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Tradycyjnie na 26 maja wszystkim Mamom, którym zawdzięczamy nasze życie,
składamy serdeczne życzenia: dużo zdrowia i zadowolenia z życia.
Tymczasem wszyscy emeryci, renciści i nie tylko w maju otrzymają jedorazowe
świadczenie tzw. „Emerytura plus”; będzie to też prezent od rządu dla wielu Mam.
W bieżącym numerze wskazano także, z jakich odliczeń od dochodu i od podatku
w 2019 roku mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.
Kolejne przyjęte przepisy wprowadzają zaś tzw. kasy fiskalne online, z których będą
musieli korzystać przedsiębiorcy.
Warto również przeczytać w tej gazecie, po co i jak założyć Profil Zaufany.
Twój doradca podatkowy

NEWS

WYSOKOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
WYPADKOWE NA OKRES OD
1 KWIETNIA 2019 R. DO 31 MARCA 2020 R.

W roku składkowym, który rozpoczyna się od
1 kwietnia 2019 r., obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie
wypadkowe ustalone dla grup działalności, jakie
obowiązywały do 31 marca 2019 r.
Stopy te są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków1.
Tym samym w przypadku płatników składek, którzy:
• zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
• nie podlegają wpisowi do rejestru REGON
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– wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od
1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67%
(50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na ww.
rok składkowy dla grup działalności) – podał ZUS.
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AKTUALNOŚCI

Komornicy sądowi a VAT
15 kwietnia 2019 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnił, że komornicy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

komorników stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą. Dla celów opodatkowania VAT stosuje się
bowiem regulacje krajowe oraz unijne, które mają chaWskazał bowiem, iż daleko idące zmiany w zasadach rakter autonomiczny względem zasad opodatkowania
prowadzenia działalności przez komorników sądowych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
które oceniane całościowo, powodują, że należy uznać,
że komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działal- Przedłużenie terminów podatku od dochodów z nieności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy zrealizowanych zysków (exit tax)
o VAT, a co za tym idzie nie są podatnikami podatku Rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 2019 r. w spraod towarów i usług. Zaznaczył m.in., że od dnia złoże- wie przedłużenia niektórych terminów w zakresie
nia ślubowania komornika łączy stosunek podległości podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
służbowej z prezesem sądu, przy którym działa (wg art. (Dz.U. poz. 197) Minister Finansów przedłużył do
17 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych).
dnia 7 lipca 2019 r. terminy do złożenia – przez
podatników podatku dochodowego od osób fizyczNa powyższą kwalifikację nie ma – zdaniem MF – wpły- nych oraz podatników podatku dochodowego od
wu okoliczność, że w świetle art. 33 ust. 3 u.k.s. do osób prawnych – deklaracji o wysokości dochodu
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z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku Pakiet Przyjazne Prawo
należnego wykazanego w tych deklaracjach, za mie- Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by
siące od stycznia do maja 2019 r.
wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji
z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok
Tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów
działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo
z budynków
Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia do po- do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych
zycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r. w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła – umożliwienie
zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika –
Od 2018 r. obowiązują regulacje dotyczące tzw. mini- to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP).
malnego podatku dochodowego – art. 24b ustawy o po- Przygotowywana przez MPiT nowelizacja przewiduje
datku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”). ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu.
Przepisy wprost określają przypadki, kiedy podatek ten
może nie zostać wpłacony bądź też odliczony od podat- Uwaga na ogłoszenia „sprzedam koszty VAT –
ku obliczonego na zasadach ogólnych. Podatnicy mają sprzedam faktury”
również możliwość wystąpienia do organu podatkowego Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarz wnioskiem o zwrot całości lub części tego podatku.
bowa monitorują publikowane w Internecie ogłoszenia
dotyczące sprzedaży kosztów firmowych. WykorzystaCo do zasady, minimalny podatek dochodowy wyznacza nie danych z JPK_VAT i STIR pozwala na wykrywane
minimalny poziom CIT, który podatnik jest obowiązany za- tzw. pustych faktur.
płacić. W sytuacji zatem, gdy podatek obliczony wg zasad
ogólnych zgodnie z art. 19 ustawy o CIT nie występuje Proceder polega na wystawianiu faktur dokumentulub jest niższy od minimalnego podatku dochodowego, jących fikcyjne zdarzenia gospodarcze. Faktury te są
wówczas minimalny podatek dochodowy – w całości następnie księgowane przez ich nabywcę, zwiększając
lub części – nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata. kwotę naliczonego VAT oraz zmniejszając kwotę podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
W sytuacji jednak, w której podatnik wpłacił większą
kwotę podatku minimalnego niż należna i jednocześnie Bardzo często sprzedawca „wystawiając” fakturę konie odliczył jej od podatku obliczonego na podstawie rzysta z danych innych podmiotów gospodarczych bez
art. 19 ustawy o CIT, może wystąpić o zwrot tej różni- ich wiedzy. Ten model działania dominuje w przypadku
cy, składając stosowny wniosek na podstawie art. 24b ogłoszeń internetowych. Oszust wprawdzie deklaruje,
że dana faktura będzie zaksięgowana i wykazana w pliku
ust. 15 ustawy o CIT.
JPK_VAT, rzeczywistość jest jednak inna. Taka faktura
jest niczym innym jak zadrukowaną kartką papieru.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

E-faktury m.in. w zamówieniach publicznych
Od 18 kwietnia e-faktury obowiązują w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi
e-faktur, wspólnie z brokerami, uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę
Elektronicznego Fakturowania.
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PRAWO

Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w udzielaniu
świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Szpitalom ogólnopolskim umożliwiono udzielanie
Eurowybory odbywają się w krajach UE co 5 lat. Parlament takich świadczeń, jeśli mają izbę przyjęć lub oddział
Europejski jest instytucją, która ma reprezentować interesy ratunkowy. Określono też zasady tzw. segregacji meobywateli UE.
dycznej pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Chodzi o kryteria oceny stanu zagrożenia życia
Data eurowyborów w 2019 r. została ustalona między i zdrowia pacjentów, a także kolejności udzielenia
23 a 26 maja – konkretnie u siebie ustalają ją kraje im świadczenia. Wprowadzono również obowiązek
członkowskie. W Polsce wybory do europarlamentu informowania pacjenta o czasie oczekiwania na przyjęcie w SOR. Działanie SOR mają także usprawnić
odbędą się w niedzielę, 26 maja.
tzw. ostre i tępe dyżury. Szpital pełniący dyżur ostry
W Parlamencie Europejskim w kadencji 2014–2019 za- będzie miał zwiększoną liczbę personelu, a podczas
siada 751 posłów. Państwa członkowskie uzgodniły, że tzw. tępego dyżuru – tylko wymaganą przez przepisy
wyborach w maju 2019 roku, po wystąpieniu Wielkiej obsadę. Dyspozytornie ratownictwa medycznego,
Brytanii z UE, zostanie wybranych 705 europosłów. Polacy dysponujące informacjami o obsadach, będą kierowybiorą 52 europosłów.
wały karetki do szpitali, w których będą dyżury ostre.
Wprowadzanie zmian w dyżurach ma się odbywać na
Państwo członkowskie może ustalić minimalny próg wy- wniosek szpitali, a za koordynację i ustalanie harmoborczy (nieprzekraczający 5%) podziału mandatów. Tak nogramów będzie odpowiadać wojewoda. Informacje
jest np. w Polsce.
te będą także dostępne dla pacjentów w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Do głosowania będzie uprawnionych ponad 360 milionów
obywateli Unii Europejskiej.
Walka z mafią lekową
Rząd zaproponował rozwiązania, które będą prze„Krowa+”
ciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę.
Podczas konwencji PiS Jarosław Kaczyński zapowie- Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dysdział nowy program wsparcia dla rolników: 500 zł trybucji produktów leczniczych. Polega on na pozyskidopłat do każdej krowy i 100 zł do tucznika.
waniu leków z rynku detalicznego (np. z aptek) przez
hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za
granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalKADRY I ZUS
nej ceny krajowej (dotyczy to leków refundowanych).
Proceder ten powoduje braki leków na polskim rynku,
Opieka zdrowotna pod kontrolą
a w konsekwencji stanowi poważne zagrożenie dla
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki życia i zdrowia pacjentów. Dzięki nowym regulacjom
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceuoraz niektórych innych ustaw określa zasady prze- tyczne oraz ustawy o działalności leczniczej) zwiększy
prowadzania kontroli świadczeniodawców, aptek się nadzór nad rynkiem farmaceutycznym i zmniejszy
i w zakresie refundacji leków (np. ograniczenie liczby nielegalny wywóz leków za granicę (w aptekach zwięki czasu trwania kontroli, zakaz jednoczesnej kontroli szą się zasoby produktów leczniczych zagrożonych
przez ministra zdrowia i NFZ). Za kontrole będzie brakiem dostępności w Polsce).
odpowiedzialny prezes NFZ, któremu mają podlegać
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
wszyscy kontrolerzy. Przewidziano też utworzenie
korpusu kontrolerskiego w NFZ.
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TEMAT NUMERU

KASY FISKALNE ONLINE
CORAZ BLIŻEJ
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –
Prawo o miarach wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie kas online do ewidencji
sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
System rejestracji online sprzedaży jest kolejnym, uzupełniającym, obok JPK, narzędziem pozwalającym
na uszczelnienie systemu VAT. Będzie on dotyczył
wszystkich podatników VAT, w szczególności podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obecnie podatnicy posiadający
kasy rejestrujące to grupa ok. 1,2 mln podmiotów.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. Przesyłanie danych z kas online, czyli kas rejestrujących
przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas,
prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, będzie odbywało się w sposób ciągły i zau6
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tomatyzowany. To znaczy kasa online będzie wysyłała,
z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych
transakcjach. Przesyłanie tych danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Jednocześnie, zgodnie z nowymi przepisami, dopuszcza
się stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży
kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, a więc kasy z elektronicznym i papierowym
zapisem kopii. Po wejściu w życie ww. ustawy podatnicy
nadal będą mogli używać do prowadzenia ewidencji
kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Podatnicy ci będą
zobowiązani do zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru
ewidencyjnego kasy.

2. do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem
wyłącznie świadczonych przez stacjonarne
Ustawa nie przewiduje obowiązku
placówki gastronomiczne, w tym również senatychmiastowej wymiany kas
zonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego
fiskalnych na kasy online,
zakwaterowania,
poza wyjątkami dotyczącymi
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw
określonych branż.
stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów
opałowych;
Producenci i importerzy kas rejestrujących z elektro- 3. do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
nicznym lub papierowym zapisem kopii będą musieli
uzyskać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki
c) budowlanych,
techniczne dla tych kas. Potwierdzenia o spełnieniu
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez
lekarzy i lekarzy dentystów,
funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas
e) prawniczych,
rejestrujących przez:
f) związanych z działalnością obiektów służących
1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały
poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zawydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
kresie wstępu.
2022 r.;
2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym
zapisem kopii będą zatem stopniowo wycofywane
z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Ustawa nie przewiduje
zatem obowiązku natychmiastowej wymiany kas
fiskalnych na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż. Mianowicie podatnicy mogą
prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu
kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym
zapisem kopii w terminie:
1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon,
ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników
spalinowych;
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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ODLICZENIA W PIT
W 2019 ROKU
Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2019 rok, podatnicy będą mogli skorzystać z rozmaitych ulg.
Odliczenia od dochodu
Rodzaje odliczeń

Wysokość i limity odliczeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota składek zapłaconych/potrąconych w roku podatkowym

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
dokonane przez podatnika w roku podatkowym

maksymalna kwota wpłat na IKZE: 5.718 zł

Ulga rehabilitacyjna
przysługuje:
• określonym osobom niepełnosprawnym bądź
• podatnikom mającym na
utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących
na utrzymaniu) w roku
podatkowym nie przekroczy 13.200 zł

• Opłacenie przewodników
• Utrzymanie psa
asystującego
• Używanie samochodu osobowego

faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł rocznie

Leki zalecone przez lekarza
specjalistę

nadwyżka wydatków ponad 100 zł/mies.

Pozostałe wydatki określone
w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT

całe poniesione wydatki

Darowizny na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego na cele pożytku publicznego
Darowizny rzeczowe na cele kształcenia zawodowego dla publicznych szkół, placówek i centrów

w wysokości dokonanej darowizny
w sumie do
6% dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego

8

Darowizny krwi na cele krwiodawstwa realizowanego przez
honorowych dawców krwi

w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami i litrów oddanej
krwi lub jej składników

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

w wysokości dokonanej darowizny

Ulga na Internet (tzn. z tytułu wydatków na użytkowanie Internetu)

do 760 zł rocznie; odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych.
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Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

w całości – w kwotach uwzględniających pobrany podatek
dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez
płatnika

Ulga odsetkowa (odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe) –
w ramach tzw. praw nabytych

faktycznie poniesione wydatki na odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325.990 zł
Odliczenie do:
• 100% kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawie u podatników nieposiadających statusu centrum
badawczo-rozwojowego (BCR);
• 150% kosztów kwalifikowanych - u BCR będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą;
• 150% wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 1-4a i ust.
2a-3a dodatkowych kosztów CBR oraz 100% kosztów
wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu z działalności gospodarczej.
Strata z lat ubiegłych z niektórych źródeł przychodów

O wysokość straty ze źródła przychodów podatnik może obniżyć w najbliższych 5 latach podatkowych dochód z tego źródła: do 50% straty/rok albo jednorazowo do 5.000.000 zł.

Odliczenia od podatku
Rodzaje odliczeń

Wysokość i limity odliczeń

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona/pobrana
w roku podatkowym

7,75% podstawy wymiaru

Ulga na dzieci – z ulgi tej skorzystać mogą podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione: dzieci małoletnie, dzieci, bez względu na ich wiek,
które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, bądź dzieci do
ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeśli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów ponad 3.089 zł (oprócz wolnych od podatku, renty rodzinnej). Odliczenie przysługuje
w przypadku 1 dziecka, jeżeli dochody:
• podatnika samotnie wychowującego dziecko albo łącznie
pary małżonków – nie przekroczyły 112.000 zł,
• podatnika w innych sytuacjach – nie przekroczyły 56.000 zł.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał
władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem:
• 92,67 zł na pierwsze dziecko,
• 92,67 zł na drugie dziecko,
• 166,67 zł na trzecie dziecko,
• 225 zł na czwarte i odrębnie na każde kolejne dziecko.

Ulga na powrót

kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy
zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją

Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązujących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie
praw nabytych. Poza tym maksymalnie 1% podatku
należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym
na wypłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka pozostających w związku małżeńskim. Kwota ulgi do
zwrotu nie może przekroczyć łącznie kwoty zapłaconych składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu.

Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków!

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

DYREKTYWA O PRAWACH
AUTORSKICH PRZYJĘTA
Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (zwana też ACTA2) ma
zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w Internecie. Parlament Europejski
poparł dyrektywę bez poprawek, wraz z kontrowersyjnymi artykułami 11 i 13.
Państwa członkowskie mają 2 lata na implementację
tej dyrektywy. – „Rząd przy wdrażaniu unijnej dyrektywy o prawach autorskich będzie mógł skorzystać
z nieprecyzyjności przepisów, by ograniczyć jak najbardziej negatywne skutki tej dyrektywy” – zapewnił
w wywiadzie dla PAP wiceminister kultury Paweł
Lewandowski. Zaznaczył, że „rząd zgadza się z ideą
wprowadzenia jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnieniem ochrony prawno-autorskiej twórców, jednak
metody zastosowane w tej dyrektywie w ocenie rządu
budzą obawy związane przede wszystkim z ograniczeniem obiegu informacji”.
Art. 13 wprowadza obowiązek filtrowania treści
pod kątem praw autorskich. Przepisami art. 13
nie będą objęte: encyklopedie internetowe, takie
jak np. Wikipedia, archiwa edukacyjne i naukowe
oraz platformy pasywne (tzw. usługi w chmurze
dla indywidualnych użytkowników jak Dropbox),
platformy w ramach otwartego dostępu, platformy sprzedażowe jak Ebay czy Amazon i wszystkie
platformy, których głównym celem nie jest dostęp
do treści objętych prawem autorskim (np. portale
randkowe) ani ich magazynowanie.
10
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Platformy, których dotyczy art. 13, powinny podpisać licencje z właścicielami praw na treści chronione
prawem autorskim. Jeśli platforma nie otrzyma takiej
licencji, będzie musiała usunąć treści wskazane przez
właściciela praw. Jeżeli platforma nie dopełni obowiązków, będzie odpowiedzialna za nielegalne treści
wprowadzane przez użytkowników.
Start-upy będą podlegały mniejszym restrykcjom niż
wielkie, od lat działające na rynku firmy internetowe.
Regulacjami nie będą objęte też prace internautów
takie jak memy, gify itp.
Art. 11, określany przez jego przeciwników jako podatek
od linków, dotyczy tzw. praw pokrewnych dla wydawców
prasowych. Wskazuje, jakie elementy artykułu dziennikarskiego mogą być publikowane przez agregatory
treści bez konieczności wnoszenia opłat licencyjnych.
Nowe regulacje wymagają, by platformy, takie jak np.
Facebook, płaciły posiadaczom praw autorskich za
publikowane przez użytkowników treści albo kasowały
takie materiały. Wydawcy prasy będą mieli możliwość
negocjowania licencji z platformami i agregatorami treści.
Nowe prawo nie dotyczy prywatnego i niekomercyjnego użytkowania tekstów prasowych przez indywidualnych użytkowników, nie dotyczy również
hiperlinków, a wraz z nimi krótkiego wyciągu z artykułu. Na mocy przepisów wydawcy mają obowiązek
dzielenia się wpływami z nowego prawa z autorami
danej publikacji – wyjaśnił resort kultury.

REPRYWATYZACJA
W NATURZE…
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza zasadę, że każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.
Przewiduje ponadto 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot takiej nieruchomości lub jej części, co
powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji
prawnej zainteresowanych stron. Po upływie tego
terminu właściwy organ będzie zwolniony z obowiązku
informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości lub udziału w niej.
Nowelizacja stanowi wykonanie wyroków Trybunału
Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14)
i 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15).
Przewidziano także termin 1 roku na żądanie zwrotu
wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia
w życie nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.
mości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji
o wywłaszczeniu, właściwy organ będzie zawiadaPoza tym roczny termin będzie obowiązywał na miał poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę
złożenie wniosku o zwrot nieruchomości, jeśli od o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwo1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia ustawy w życie nie ści zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziabyło to możliwe ze względu na brak zgody wszystkich łu w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej
uprawnionych.
nieruchomości lub udziału w tej części. W przypadku
niezłożenia przez uprawnionego wniosku o zwrot
wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości
Przewidziano termin 1 roku na
lub udziału w tej części w terminie 3 miesięcy od zażądanie zwrotu wywłaszczonej
wiadomienia uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia
nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo
w życie nowelizacji upłynęło już
części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej
20 lat od dnia wywłaszczenia.
części wygaśnie.
Z wnioskiem o zwrot będzie można wystąpić do staroJeśli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu sty. Warunkiem zwrotu będzie zwrot przez poprzedniestała się ostateczna, nie upłynęło 20 lat, to w razie go właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania
powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nierucho- lub nieruchomości zamiennej.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PROFIL ZAUFANY
UŁATWIA ŻYCIE
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki Profil Zaufany jest ważny 3 lata. W dowolnym moktóremu zza ekranu komputera można np. mencie można przedłużyć jego ważność.
zmienić dane firmy w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jego funkcjonalność określa ustawa o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczTylko w lutym i marcu ponad 630 tysięcy osób założyło ne. Zasady działania precyzuje natomiast odpowiednie
Profil Zaufany. W sumie korzysta już z niego ponad rozporządzenie.
3,3 miliona Polaków, wśród nich wielu przedsiębiorców.
Blisko milion Polaków dzięki Profilowi Zaufanemu To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy
potwierdzać swoją tożsamość w Internecie i np.
sprawdziło do tej pory swój e-PIT.
podpisywać pisma wysyłane do urzędów. Działanie
Co to takiego?
Profilu Zaufanego opiera się o technologie kryptograficzne – takie same jak te, które stosują centra
Profil Zaufany to zbiór informacji o użytkowniku, który certyfikacyjne wydające bezpieczny podpis elekumożliwia potwierdzanie tożsamości online. To cyfrowa troniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym
certyfikatem.
tożsamość danej osoby, jej cyfrowe „ja”.
Co np. można załatwić on-line dzięki
Dane, które zawiera, są weryfikowane, a także odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.
Profilowi Zaufanemu?
Każdy z nas może mieć tylko jeden potwierdzony Profil
Zaufany. Jest on bowiem przypisany do konkretnego, Profil Zaufany to bezpieczna alternatywa płatnego
podpisu kwalifikowanego. Dzięki niemu podstawowy
niepowtarzalnego numeru PESEL.
kontakt przedsiębiorców z administracją odbywa się
w pełni online – począwszy od możliwości założenia firmy przez Internet, na rozliczeniach z fiskusem
skończywszy.

Dzięki Profilowi Zaufanemu
niemal wszystkie sprawy urzędowe można załatwiać z domu.
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Dzięki Profilowi Zaufanemu niemal wszystkie sprawy
urzędowe można załatwiać z domu, m.in.:
• założyć działalność gospodarczą, a w razie potrzeby – również ją zawiesić,

• zgłosić zaginięcie i złożyć wniosek o dowód osobisty (właściciele e-dowodu mogą nawet zawiesić
swój dokument na 14 dni),
• zameldować się lub kogoś bądź wymeldować się
lub kogoś,
• zgłosić narodziny dziecka,
• złożyć wniosek o 500+,
• wystąpić o odpis aktu stanu cywilnego,
• rozliczyć podatki,
• sprawdzić historię pojazdu sprowadzanego z zagranicy,
• sprawdzić liczbę swoich punktów karnych,
• zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta,
gdzie znajduje się historia leczenia danej osoby,
• wejść na Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aby
sprawdzić np., czy pracodawca na pewno zgłosił
zainteresowanego do ubezpieczenia,
• podpisać i wysłać pismo ogólne do urzędu, dzięki
któremu można załatwić prawie wszystko.
I nie tylko, a okazji do korzystania z Profilu Zaufanego
nadal przybywa.
Zmiana danych w CEiDG
Termin, w którym przedsiębiorca musi zgłosić zmianę
danych do CEIDG, zależy od tego, jakie dane uległy
zmianie. Oto, co prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien zgłosić w ciągu 7 dni:
• zmianę swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia
(jeśli nie posiada numeru PESEL),
• zmianę dodatkowych określeń, które włączył do
nazwy firmy,
• zmianę informacji o obywatelstwie,
• zmianę adresu do doręczeń oraz adresu stałego
miejsca wykonywania działalności gospodarczej –
jeżeli takie miejsce posiada,
• zmianę innych danych kontaktowych, jeśli podał
je we wniosku o wpis do CEIDG.

netowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go
elektronicznie, oczywiście Profilem Zaufanym.
Wniosek (jego dokładna nazwa to CEIDG-1) można
wypełnić samodzielnie, uzupełniając pola formularza
lub korzystając z pomocy tzw. kreatora.
Jak założyć Profil Zaufany?
Są dwie możliwości, aby założyć Profil Zaufany. Obie
internetowe.
Pierwsza to skorzystanie z bankowości elektronicznej.
Warunekiem jest posiadanie konta w banku: PKO Bank
Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank,
ING Bank Śląski, Millennium Bank lub T-Mobile Usługi
Bankowe bądź konta na platformie Envelo. W tej opcji
Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni
online, 24h/7 dni w tygodniu. Profil Zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje:
imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Nasze dane
w banku są już sprawdzone i wiarygodne – zostały
uwierzytelnione podczas zakładania konta. Dlatego
nie ma potrzeby potwierdzania ich osobiście w żadnej
placówce. Cały proces to kilka kliknięć i kilka minut.
Druga możliwość to założenie PZ online, a później –
w ciągu 14 dni – wizyta w jednym z 1500 punktów
potwierdzających (są to m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie czy wojewódzkie,
a także Ministerstwo Cyfryzacji).

Opcji złożenia wniosku o zmianę wpisu do CEIDG jest
kilka. Najwygodniejsze jest przygotowanie i podpisanie
wniosku online (bez wychodzenia z domu). Żeby to
zrobić, wystarczy zarejestrować się na stronie interELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PACZKI WYROBÓW
TYTONIOWYCH BĘDĄ ŚLEDZONE
Nowe przepisy oznaczają konieczność umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych
niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego śledzenie paczek wyrobów tytoniowych
oraz określenie szczegółowych warunków dotyczących norm technicznych zabezpieczenia,
pozwalających na weryfikację legalnego źródła ich pochodzenia.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. poz. 638) dostosowuje polskie prawo
do dyrektywy 2014/40/UE. Zakłada, że producent
lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych
na polski rynek musi wystąpić o niepowtarzalny
identyfikator i stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące śledzeniu ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy
pochodzą z legalnego źródła. Identyfikator musi
być umieszczony w sposób nieusuwalny i trwały
na opakowaniu jednostkowym. Będzie generowany
i wydawany przez spółkę Skarbu Państwa, wytwarzającą druki zabezpieczone i znaki akcyzy. Koszty
tej operacji będą ponosić producenci i importerzy.
Przepisy ustawy dotyczące stosowania niepowtarzalnego identyfikatora oraz odpowiedniego zabezpieczenia weszły w życie dla papierosów i tytoniu poznańskim, radomskim i w Krakowie, tam bowiem
do samodzielnego skręcania dnia 20 maja 2019 r., znajdują się przedsiębiorstwa produkujące papierosy.
natomiast dla pozostałych wyrobów tytoniowych
wejdą dnia 20 maja 2024 r.
Za naruszenie przez producenta lub importera obowiązku przekazania informacji dotyczącej wyrobów
Dla ciągłej weryfikacji maksymalnego poziomu wy- tytoniowych i obowiązku przekazania wykazu składdzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku ników dotyczącego wyrobów ziołowych do palenia
węgla w dymie papierosowym ustawa przewiduje, będzie grozić kara grzywny w wysokości do 200 tys. zł,
że prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich ograniczenia wolności lub obie te kary łącznie.
produkcji będzie miała Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Dotychczas pobierali je producenci, czyli podmioty Nowelizacja uszczegóławia również zadania inspektokontrolowane, co – zdaniem resortu zdrowia – ro- ra ds. substancji chemicznych, reguluje m.in. sposób
dzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich jego komunikacji i współpracy z organami państw
norm jakościowych. Po zmianach próbki będą pobie- spoza Unii Europejskiej, państw członkowskich UE
rane przez 6 państwowych inspektorów sanitarnych i instytucjami unijnymi, a także organizacjami mięw powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, dzynarodowymi.
14
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ZARZĄDZANIE I MARKETING

SKUTECZNA AUTOPROMOCJA
W SOCIAL MEDIA
Strategia i cel to podstawa budowania marki osobistej, inaczej personal branding. W mediach
społecznościowych cel ten dla youtubera, blogera czy lidera opinii może być nieco inny. Łączy
5 strategicznych kroków.
NAZWISKO LUB NICK JEST JAK SZYLD

media. Ważne jest, by ten kanał informacji o Tobie
„żył”, zamieszczaj regularnie treści, unowocześniaj,
Praca na własne nazwisko jest bardziej wymagająca reaguj. Na profilach społecznościowych możesz
niż się wydaje. Zwłaszcza w sieci, gdzie każdy może zamieszczać zajawki materiałów, które potem zanapisać, co chce, o kim chce i jak chce. Reputacja, mieścisz np. na YouTube. To autopromocja i reklama.
którą budowałeś przez lata, w kilka chwil może runąć; i odwrotnie, ktoś nieznany z dnia na dzień może Po trzecie – wyróżniaj się. Możesz oczywiście wzorozdobyć sympatię milionów. Dzieje się to za pomocą wać się na kimś znanym i lubianym, jeśli zależy Ci na
social media i kanałów typu YouTube. Chodzi o liczbę dobrej reputacji w tworzeniu marki osobistej. Jednak
like’ów czy wyświetleń. Te narzędzia pokazują ci, czy warto zadbać o detale i stworzyć coś niepowtarzaljuż osiągnąłeś cel, czy jeszcze chcesz więcej. Personal nego. Zachowanie, sposób bycia, przekazywania
branding pomaga, daje wskazówki. Sam zarządzasz treści w sieci, grafiki to może być Twoje pierwsze
tym procesem.
wrażenie na odbiorcy. Nie warto być dublerem.
JAK DZIAŁAĆ?

Czwarty, niełatwy krok, to swobodne, ale ukierunkowane przekazywanie najciekawszych informacji
Pierwszy krok: utwórz profil na Facebook’u, Twit- związanych z branżą, która Cię interesuje. Jeżeli rzeterze, LinkedIn. To nie tylko pierwsze pole, gdzie czywiście zależy Ci na zbudowaniu sinej i rozpoznamożesz „zaistnieć”, ale także zamieszczać posty, walnej marki, musisz udowodnić w sieci, że o danej
zdjęcia, wyrażać swoje opinie, reagować na teksty branży wiesz wszystko. To pomoże Ci się wypromować
innych osób. Jednym słowem możesz dać się po- wśród „ludzi z branży” i nawiązać ciekawe kontakty.
znać potencjalnym przyszłym fanom, odbiorcom
czy klientom. W zależności od Twojego celu i branży, Piąte – nie bądź obojętny, w sieci broń swoich raw której chcesz działać.
cji. Jeśli jednak popełnisz błąd, przeproś i przyznaj
się do niego. Silna marka osobista to również silna
Drugi krok to blog osobisty, kanał na YouTube, nie osobowość. Pozytywna reputacja to także ludzka
zaszkodzi też strona www. Warto mieć takie miejsce, twarz. Nie jesteś nieomylny. Konsekwentne budowagdzie znajdą się spersonalizowane treści, będziesz nie własnego brandu w Internecie to konsekwencja
mógł tam odsyłać odbiorców poprzez swoje social w każdym aspekcie.
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KADRY I ZUS

Z OFE NA IKE
Pieniądze zebrane w Otwartych Funduszach
Emerytalnych mogą trafić na Indywidualne
Konta Emerytalne.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w imieniu
rządu propozycję przekazania całości środków z OFE
na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).
Już w maju ustawa o przekształceniu OFE w prywatne
IKE trafi do konsultacji. Planowane zmiany mają wejść
w życie od stycznia 2020 r.
Każdy uczestnik OFE miałby wybór, czy przenieść
swoje środki na Indywidulane Konto Emerytalne, czy
też do ZUS na konto emerytalne w I filarze.
W sumie chodzi o ok. 162 mld zł zgromadzonych
w Otwartych Funduszach Emerytalnych przez 16 mln
Polaków. Środki te będą w stu procentach prywatne
i dziedziczone. Będzie można je wypłacić jednorazowo
lub w ratach, bez podatku, po osiągnięciu wieku emerytalnego (zgodnie z pierwotnymi celami reformy z 1999 r.).
Premier zwrócił uwagę, że podstawową bolączką w Polsce jest brak zdolności do tworzenia oszczędności na
późne lata życia. Według szefa rządu propozycja zmian
w systemie emerytalnym ma być odpowiedzią na ten
problem. Zmiany w OFE oznaczają wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz wzmocnienie systemu
emerytalnego.
Jak zaznaczył premier, system emerytalny byłby
w ten sposób oparty na trzech filarach – Zakładzie
16
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Ubezpieczeń Społecznych, Pracowniczych Planach
Kapitałowych (PPK) oraz Indywidulanych Kontach
Emerytalnych. Dzięki dywersyfikacji źródeł pieniędzy
emerytury byłyby w ten sposób wyższe.

Zasady przekształcania OFE w IKE
Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) →
Otwarty Fundusz Inwestycyjny (FIO)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) →
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Rachunek Uczestnika OFE →
Indywidualne Konto Emerytalne
Minimalne progi inwestycji w akcje →
Zmniejszające się w długim okresie minimalne
progi inwestycji w akcje celem ochrony wartości
środków uczestników OFE
Wpłaty 2,92% składki emerytalnej do OFE oraz
tzw. suwak →
Brak wpłat do OFE ze składki i brak tzw. suwaka,
wpłaty dobrowolnie na IKE
Opodatkowanie środków z OFE przy wypłacie
emerytury wg PIT 18% lub 32% →
Opłata przekształceniowa w postaci ryczałtu 15%
(przekazanego do ZUS) rozłożonego na lata 2 lata
Brak możliwości wypłaty przez ZUS w postaci
emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego →
Wypłata jednorazowa lub w ratach po osiągnięciu
wieku emerytalnego bez podatku

TRZYNASTA
EMERYTURA W MAJU
Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1.100 zł brutto – zostanie wypłacone w maju 2019 r. Zastrzyk finansowy trafi do ponad 9,8 mln osób.
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym
dla emerytów i rencistów określa warunki nabywania
prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 1.100 zł brutto (tj. w wysokości minimalnej emerytury) i zasady jego wypłaty.
Zgodnie z nowymi przepisami, tzw. świadczenie „Emerytura+” otrzymają:
• osoby mające prawo do emerytur i rent w systemach: powszechnego ubezpieczenia, ubezpieczenia
społecznego rolników, zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także
• uprawnione do emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
rodzicielskich świadczeń uzupełniających (tj. tzw.
matczynych emerytur, jeśli 30 kwietnia będą miały
już przyznane prawo do tego świadczenia) oraz rent
inwalidów wojennych i wojskowych.
W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń,
które są wypłacane przez dwa organy, decyzje w takim
wypadku będzie wydawał i jedno świadczenie wypłacał
ZUS. Jedno jednorazowe świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której
uprawniona jest więcej niż jedna osoba.
Co ważne, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku
o świadczenie „Emerytura+” – pieniądze zostaną wypłacone z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest
obecnie emerytura. Decyzje w sprawie jednorazowego
świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie
to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe.

Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia
i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu
(o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci). Świadczenie to
nie będzie więc miało wpływu na uprawnienia osób
ubiegających się o inne wsparcie.
Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma
to miejsce w przypadku najniższej emerytury, kwota
netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie
888,25 zł netto.
Nowe świadczenie trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. Koszt jego wypłaty wyniesie 10,8 mld zł.
Świadczenie będzie zatem ustalane z urzędu i wypłacane przez właściwe organy emerytalno-rentowe
w maju 2019 r., z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty
w czerwcu 2019 r. Większość świadczeń zostanie
wypłacona z majową emeryturą lub rentą.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

WYDATKI NA CELE
REHABILITACYJNE DZIECKA W PIT
Regulacja ulgi rehabilitacyjnej inaczej kwalifikująca alimenty płacone przez rodzica na
podstawie wyroku sądu (ugody lub umowy), a inaczej – inne świadczenia alimentacyjne,
jest niezgodna z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Skargę konstytucyjną wniosła podatniczka na tle
sprawy dotyczącej jej rozliczenia podatkowego
za 2008 r. Kwestią sporną w tej sprawie była
możliwość skorzystania przez skarżącą z ulgi rehabilitacyjnej, a dokładnie to, czy do dochodu,
o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (u.p.d.o.f.), zalicza się alimenty, które
niepełnosprawne dziecko otrzymuje od rodzica.
W ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie skarżącej, NSA stwierdził, że do dochodu osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 26 ust. 7e
u.p.d.o.f., wlicza się wszelkie dochody, a zatem także alimenty płacone przez rodzica na rzecz dziecka
niepełnosprawnego. Skarżąca zarzuciła, że takie
unormowanie narusza jej konstytucyjne prawo do
równego traktowania przez władze publiczne przy
udzielaniu pomocy rodzinom będącym w trudnej
sytuacji społecznej. Inaczej kwalifikując alimenty
płacone przez rodzica na podstawie wyroku sądu
(ugody lub umowy), a inaczej – inne świadczenia
alimentacyjne, regulacja ta różnicuje rodziny znajdujące się w takiej samej sytuacji na podstawie
arbitralnego kryterium, jakim jest forma spełnianego przez rodzica świadczenia alimentacyjnego.
TK, uznając zarzuty skarżącej, 3 kwietnia 2019 r.
orzekł (sygn. akt SK 13/16), że art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
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od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim do
dochodu, o którym mowa w tym przepisie, wlicza
się alimenty otrzymywane przez niepełnosprawne
dziecko od rodzica, jest niezgodny z art. 71 ust.
1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Trybunał stwierdził, że nie ma racji systemowych,
które uzasadniałyby odmienne traktowanie dla
celów podatkowych świadczeń będących realizowaniem obowiązku alimentacyjnego rodzica
względem dziecka w zależności od tego, w jakiej formie (w jaki sposób) świadczenie takie jest
spełniane. Zaznaczył przy tym, że ważne względy
aksjologiczne i celowościowe przemawiają za tym,
by alimentom nie przypisywać funkcji dochodowej.
Podatnikom, którzy nie mogli skorzystać z ulgi
rehabilitacyjnej wobec zastosowania w ich sprawie
art. 26 ust. 7e u.p.d.o.f. (po nowelizacji z 2003 r.)
i zaliczenia do dochodu ich niepełnosprawnego dziecka alimentów, jakie otrzymało ono od
swego rodzica, przysługuje prawo tzw. sanacji
konstytucyjności przewidziane w art. 190 ust. 4
Konstytucji, tj. żądania wznowienia postępowania
w określonym terminie.

NEWS

OBNIŻKA KOSZTÓW PRACY –
PROPOZYCJE ZMIAN W PIT
Ulga w PIT dla młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku z 18% do 17% – to rządowe
propozycje zmian w PIT. Założenia nowych rozwiązań obniżających koszty pracy przedstawiła
minister finansów. Zmiany zaczną obowiązywać od początku 2020 r., a ulga w PIT dla młodych
pracowników – już od 1 października 2019 r.
Bez PIT dla młodych

Nowa ulga obejmie osoby,

Nowa ulga obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku
które nie ukończyły 26. roku życia
życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków
i osiągają przychody z pracy.
MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników.
Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione będą przychody do wysokości 42.764 zł w roku Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dopodatkowym. Limit będzie obowiązywać niezależnie chód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy
od liczby etatów lub liczby pracodawców.
zwrot podatku.
Dzięki tej zmianie pracownik otrzymujący np. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. (2.250 zł) zyska
Niższy PIT
rocznie 1.592 zł. Przy zarobkach na poziomie rocznego
limitu 42.764 (3.563,67 zł) zysk wyniesie 2.986 zł.
Niższa stawka PIT (17%) będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali
Przepisy te wejdą w życie 1 października 2019 r. podatkowej.
i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych
od tego dnia.
Dzięki obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy
uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania
Wyższe koszty uzyskania przychodów
przychodów zysk podatnika wyniesie:
Osoby osiągające przychody z pracy ponoszą również
wydatki, tzw. koszty uzyskania przychodów. Ustawa
określa je w zryczałtowanej wysokości.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą
w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Po zmianach
koszty wzrosną ponad dwukrotnie, np. obecne 1.335 zł
(koszty roczne – jednoetatowcy) wzrosną do 3.000 zł.

Wynagrodzenie miesięczne

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie
za pracę w 2019 r.

2250 zł

472 zł

Prognozowane na 2019 r.
przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
w gospodarce narodowej

4765 zł

696 zł

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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LUDZIE Z PASJĄ

MIÓD NA ZDROWIE!
– wywiad z dr inż. Wojciechem Góreckim, prowadzącym Pasiekę Krzeszowicką.
Pasieka Krzeszowicka to historia krakowskiego pszczelar-

Jakie są właściwości zdrowotne miodu?

stwa, która trwa nieprzerwanie od
trzech pokoleń! Pierwszą pasiekę
założył mój dziadek, Józef Górecki
w latach 70-tych w Nawojowej
Górze koło Krzeszowic. Na przełomie wieków, wspólnie z dziadkiem,
pasiekę prowadziła moja mama.
Przez kilkanaście ostatnich lat stopniowo powiększa się

Miód posiada bardzo szerokie właściwości lecznicze.
Jest stosowany w profilaktyce miażdżycy, chorobach
wątroby, dróg żółciowych, górnych dróg oddechowych, leczeniu nadkwasoty, chorobach przewodu
pokarmowego i wielu innych. Właściwości miodu
w dużej mierze zależą od odmiany, podobnie jak smak
(ostry/łagodny) czy zapach.

gospodarstwo, które liczy w sezonie kilkadziesiąt rodzin.
Obecnie z żoną prowadzimy gospodarkę pasieczną w opar-

Jak odróżnić prawdziwy miód od „podrabianego”?

ciu o pasieki stacjonujące w Woli Filipowskiej, Krzeszowicach, Muszynie i Lachowicach (gmina Stryszawa) oraz
dwie pasieki wędrowne.
Więcej o różnych produktach pszczelich na stronach:
www.pasiekakrzeszowicka.pl,
www.facebook.com/pasiekakrzeszowicka

Czy zauważył Pan obecnie modę na prozdrowotne
produkty?
Tak. Od kilku lat rośnie zainteresowanie konsumentów
produktami ekologicznymi, z którymi bezpośrednio
łączony jest miód. Promowanie w licznych mediach
zdrowego trybu życia przekłada się na wzrost sprzedaży
różnych produktów naturalnych, począwszy od kremów
i mydeł, a na chlebie, sokach i miodzie skończywszy.
20
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Dla większości konsumentów odróżnienie miodu od
produktów, które nie są miodem, jest bardzo trudne.
Powszechnie wiadomo, iż każdy miód ulega krystalizacji.
Istnieją odmiany miodów szybko krystalizujące, takie
jak miód rzepakowy czy nawłociowy, oraz takie jak
miód akacjowy, który krystalizuje nawet rok. Jeśli po
kilku miesiącach miód nie krystalizuje (za wyjątkiem
akacjowego), to można podejrzewać, iż kupiliśmy
produkt podrabiany. Fałszowane są miody nektarowe
(kwiatowe), jak i spadziowe. Prawdopodobnie najczęściej podrabiane są miody malinowe i spadziowe.
W praktyce prawdziwe miody malinowe są rzadko
pozyskiwane przez pszczelarzy. Podrabiane miody
„malinowe” to syrop glukozowo-fruktozowy z sokiem
i barwnikiem. Natomiast jako „spadziowe” sprzedawana
jest często melasa. Pełną informację na temat jakości
miodu dają nam dopiero badania laboratoryjne, m.in.

na obecność pyłków kwiatowych. Najlepiej kupować Propolis posiada m.in. właściwości antybiotyczne.
miód bezpośrednio z pasieki od pszczelarza, wtedy Propolis i powstałe na jego bazie produkty wykojest najmniejsza szansa, że kupimy miód podrabiany. rzystuje się w leczeniu chorób skóry oraz ran operacyjnych czy pourazowych przy różnorakich typach
Wszyscy znamy miód, ale są jeszcze inne produkty oparzeń i odmrożeniach. Nalewki propolisowe są
pszczele, które służą naszemu zdrowiu. Jakie korzystne często stosowane w leczeniu infekcji górnych dróg
właściwości mają?
oddechowych, a szczególnie gardła.
Poza miodem pozyskiwany jest także pyłek, pierzga,
propolis, mleczko pszczele oraz wosk. Ten ostatni
używany jest w kosmetykach, np. do produkcji m.in.
różnorakich kremów. Mleczko pszczele ma bogaty,
specyficzny skład, przez co uchodzi za suplement
młodości, długowieczności i płodności.
Pyłek kwiatowy pszczoły pobierają z kwiatów i formują z niego obnóża, które następnie przynoszą do
ula, gdzie jest poławiany. Produkt ten jest następnie
poddawany niskotemperaturowemu suszeniu, procesowi oczyszczania i konfekcjonowania. Pyłek kwiatowy,
ze względu na wysoką wartość odżywczą, może być
alternatywą m.in. dla witaminowo-białkowych suplementów diety. Badania wykazały, iż jego regularne
spożywanie wzmacnia organizm. Wykonane na bazie
pyłku ekstrakty odznaczają się silnym działaniem przeciwzapalnym, antybiotycznym i przeciwutleniającym.
Pierzga jest produktem pszczelim powstałym na bazie
pyłku. Zakonserwowana pierzga różni się składem
od świeżo zebranego pyłku kwiatowego. Zmiany powstałe podczas fermentacji przyczyniają się do lepszej
przyswajalności pierzgi przez organizm człowieka.
Wzbogacenie przez pszczoły pyłku poprzez dodanie
enzymów trawiennych, kwasów organicznych, substancji antybiotycznych czy miodu zwiększa wartość
powstałego produktu.
Właściwości biologiczne pierzgi zbliżone są do pyłku
kwiatowego. Pierzga ceniona jest głównie za wysokie
właściwości odżywcze, antybiotyczne i immunostymulujące. Produkt ten jest zalecany m.in. wspomagająco w leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby,
przewlekłych zapaleń migdałków, schorzeń kardiologicznych i niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Jak ocenia Pan warunki prowadzenia małej działalności
w Polsce? Co najbardziej przeszkadza?
Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich podlegają rejestracji jako działy specjalne produkcji rolnej. Prowadzenie tego działu specjalnego umożliwia (na wniosek)
rejestrację pszczelarza do ubezpieczenia społecznego
rolników (KRUS). Posiadanie pasieki w rozmiarze
przekraczającym 80 rodzin pszczelich jest traktowane na równi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
powyżej 1 ha przeliczeniowego. Prowadzenie pasieki
zawodowej, którą rozumie się jako dział specjalny,
nie wymusza obowiązku prowadzenia działalności
gospodarczej. Większość zawodowych pasiek jest
elementami gospodarstw rolnych, a tylko nieliczne
są przedsiębiorstwami. W chwili obecnej prowadzenie pasieki na działach specjalnych daje możliwość
korzystania z wielu dostępnych projektów unijnych
dedykowanych dla rolnictwa.
Największym utrudnieniem w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego jest niska cena miodów oferowanych
w handlu, a szczególnie w marketach. Ceny miodu
w sprzedaży detalicznej są niskie w odniesieniu do
poniesionych nakładów pracy. Import tanich miodów,
głównie ze wschodu Europy i Azji, działa negatywnie
na ceny miodu w Polsce. Warto jednak podkreślić, iż
miody importowane są często słabej jakości. Zdarzają się także przypadki skażenia importowanych
miodów antybiotykami, sulfonamidami lub innymi
niedozwolonymi środkami leczniczymi. Dlatego dla
konsumenta najważniejsze jest uważne przeczytanie
etykiety i sprawdzenie, czy miód, który chce kupić,
pochodzi wyłącznie z Polski. Często bowiem na etykiecie widnieje napis „Mieszanka miodów pochodzących
z państw członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE.”
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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DORADCA RADZI

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Jakie są obowiązki w PIT przy likwidacji działalności?
W przypadku likwidacji działalności gospodarczej,
w zależności od wybranej formy opodatkowania, podatnik zobowiązany jest:
a) skala podatkowa lub jednolita 19% stawka podatku:
▪▪ sporządzić spis z natury;
▪▪ w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem;
▪▪ wpisać spis z natury do księgi przychodów i rozchodów;
▪▪ na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników
majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;
▪▪ wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności;
▪▪ złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku;
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
▪▪ na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników
majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;
▪▪ wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad
i we właściwym terminie;
▪▪ złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku.
c) karta podatkowa:
▪▪ najpóźniej w terminie 7 dni od daty likwidacji
działalności gospodarczej powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-16Z
o likwidacji działalności;
▪▪ na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników
majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;
▪▪ wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności;
▪▪ po roku podatkowym, w terminie do 31 stycznia
złożyć deklarację wg ustalonego wzoru (PIT-16A).
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI

W razie likwidacji działalności gospodarczej, ustalając
dochód do opodatkowania za ostatni miesiąc działalności, podatnicy nie mają obowiązku ustalenia zaliczki
z uwzględnieniem różnic remanentowych na dzień
likwidacji. Obowiązek ustalenia dochodu z uwzględnieniem sporządzonego remanentu powstaje tylko
w sytuacjach przewidzianych w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych, czyli remanentu
sporządzonego na koniec miesiąca z woli podatnika
lub na zarządzenie naczelnika urzędu skarbowego.
W sytuacji likwidacji działalności gospodarczej
przez osobę, która prowadzi ją na własne nazwisko,
ustalając dochód do opodatkowania podatnik ten
stosuje zasady rozliczenia zgodnie z wybraną przez
siebie formą opodatkowania. Natomiast w przypadku likwidacji spółki osobowej bądź wystąpienia
z takiej spółki wspólnika (który zaprzestaje w niej
wykonywać działalność), tylko otrzymane środki
pieniężne mają wpływ na wysokość dochodu do
opodatkowania, z tą różnicą, że zasady te obowiązują
podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych
lub podatkiem liniowym, oraz jeżeli otrzymane środki
pieniężne dotyczą:
• wystąpienia ze spółki osobowej – wtedy są opodatkowane w nadwyżce nad dochodem/przychodem
już opodatkowanym przez cały okres, w którym
wspólnik działał w tej spółce; ustalając dochód do
opodatkowania (w przypadku środków pieniężnych
otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki
osobowej), uwzględnia się wydatki na nabycie lub
objęcie prawa do udziałów w takiej spółce;
• likwidacji spółki osobowej – wówczas są wyłączone z przychodów do opodatkowania.

NIEZBĘDNIK

RYCZAŁTY
SAMOCHODOWE

Stawki poniższe limitują wydatki poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ich pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby
wykonywanej działalności, jakie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Od 2013 r. maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych w jazdach lokalnych pracowników
(według § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy) – tzw. kilometrówka – wynoszą:

Pojazd

Stawki w zł

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

Takiej samej wysokości są stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży
służbowej (według § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).
Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych wynoszą:

Okres / Pojemność silnika

do 900 cm3

powyżej 900 cm3

limit 300 km

156,42 zł

250,74 zł

limit 500 km

260,70 zł

417,90 zł

limit 700 km

364,98 zł

585,06 zł

Limit kilometrów zależy od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, i nie może przekroczyć:
▪▪ 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
▪▪ 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
▪▪ 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.
Podstawa prawna:
▪▪ 23 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
▪▪ 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

1 MAJA Święto Pracy.
2 MAJA Dzień Flagi.

MAJ 2019

ważniejsze terminy

3 MAJA Święto Konstytucji 3 Maja.
7 MAJA Wpłata podatku dochodowego

PON.

WT.

ŚR.

w formie karty podatkowej za kwiecień. Wpłata
zryczałtowanego podatku od wypłat należności
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 podat-

CZW.

PT.

SOB.

NIEDZ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

nikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce
informacji CIT-7.

26 MAJA Dzień Matki. Niedziela handlowa.

kwota graniczna podatku dochodowego

15 MAJA Wpłata II raty podatku od nierucho-

27 MAJA Rozliczenie VAT i akcyzy. Informacja

od przychodów z tej działalności za 2018 r.

mości, podatku leśnego i podatku rolnego –

podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za kwie-

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełno-

osoby fizyczne. Wpłata podatku od nierucho-

cień. Przekazanie do PFRON dokumentów

sprawne prowadzące działalność gospodarczą

mości i podatku leśnego oraz II raty podatku

dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń

wniosku o refundację zapłaconych składek

rolnego – osoby prawne, jednostki organiza-

niepełnosprawnych pracowników.

emerytalno-rentowych za kwiecień. Przeka-

cyjne oraz spółki nieposiadające osobowości

31 MAJA Wpłata przez pracodawcę tworzą-

zanie przez osoby pobierające świadczenia

prawnej. Wpłata składek na ubezpieczenia spo-

cego ZFŚS co najmniej 75% równowartości

(zasiłki) przedemerytalne do ZUS informacji

łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP –

odpisów podstawowych na wyodrębniony

o wysokości przychodu z pracy zarobkowej

pozostali płatnicy składek.

rachunek bankowy ZFŚS. Złożenie w KRUS

uzyskanego w okresie od 1.03.2018 r. do

20 MAJA Rozliczenia z PIT i CIT przez po-

przez rolnika lub domownika prowadzącego

28.02.2019 r.

datników i płatników-pracodawców. Wpłata

działalność gospodarczą zaświadczenia albo

ryczałtu. PFRON.

oświadczenia, że nie została przekroczona

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe
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