
jednego małoletniego dziecka i jednocześnie dochody
podatnika:
1. który pozostawał przez cały rok podatkowy
w związku małżeńskim i jego małżonka – przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112 000 zł,
10
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małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4
ustawy o PIT, do którego ma zastosowanie kwota
dochodu w wysokości 112 000 zł.
Za dochody, o których mowa powyżej, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym,
do których mają zastosowanie zasady opodatkowania
określone w art. 27, art. 30b i art. 30c ustawy o PIT,
pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, które podatnik zapłacił lub potrąconych przez
płatnika ze środków podatnika w roku podatkowym.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych,
którzy pozostają w związku małżeńskim. Kwotę tę
mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub
w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona
funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej,
to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć
1/30 przysługującej kwoty odliczenia za każdy dzień
sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Na powyższych zasadach z odliczenia może również
skorzystać podatnik, który – w związku z wykonywa-

niem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz
w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej –
utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko,
o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, tj.:
• które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkole,
o której mowa w przepisach o systemie oświaty,
przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub
w przepisach regulujących system oświatowy lub
szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie – jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów, które podlegają
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27
lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej
kwotę 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga
rodziców, opiekunów prawnych
dziecka albo rodziców zastępczych,
którzy pozostają w związku małżeńskim.

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy
zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach
tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub
karty podatkowej, lub też podlegają przepisom ustawy
o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.
Jednocześnie wpisuje liczbę miesięcy, za które przysługuje mu odliczenie, oraz kwotę przysługującego
odliczenia z tytułu ulgi na dzieci.
Zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci
Część H w PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy występują o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci na
zasadach określonych w art. 27f ust. 8–10 ustawy.
W poz. 116 i 117 podatnicy wykazują kwoty składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1
i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i które
podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub
samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych
systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki
odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako
odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.
W poz. 118 i 119 podatnicy wykazują różnicę między
kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na
dzieci, a kwotą ulgi na dzieci już odliczoną od podatku
w części F zeznania.
Poz. 119 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego
opodatkowania dochodów małżonków.
W poz. 120 należy wykazać przysługującą kwotę
różnicy, która stanowi sumę kwot z poz. 118 i 119
w wysokości nieprzekraczającej sumy kwot składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykazanych
w poz. 116 i 117.

Jak wykazać odliczenie w PIT?
W części C formularza PIT/O podatnik, który rozlicza
się indywidualnie w poz. 39 (a w przypadku łącznego
opodatkowania dochodów małżonków – ewentualnie
także małżonek w poz. 40) wpisuje kwotę ulgi na dzieci
odliczaną w zeznaniu podatkowym.

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają
w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i składają odrębne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot
z poz. 120 PIT-37 i poz. 327 PIT-36 każdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 116 i 117.

Ponadto w części E formularza PIT/O podatnik, po- W poz. 121 wykazuje się sumę kwot z poz. 115 (naddaje numer PESEL dziecka, a w przypadku braku tego płatę) i poz. 120 (przysługującą kwotę różnicy).
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCY
W OBLICZU BREXITU
30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być Możliwe zagrożenia dla przedsiębiorców w wariancie
członkiem Unii Europejskiej. Zwłaszcza przed- twardego brexitu:
siębiorcy powinni przygotować się do brexitu. • cła na większość towarów na poziomie stawek
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej istotnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w UK, jak
i w UE. Proces toczących się negocjacji powinni
śledzić w szczególności przedsiębiorcy zaangażowani bezpośrednio na brytyjskim rynku (importerzy
i eksporterzy), ale i podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych
z rynkiem brytyjskim.

•
•
•
•

•
Pomimo wysiłków negocjacyjnych podejmowanych
na rzecz wypracowania porozumienia w sprawie
uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Kró- •
lestwa z Unii oraz dyskusji na temat ram przyszłych
stosunków z tym państwem, nie wiadomo, czy jakieś
porozumienie zostanie osiągnięte.
•
Każdy przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje brexitu. •
W zależności od opinii Komisji Europejskiej w zakresie •
możliwości działań państw członkowskich na poziomie
narodowym, także polski rząd rozważa i analizuje możliwość oraz skalę podjęcia krajowych działań legislacyjnych, m.in.: wprowadzenie przepisów przejściowych •
umożliwiających brytyjskim przedsiębiorcom kontynuację
prowadzenia działalności gospodarczej i usług w Polsce.
12
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obowiązujących dla państw trzecich,
zapłata VAT od importu towarów na granicy (co
do zasady),
zmiana zasad poboru akcyzy,
kontrole graniczne, celne, fitosanitarne, weterynaryjne itp. – długotrwałe i wnikliwe,
utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego w sytuacji wystąpienia chorób
zwierząt – w przypadku nieuznawania przez UK
regionalizacji,
koszty związane do dostosowaniem do nowych,
brytyjskich standardów technicznych, norm sanitarnych, fitosanitarnych,
wydłużenie terminów dostaw ze względu na przywrócenie kontroli granicznych i kolejki na granicy,
co utrudni realizację dostaw typu just in time (zakłócenia transportowo-logistyczne),
utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium
UK – w szczególności usług transgranicznych,
nieobowiązywanie zasady państwa pochodzenia –
świadczenie usługi na podstawie przepisów UK,
ograniczenia czasowe pobytu, możliwa potrzeba
uzyskania zezwolenia na wykonanie usług za
pośrednictwem pracowników delegowanych do
Wielkiej Brytanii,
konieczność posiadania zezwoleń umożliwiających
transport drogowy,

• utrata prawa do kabotażu na terenie Wielkiej Brytanii, problem sektora transportowego – bezpośredni wpływ na eksport, jak i branżę transportu
drogowego w Polsce,
• utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu – ze względu na ograniczenie swobody
przepływu kapitału,
• brak możliwości stosowania preferencyjnych przepisów dotyczących opodatkowania dywidend, od-

•
•
•

•

setek lub należności licencyjnych obowiązujących
w ramach UE,
ograniczenie możliwości transferu danych osobowych do UK,
osłabienie/zerwanie łańcuchów dostaw,
problemy sektorów: maszynowego (części), samochodowego, meblarskiego, drzewnego, spożywczego (np. eksport drobiu),
konieczność dostosowania się firm w sytuacji ciągłej niepewności co do przyszłości procesu.

SŁONE KARY ZA
PRZESTĘPSTWA PODATKOWE…
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem
Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego,
która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej.
Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie.
Przepadek pojazdu służącego do przestępstwa

skazanie go na karę co najmniej 6 miesięcy pozbawienia
wolności lub 6 miesięcy ograniczenia wolności, czy też
grzywnę w wysokości minimum 9 tys. zł. Nie będzie,
jak dziś, konieczności uprzedniego wykonania kary lub
uiszczenia grzywny.

Sąd będzie mógł zabrać przemytnikom i przekazać na
rzecz Skarbu Państwa samochód (osobowy, dostawczy
czy TIR) w każdym przypadku, gdy w pojeździe zostanie
wykryty przemycany towar, bez względu na sposób
Dotkliwe grzywny za największe oszustwa
ukrycia kontrabandy. Przemytnik będzie mógł więc
stracić auto, gdy np. schowa przemycane rzeczy w zagłówku fotela, czyli bez większych przeróbek pojazdu. Minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe, gdy
wartość uszczuplenia dla Skarbu Państwa przekracza
Zamknięcie przestępczego biznesu
1 milion złotych, wzrośnie z 750 zł do 7500 zł. Natomiast generalnie najniższa grzywna wyniesie 1500 zł.
Po zmianach także wobec oszusta skazanego za wystawianie fałszywych faktur lub obrót podrobionymi
Dłuższy okres przedawnienia
znakami skarbowymi akcyzy sąd będzie mógł orzec –
jako środek karny – zakaz prowadzenia określonej Po wszczęciu postępowania przeciwko oszustom okres
działalności gospodarczej, np. hurtowni alkoholi.
przedawnienia popełnionego przestępstwa w każdym przypadku będzie przedłużony o 10 lat. Obecnie
Obostrzenia dla recydywistów
w przypadku większości przestępstw okres przedawnienia może zostać wydłużony tylko o 5 lat. Natomiast
Do nadzwyczajnego obostrzenia kary w przypadku w przypadku wykroczeń skarbowych przedawnienie
recydywisty wystarczy wcześniejsze prawomocne nastąpi po 4 latach, a nie po 3 jak obecnie.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Adekwatna odpowiedzialność
Wysokość kar za przestępstwa skarbowe zależy od
skali oszustwa, a zwłaszcza wartości uszczuplenia.
Projekt obniża poszczególne progi, tym samym dając
sądom możliwość wymierzania surowszych kar. „Mała”
wartość przestępstwa skarbowego wynosić będzie do
225 tys. zł, a nie aż do 450 tys. zł jak obecnie. Duża
wartość – od 675 tys. zł, zamiast od 1 mln 125 tys. zł.
Wielka wartość – od 1 mln 125 tys. zł, a nie jak dziś od
2 mln 250 tys. (wartości nie objęte limitami stanowią
podstawowy typ przestępstwa).

procederu, wykroczeniem lub przestępstwem zagrożonym karą grzywny nawet do 7,2 mln zł.
Przyjęcie podrobionych akcyz będzie paserstwem
Po zmianach karze podlegać będzie również np. nabywanie nielegalnych akcyz, pomoc w ich ukryciu lub
przyjęcie na przechowanie. Czyny te określane potocznie jako paserstwo będą zagrożone karą grzywny
nawet do 21,6 mln zł, karą pozbawienia wolności do
2 lat albo obiema tymi karami łącznie.
Kary za potajemny transfer pieniędzy

Elastyczne grzywny i mandaty
Projekt podnosi górną granicę grzywny nakładanej
mandatem za wykroczenia skarbowe. Dziś można
wymierzyć grzywnę lub nałożyć na sprawcę mandat
w wysokości od 225 zł do 4 tys. 500 zł. Po zmianie – od
110 zł za najdrobniejsze wykroczenie do 11 tys. 250 zł
za wykroczenie powodujące duże straty.
Odpowiedzialność za uporczywe
niewpłacanie podatków

Przewóz zza granicy dużej sumy środków dewizowych
(np. pieniędzy, złota, platyny) bez zgłoszenia tego, stanowi dziś jedynie wykroczenie. Według proponowanych
przepisów, jeśli wartość niezadeklarowanych dewiz
przekroczy 210 tys. zł, będzie to przestępstwo zagrożone karą grzywny nawet do 21,6 mln zł. Przy mniejszej
sumie przemycanych dewiz czyn będzie traktowany
jako wykroczenie skarbowe, karane grzywną od 110 zł
do 45 tys. zł.
Zwalczanie nielegalnego hazardu

Uporczywe niepłacenie podatków do kwoty niewiele
przekraczającej 112 tys. zł pozostanie wykroczeniem, Karane będzie nie tylko urządzanie lub prowadzenie
za które grozić będzie grzywna w wysokości od 110 zł nielegalnych gier hazardowych (np. „jednorękich bando 45 tys. zł. Gdy zaległość przekroczy 112 tys. 500 zł, dytów”), ale także samo wynajmowanie pomieszczeń
stanie się przestępstwem zagrożonym karą grzywny od pod taki proceder. Grozić będzie za to kara grzywny
1500 zł do 54 tys. zł.
od 1500 zł do nawet 10,8 mln zł.
Kara za brak dokumentów księgowych

„Czynny żal” bez zmian dla zwykłego podatnika

W świetle propozycji za nieprzechowywanie w firmie
ksiąg i dokumentów do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego grozić będzie kara grzywny,
której dolna granica wynosi 1500 zł. Dziś nie jest to
w ogóle karalne.

W przypadku ewidentnych przestępstw skarbowych
popełnianych np. przez firmy prowadzące działalność
kantorową nie będzie możliwe niepodleganie karze
poprzez wyrażenie czynnego żalu w momencie, gdy
zostało już wszczęte postępowanie zmierzające do
wykrycia przestępstwa lub wykroczenia.

Walka z nielegalnym handlem przez internet
Nabywanie przez Internet np. papierosów i tytoniu
z nielegalnych źródeł stanie się, w zależności od skali
14
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Proponowana regulacja nie dotyczy natomiast sytuacji
związanych z drobnymi błędami popełnianymi przez
podatników.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

INFLUENCE MARKETING –
NARZĘDZIEM SUKCESU
Influence marketing, inaczej marketing wpływu, to efektywne, innowacyjne narzędzie z zakresu
komunikacji marketingowej i PR.
WAŻNE KTO, W JAKI SPOSÓB I NA JAKICH ZASADACH

Podobnie jak we wszystkich działaniach z zakresu
marketingu, ważne jest konkretne określenie potrzeb
i celów, a przede wszystkim znalezienie odpowiedniej osoby. Dlaczego influence marketing to novum?
Gwiazdy kina, sportowcy czy muzycy w reklamach – to
już było… Dziś klient chce utożsamiać się z kimś, kto
wyprzedza trendy, a równocześnie „jest na bieżąco”
z wirtualnym światem. To właśnie tzw. influenserzy.
Najczęściej tę delikatną grę z klientem – w imieniu
marki – prowadzą znani youtuberzy. Dlatego ogromną
rolę odgrywa to, czy jest to człowiek ceniony wśród
internautów, odpowiedzialny, wiarygodny i pasuje do
profilu firmy, czy możesz go z nią utożsamiać.

ści wpisuje się w Twoją strategię. Warto inwestować
w liderów opinii u szczytu wielkiej popularności. To
pomoże uzyskać optymalny efekt.
Precyzyjnie określ cel i budżet na współpracę. Przejrzyste warunki, pomogą Ci uniknąć późniejszych nieporozumień, np. żądań dodatkowych nakładów, i ułatwią realizację wyznaczonego planu działania. Obok
finansów, określ ramy czasowe, w których chcesz, by
nastąpił wzrost sprzedaży lub zwiększenie popularności firmy.

Stwórz spójny, komunikatywny i zgrany duet. Uświadom sobie, że influencer to parter biznesowy i tak go
traktuj. Od tej osobowości internetowej zależy, czy
współpraca będzie przynosić efekty. Czytaj komentarze i obserwuj, jaka jest interakcja internautów.
3 PROSTE ZASADY – OD CZEGO ZACZĄĆ,
Sprawdzaj też, w jakim stopniu wybrany lider opinii
BY „WPŁYWAĆ”
chce się zidentyfikować z marką i czy jest to autentyczDopasuj influencera. Określ grupę docelową marki, ne. Chroń wiarygodność osoby, którą zaangażowałeś
produktu. Sprawdź, która z internetowych osobowo- do kampanii.
PAMIĘTAJ. Sukces promocyjny w Internecie rodzi się
także poprzez wolność twórcy. Ważne, by wspierać
influencera, ale nie wciskać w ciasne ramy. Jeśli ma
ciekawe pomysły, to dlaczego nie dokonać modyfikacji? Internauci to dziś coraz bardziej wymagający
klienci, którzy chcą wybierać. Umiejętny influence
marketing może sprawić, że dobrowolnie wybiorą
i polecą innym właśnie Twoją markę. Powodzenia!

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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„MAMA 4+” NA DZIEŃ KOBIET
Na mocy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym osoby, które wychowały co
najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do
otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok
zarezerwowano ponad 801 mln zł. Świadczenie będzie wypłacane od marca.
Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Celem nowych przepisów jest zapewnienie dochodu
osobom, które, żeby wychować co najmniej czworo
dzieci, zrezygnowały z pracy zarobkowej, a dziś żyją
na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń
nawet na minimalnym poziomie.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło
(uznaniowo) być przyznane:
• matce, która urodziła i wychowała co najmniej
czworo dzieci,
• a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował
co najmniej czworo dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom,
mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu
w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.
Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane
z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne.
Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys.
osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty,
oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej
poziomu najniższej emerytury.

O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które
Ile wyniesie świadczenie?
nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat,
Osoby spełniające kryteria będą mogły złożyć wniomężczyzn – 65 lat.
sek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przy- lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Sposługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce łecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia.
i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek inte- W przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już
resów życiowych na terytorium naszego kraju – przez świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane
co najmniej 10 lat.
16
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świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od
1 marca 2019 r. 1.100 zł).

Zanim dojdzie do jego wypłaty ZUS lub KRUS zbada
m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Z kolei w przypadku osoby niemającej prawa do żadnego świadczenia – wysokość rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

ZMODERNIZOWANE
SZKOLNICTWO BRANŻOWE
Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany od 1 września 2019 r.
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw ma na celu odbudowę prestiżu
kształcenia zawodowego w Polsce i dostosowywanie
tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący
młodocianymi pracownikami i uczniowie technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą
realizować staż uczniowski. Będzie się on odbywał
w rzeczywistych warunkach pracy, a w jego trakcie
uczeń zrealizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki
zawodu realizowanego w szkole lub treści nauczania
związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. Szczegóły będzie określać zawierana na
piśmie umowa o staż uczniowski. Staż będzie co do
zasady odpłatny. Świadczenia wypłacane uczniom
przez pracodawców będą wliczane w koszty uzyskania
przychodu, a okres stażu będzie zaliczany uczniom
do okresu zatrudnienia.

Wprowadzony zostanie – jako warunek ukończenia szkoły –
obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego albo
czeladniczego, a także obowiązkowe szkolenia branżowe
dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
i nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Usprawnione i bardziej efektywne egzaminy zawodowe
od roku szkolnego 2019/2020 powinny weryfikować
jakość procesu kształcenia oraz stanowić przepustkę do
sukcesu na rynku pracy.
Nauczyciel zawodu będzie musiał przechodzić regularne obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców.
Jednostki samorządu terytorialnego dostaną zwiększoną
subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe
będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody z prowadzonej w ramach kształcenia w danym
Branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne będą zawodzie działalności usługowej (i np. z darowizn) i przeoferowały kształcenie w formie dziennej, stacjonar- znaczać je np. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu,
materiałów na potrzeby szkoły lub placówki.
nej lub zaocznej.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

17

CIEKAWE ORZECZENIE

PRZESZUKANIE PRZEZ UOKIK
POD KONTROLĄ SĄDU
16 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt P 19/17), że art. 105n ust. 4
zdanie drugie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest
niezgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Sąd pytający zakwestionował bowiem konstytucyjność przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym wykluczono możliwość
zaskarżenia postanowienia wydanego w przedmiocie
wyrażenia przez sąd zgody na przeprowadzenie
przeszukania pomieszczeń i rzeczy w postępowaniu
wyjaśniającym i postępowaniu antymonopolowym.
Taka regulacja, w ocenie pytającego sądu, nie respektuje podstawowych gwarancji konstytucyjnych
w zakresie prawa do sądu.

cie czynności przeszukania przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta było zgodne
z prawem, niemniej jednak nie jest uprawniony do
zweryfikowania, czy zakres przeszukania został
określony właściwie, a także nie ma możliwości
odniesienia się do okoliczności faktycznych, które
stanowiły podstawę złożenia wniosku o wyrażenie
zgody na przeprowadzenie przeszukania.

Brak możliwości wniesienia zażalenia dotyczy pośrednio środka procesowego, który ze swej natuPo rozważeniu treści pytania prawnego, Trybunał ry głęboko ingeruje w sferę praw przedsiębiorcy.
Konstytucyjny za główny wzorzec kontroli w sprawie Czynności podejmowane w trakcie przeszukaprzyjął art. 78 Konstytucji i związkowo z nim art. 45 nia naruszają swobodę działalności gospodarczej
ust. 1 Konstytucji.
oraz konstytucyjnie chronione prawo do prywatności i prawo własności w stopniu większym niż
w przypadku standardowej kontroli prowadzonej
w oparciu o przepisy prawa przedsiębiorców przez
organ administracji. Z uwagi na charakter tej inOchrona praw przedsiębiorcy
gerencji oraz rodzaj praw, których ona dotyczy,
wymaga zapewnienia skutecznej
uzasadnione jest stosowanie przewidzianych dla
kontroli sądowej przeszukania.
procedury karnej standardów ochrony praw przeszukiwanego lub innych osób, których prawa mogą
być naruszone w wyniku przeszukania. Zdaniem
Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko py- Trybunału wymaga to zapewnienia równowagi
tającego sądu, że ochrona praw przedsiębiorcy pomiędzy skutecznością prowadzonego postęwymaga zapewnienia skutecznej kontroli sądowej, powania determinowaną przez interes publiczny
nieograniczającej się tylko do kwestii legalności a zapewnieniem prawa do obrony, ochroną przed
zastosowanego środka procesowego w postaci arbitralną ingerencją w sferę prywatnej działalności
przeszukania. Wprawdzie w toku postępowania przedsiębiorcy i nieproporcjonalnością podejmoantymonopolowego sąd może zbadać, czy podję- wanych czynności kontrolnych.
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NEWS

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Do Sejmu trafiła rządowa propozycja nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Przewiduje ona,
że prosta spółka akcyjna (PSA) będzie to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność ma być
uregulowana w Kodeksie spółek handlowych.
Jej wprowadzenie do obrotu prawnego ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich
przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami
działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów
w innych krajach.
PSA ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej
spółki kapitałowej, dostosowanej do współczesnej
gospodarki, przeznaczonej przede wszystkim do
prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć. PSA
łączy zalety innych spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i jawnej.
Podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej:

• odejście od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego – wymagana minimalna wysokość
kapitału akcyjnego to 1 zł,
łożenie (w przypadku bardziej skomplikowanych
• możliwość elastycznego kształtowania struktury
majątkowej spółki w oparciu o akcje niebędące
przedsięwzięć możliwe będzie zawarcie umowy
częścią kapitału spółki i znaczna swoboda wypłat
prostej spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego),
• uproszczone funkcjonowanie PSA m.in. przez szez kapitału akcyjnego,
rokie wykorzystanie środków komunikacji elektro• nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli przez
wprowadzenie zakazu wypłat na rzecz wspólników,
nicznej w procesach decyzyjnych,
które zagrażałyby wypłacalności spółki, oraz obo- • znaczna swoboda w powoływaniu organów spółwiązek oszczędzania (chodzi o odpis 8 proc. z zysku
ki – będzie można ustanowić radę dyrektorów
za dany rok na kapitał akcyjny),
(zamiast zarządu i rady nadzorczej), co zapewni
usprawnienie procesów decyzyjnych w spółce albo
• możliwość wniesienia do spółki jako wkładu pracy
i usług – bez skomplikowanych i kosztownych wypowołać jednoosobowy zarząd (nie ma obowiązku
cen – na etapie rozpoczynania działalności (w praktworzenia rady nadzorczej),
tyce część wspólników będzie mogła wnieść swoją • możliwość szybkiej i nieskomplikowanej likwidacji
pracę, tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe
PSA w razie niepowodzenia przedsięwzięcia lub
przekształcenia jej w inną spółkę kapitałową.
lub usługi, a część kapitał finansowy),
• rejestracja elektroniczna spółki w 24 godziny (za
pomocą formularza), czyli łatwe i szybkie jej za- Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2020 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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BROŃMY WOLNOŚCI
W INTERNECIE!
– wywiad z Grzegorzem Jastrzębskim i Adrianem Maruszakiem, liderami Ruchu #StopACTA2.
Ruch #StopACTA2 powstał
20 czerwca 2018 r. jako efekt niepokojących doniesień o przegłosowaniu dyrektywy ACTA2 przez
komisję Parlamentu Europejskiego
JURI. W niewiele ponad tydzień,
aktywistom oddolnej inicjatywy
społecznej udało się zorganizować
blisko 20 protestów ulicznych
w największych polskich miastach.
Grupa #StopACTA2 na Facebooku
zrzesza w tym momencie ponad 23 tysięcy członków, zaś jej
aktywiści monitorują i informują
opinię publiczną na temat obecnego statusu procesu legislacyjnego.
Ruch wystosował 3 listy otwarte
do przedstawicieli rządu, a także

wzbudza on ogromne kontrowersje, a rzesze autorytetów środowisk akademickich, specjalistów branży
cyfrowej oraz niezależnych organizacji pozarządowych
alarmują, że implementacja zapisów dyrektywy w formie ustaw w krajach członkowskich doprowadzi do
cenzury prewencyjnej europejskiego Internetu, a on
sam zawłaszczony zostanie przez koncerny medialne
oraz aparat urzędniczy. Nazwa „ACTA2” ma na celu
wskazanie podobieństwa do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Porozumienie
owe, w wyniku masowych protestów ulicznych, które
odbyły się w Europie, odrzucone zostało w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 4 lipca 2012 r. Opinie
specjalistów wskazują jednak, że przyjęcie zapisów
dyrektywy prawnoautorskiej może prowadzić do konsekwencji dużo bardziej zagrażających wolności słowa
w przestrzeni cyfrowej niż propozycja sprzed 7 lat.

zapowiada kolejne demonstracje
uliczne na terenie całej Europy.

Które przepisy są najniebezpieczniejsze dla wolności
Internetu i wolności słowa oraz dlaczego?

Czym jest tzw. ACTA2?
G.J.: W wyniku przyjęcia artykułu 11 dyrektywy
G.J.: „ACTA2” to potoczna nazwa dla unijnej dyrektywy ACTA2 dojdzie do podporządkowania rynku informacji
o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, któ- urzędniczej uznaniowości i największym korporara jest obecnie procedowana w głównych instytucjach cjom medialnym, stosującym niepoddany zasadom
europejskich. Dokument w samym założeniu służyć przejrzystości lobbying. Artykuł ten jest potocznie
miał ochronie prawa autorskiego w obliczu dynamicz- nazywany „podatkiem od linków”, ponieważ zakłada
nie zmieniającego i rozwijającego się rynku cyfrowego. nadanie wydawcom prasowym prawa decydowania
Pomimo pozornie szlachetnych pobudek, którymi o zwielokrotnianiu i dalszym udostępnianiu treści
kierowali się autorzy projektu, od samego początku raz przez nich opublikowanych. Właściciele serwi20

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

mogą nie poradzić sobie z obowiązkiem stworzenia
i utrzymania odpowiedniej infrastruktury.
Jak procedowane jest tzw. ACTA2?
A.M.: Propozycja projektu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym wyszła z Komisji
Europejskiej w 2016 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie dostosowania rozwiązań prawnych do
rozwijającego się rynku technologicznego.
sów internetowych mieliby obowiązek nabywania
licencji od wydawców, jeśli chcieliby linkować do
tych artykułów bądź udostępniać niewielkie ich
fragmenty (tzw. snippety – urywki tekstów, nagłówki
artykułów oraz obrazki, które często generowane są
w sposób automatyczny w momencie umieszczania
linku). Rynek informacji zostanie zmonopolizowany
przez największych jego graczy.

Projekt następnie trafił do konsultacji społecznych do
Rady Unii Europejskiej, która – po wynegocjowaniu
przez rządy 28 państw członkowskich poprawek –
udzieliła mandatu do dalszego procedowania. Równolegle prace trwały w Parlamencie Europejskim, którego
podkomisje IMCO, CULT, LIBE oraz ITRE spotykały
się w celu opracowania odpowiednich poprawek, zaś
finalną wersję przygotowała podkomisja prawna JURI.
Artykuł 13 z kolei wymusza na „dostawcach treści W I czytaniu projekt JURI został odrzucony (w dużej
współdzielonych online”, czyli wszelkiej maści serwi- mierze było to zasługą intensywnej kampanii społeczsach społecznościowych, obowiązek prewencyjnego nej, która miała swą genezę w Polsce). Po dodatkofiltrowania treści przez użytkowników tych serwisów wych poprawkach w II czytaniu, pomimo sprzeciwu
pod kątem naruszania praw autorskich. Jest praktycz- społecznego, europosłowie zdecydowali się na udzienie niemożliwe, aby filtrowaniem tak ogromnych ilości lenie mandatu do dalszego procedowania dyrektywy
treści zajmowali się ludzie, więc przepis ten będzie w tzw. trilogu, czyli w negocjacjach trójstronnych,
realizowany przez odpowiednie skrypty filtrujące. w których – za zamkniętymi drzwiami – udział biorą
Automaty owe są jednak omylne i nie będą w stanie reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Rady Unii
odróżnić treści dozwolonej w naszym prawie (jak Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Po zakończeniu
chociażby cytatu) od tej, która w istocie łamie prawo trilogu projekt wróci do Parlamentu Europejskiego
autorskie, a to doprowadzi do tego, że dozwolona na ostateczne i wiążące głosowanie.
treść nie zostanie w ogóle udostępniona. Istnieje
również duże ryzyko, że powstała infrastruktura Kto organizuje protesty przeciwko tzw. ACTA2?
cenzorska prędzej czy później zostanie wykorzystana
do kontroli oraz prewencyjnego filtrowania innych A.M.: Obecnie protesty w większości krajów Unii Eutreści – nie tylko tych, które łamią prawo autorskie. ropejskiej organizowane są przez Ruch #stopACTA2,
Sporym zagrożeniem dla małych i średnich wydawców składający się po części z uczestników i organizatorów
oraz dla właścicieli niezależnych serwisów interne- protestów „Nie dla ACTA” z 2012 roku oraz aktywistów
towych może być fakt, że mechanizmy służące do grupy Anonymous. Każdy może dołączyć do grona
filtrowania treści są bardzo kosztowne. Niedoskonały organizatorów. Protesty są apolityczne – nie ma zgody
i pozostawiający wiele do życzenia system Content na przemycanie podczas demonstracji jakichkolwiek
ID, działający w serwisie YouTube, według Google kwestii, które w sposób bezpośredni nie są powiązane
kosztować miał 100 milionów dolarów. Jeśli artykuł z przedmiotowym tematem, czyli szeroko rozumianą
13 wejdzie w życie, małe i średnie przedsiębiorstwa tematyką niezależności i wolności w Internecie.
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50% KOSZTY ZA PRAWA
AUTORSKIE W ROZLICZENIU PIT
Do jakich wynagrodzeń z praw autorskich stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów?
Podatnikowi, który uzyskuje przychody ze stosunku
grafii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz
pracy i korzysta w stosunku do tych przychodów
dziennikarstwa;
z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozu- 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktormieniu odrębnych przepisów, przysługują 50% koszty
skiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dzieuzyskania przychodów.
dzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego 4. działalności publicystycznej;
o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniśrodków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz
ne wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy o PIT,
wydawniczej;
których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
6. działalności konserwatorskiej;
7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2
Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
kich tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1–3
i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego
ustawy o PIT (suma kwot z poz. 41 i 56) nie mogą
utworu w postaci tłumaczenia;
przekroczyć kwoty 85 528 zł.
8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej
Jeśli faktycznie poniesione koszty uzyskania przyoraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.
chodów były wyższe niż wynikające z zastosowania
normy procentowej (z limitem rocznym wynoszącym
85 528 zł), wówczas podatnik może przyjąć koszty
Pracownikowi korzystającemu z praw
w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentoautorskich przysługują 50% koszty.
wanych wydatków (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy o PIT).
50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, dotyczą wyłącznie
przychodów z tytułu:
1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki,
fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej,
programów komputerowych, gier komputerowych,
teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreo22
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Dochód oblicza się jako różnicę sumy przychodów
i kosztów uzyskania przychodów.
Stratę oblicza się, jeśli koszty uzyskania przychodów
przekraczają sumę przychodów.
W zeznaniu PIT należy wykazać sumę zaliczek pobranych przez płatników od dochodów ze stosunku pracy
(stosunków pokrewnych).

STAWKI CIT

NIEZBĘDNIK

Podstawowe stawki wynoszą:

19%
9%
19%
19%

Zasadnicza stawka. Wyjątkiem od niej jest stawka 5% podatku – od kwalifikowanego
dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
W przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność – od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stosowanie tej stawki podlega
ograniczeniu w niektórych przypadkach związanych przekształceniami i aportami.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce.
Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego
siedzibę lub zarząd na terytorium RP, oraz w przypadku opodatkowania niezrealizowanych zysków w związku ze zmianą rezydencji.

W przypadku dochodów uzyskanych przez podatników niemających siedziby lub zarządu
na terytorium Polski (tzw. nierezydentów) stawka podatku wynosi:

20% od

przychodów
z tytułu:

10% od

przychodów
z tytułu:

▪▪ odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka
transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
▪▪ opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
▪▪ świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
▪▪ należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach
polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem
ładunków i pasażerów tranzytowych,
▪▪ uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.
Zasady te stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowy te mogą ustanawiać niższe stawki niż wyżej wskazane.

KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII
6 MARCA Popielec.
7 MARCA Wpłata podatku dochodowego

MARZEC 2019
ważniejsze terminy

w formie karty podatkowej za luty. Wpłata zryczałtowanego podatku od wypłat należności

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych albo od dochodów z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, przekazanie podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7.
8 MARCA Dzień Kobiet.
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11 MARCA Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP –

20 MARCA Rozliczenia z PIT i CIT przez po-

osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie

datników i płatników-pracodawców. Wpłata

za siebie. INTRASTAT.

ryczałtu. PFRON.

15 MARCA Wpłata podatku od nieruchomości,

25 MARCA Rozliczenie VAT i akcyzy. Informa-

podatku leśnego i oraz I raty podatku rolnego –

cja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za luty.

osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczą-

spółki nieposiadające osobowości prawnej.

cych dofinansowania do wynagrodzeń niepeł-

Wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku

nosprawnych pracowników.

leśnego i podatku rolnego - osoby fizyczne. Rozli-

31 MARCA Niedziela handlowa. Do końca

czenie opłaty produktowej za opakowania za rok

marca: sporządzenie rocznego sprawozdania

2018. Rozliczenie z tytułu opłaty recyklingowej

finansowego za 2018 r., rozliczenie opłat za

za torby foliowe za 2018 r. Wpłata składek na

korzystanie ze środowiska za 2018 r. i rozlicze-

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro-

nie opłaty produktowej za produkty za 2018 r.

wotne, FP i FGŚP – pozostali płatnicy składek.

1 kwietnia – rozliczenie CIT.

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe
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