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Z życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, przedstawiamy niektóre ze 
zmian, jakie znów dotykają firmy i ich pracowników.
Tematem tego numeru jest tzw. mały ZUS plus, czyli nowa ulga w płatnościach 
składek na ubezpieczenia społeczne dla niewielkich przedsiębiorców.
Przypominamy firmom również o konieczności korzystania w 2020 roku z wykazu 
podatników VAT przy rozliczeniach z kontrahentami, pod rygorem surowych sankcji.
Nowe przepisy z tzw. pakietu przyjazne prawo liberalizują regulacje dla przedsię-
biorców, m.in. wprowadzając dla nich prawo do jednorazowego błędu i ochronę 
konsumencką. 
W bieżącym numerze gazety można ponadto przeczytać o zaplanowanym przez 
rząd przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywi-
dualne konta emerytalne (IKE), ewentulanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Twój doradca podatkowy

elektroniczny serwis  klientów kancelarii

Składki ZUS można  
zapłacić z rachunku VAT

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzysta-
nie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy 
przekazać składki do ZUS standardowym przelewem 
na indywidualny rachunek składkowy (NRS).  

Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają 
banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do 
którego został utworzony rachunek VAT, środki z ra-
chunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę 
przekazywaną w celu opłacenia składek (jeśli w systemie 
banku jest taka funkcja).

Do opłacenia składek w ZUS nie należy stosować metody 
split payment (podzielonej płatności), tylko zwykły przelew. 
Zgodnie z przepisami, do takich rachunków jak indywidu-
alny rachunek składkowy (NRS) metoda split payment nie 
ma zastosowania – bank nie prowadzi dla nich rachunku 

NEWS

VAT. Jeśli ktoś do opłacenia składek wykorzysta metodę 
split payment, otrzyma zwrot środków. W takiej sytuacji 
należy ponownie przekazać środki do ZUS – tym razem 
zwykłym przelewem.

Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b Prawa bankowego, 
rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu 
wpłaty należności z tytułu składek, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, oraz należności z tytułu składek, o których mowa 
w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Art. 62c ust. 11 Prawa 
bankowego wskazuje zaś, iż w przypadku, gdy płatność 
za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu 
przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie 
prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków 
przy użyciu komunikatu przelewu – wyjaśnił ZUS.
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SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI
PODATKI

STAWKI KARTY PODATKOWEJ W 2020 R.

Wzrastają o ok. 2,1%. W Monitorze Polskim z 27 li-
stopada 2019 r. pod poz. 1141 opublikowane zostało 
obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Roz-
woju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty 
podatkowej i kwoty, do której można wykonywać 
świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, 
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartal-
nych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów 
i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

ULGA NA ZŁE DŁUGI  
W PODATKACH DOCHODOWYCH

Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które nie dostają zapłaty 
na czas, zyskują prawo do ulgi na złe długi w PIT 

i CIT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 
90 dni od upływu terminu określonego w umowie 
lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę 
opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłuż-
nik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy 
opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił). Była 
o tym mowa w poprzednim numerze.

FAKTURA TYLKO DO PARAGONU Z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę VAT będzie można 
wystawić tylko do paragonu, który zawiera numer 
NIP nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą. 
Ponieważ zaś wiele kas fiskalnych nie ma obecnie 
takiej funkcji, jedyną możliwością otrzymania fak-
tury będzie poproszenie o nią sprzedawcę od razu, 
bez drukowania przez niego paragonu fiskalnego. 

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1141
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/07/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_31_lipca_2019_r._o_zmienie_niekorych_ustaw_w_celu_ograniczenia_zatorow_platniczych.rtf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15784&news_page=3
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/07/29/informacja_ww_ustawy_z_dnia_4_lipca_2019_r._o_zmianie_ustawy_o_podatku_od_towarow_i_uslug_.rtf
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Za naruszanie tego wymogu przewidziano sankcje 
zarówno dla sprzedawców, jak i dla nabywców. Była 
o tym mowa w październikowym numerze.

JPK_VAT Z DEKLARACJĄ

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który 
będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno 
ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzeda-
ży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany 
okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewiden-
cyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestro-
wani jako czynni podatnicy VAT za okresy:
 » od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przed-

siębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
 » od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podat-

nicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz 
mikroprzedsiębiorcy).

Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzed-
siębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT 
za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to wówczas nie będą 
mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania de-
klaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT.

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, 
będzie dotyczył rozliczeń VAT dokonywanych obecnie 
w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast doty-
czył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek 
osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak 
też pozostałych deklaracji podatkowych, do których 
będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. 
VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

JPK_VAT będzie zawierał:
 » zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który 

wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 » pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 » dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy 

poprawności rozliczenia.

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, 
który będzie zawierał część ewidencyjną oraz dekla-
racyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K). 
JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektro-
nicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca 
za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca 
wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
wtedy będzie czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
 » JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się 

miesięcznie, i
 » JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się 

kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:
 » podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego 

kraju UE),
 » profilem zaufanym,
 » danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT podatnik będzie 
miał możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru (UPO).

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobo-
wiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część 
ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwar-
tału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią 
część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część 
deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. 

Przykład rozliczenia miesięcznego:
 » JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 

25 lutego,
 » JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca,
 » JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 

25 kwietnia.

Przykład rozliczenia kwartalnego:
 » JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przed-

siębiorca wyśle do 25 lutego,
 » JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsię-

biorca wyśle do 25 marca,

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/zmiany-w-prawie/podpisano-rozporzadzenie-ws-nowego-jpk-vat/
https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/udostepnienie-srodowiska-testowego-dla-wysylki-jpk-v7m-i-jpk-v7k/
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JESZCZE MNIEJ NIEDZIEL HANDLOWYCH

Od 2020 r. wprowadzony zostaje całkowity zakaz 
handlu w niedziele. Poza nielicznymi wyjątkami przed 
świętami, sklepy w ostatnie dni tygodnia będą za-
mknięte. W 2020 roku handel będzie dozwolony łącz-
nie w 7 niedziel: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 
28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

PRAWO

KADRY I ZUS

WOLNE OD GMO – ZNAKI GRAFICZNE

Rozporządzenie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu 
oznakowania żywności i pasz jako wolnych od or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowanych wchodzi 
w życie 1 stycznia 2020 r. Przewiduje ono dwa ro-
dzaje znaków:
 » „Bez GMO” – dla żywności pochodzenia roślinne-

go,  żywności składającej się więcej niż z jednego 
składnika, w skład której nie wchodzi produkt 
pochodzenia zwierzęcego oraz pasz;

 » „Wyprodukowano bez stosowania GMO” – dla 
produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności 
składającej się więcej niż z jednego składnika, 
w skład której wchodzi produkt pochodzenia 
zwierzęcego.

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych rozszerza zakres 
zadań Funduszu poprzez wprowadzenie możliwości 
udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom 
społecznym - emerytom i rencistom.

 » JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część 
deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsię-
biorca wyśle do 25 kwietnia.

Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca, zamiast – tak jak dotąd – 
składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz 
z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie prze-
syłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki.

NOWE FORMULARZE PODATKOWE CIT

Opublikowane wzory formularzy podatkowych w za-
kresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 
poz. 2337) obowiązują od 1 grudnia 2019 r. i stosuje 
się je do osiągniętych dochodów (uzyskanych przy-
chodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2019 r. 
Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny 
niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 
2019 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2018 r., 
do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, 
poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują 
wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym. Po-
jawiły się też nowe wzory dot. PIT i ryczałtu.

LIMITY STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

W 2020 r. obowiązują wyższe w porównaniu z 2019 ro-
kiem o 1,8% górne granice stawek podatku od nieru-
chomości, podatku od środków transportowych oraz 
opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdro-
wiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe 
stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu 
Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738). 

Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 paździer-
nika 2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 paź-
dziernika 2018 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyż-
szym w 2020 r. będą obowiązywały stawki minimalne 
podatku od środków transportowych w wysokości 
określonej na 2019 r. Minimalne stawki podatku od 
środków transportowych na rok 2020 zostały ogło-
szone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie mini-
malnych stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zakaz-handlu-w-niedziele
https://ijhars.gov.pl/news/items/wolne-od-gmo-znaki-graficzne.html
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/spojne-znakowanie-produktow-bez-gmo
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CCF99B46943DE5B7C12584B1005CED3E
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/nowe-formularze-podatkowe/
dopisać: Pojawiły się też nowe wzory dot. PIT i ryczałtu.wzory= link do:https://www.podatki.gov.pl/zmiany-w-prawie/
https://www.podatki.gov.pl/zmiany-w-prawie/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000738
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000738
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/wyjasnienia/minimalne-stawki-podatku-od-srodkow-transportowych-na-2020-r/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190001020


6 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przy-
chód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. 
Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów 
publicznych to ok. 1,3 mld zł w 2020 roku i nawet 
1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kiesze-
niach przedsiębiorców. Co do zasady chęć korzystania 
z „małego ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca 
pierwszego miesiąca obowiązywania przygotowanych 
przez MR przepisów.

– „Dzięki rozszerzeniu „małego ZUS-u” najmniejsi 
przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą śred-
nio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębior-
ca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. 
wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił 

Uprawnieni do korzystania z „małego ZUS-u” 
w dotychczasowej formule powinni zgło-
sić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycz-
nia 2020 r. Następnie – od 1 lutego – będą 
mogli opłacać składki w ramach „małego 
ZUS-u plus”, który tego dnia wejdzie w życie.

Mały ZUS plus
Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że około 320 tys. najmniejszych przed-
siębiorców od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw. „małego ZUS-u plus”. W tym 
przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. 

TEMAT NUMERU

na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie 
plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego 
korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., 
bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 
549,34 zł” – wskazała minister Jadwiga Emilewicz.

Projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają ko-
rzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do 
emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać 
o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się 
w przyszłości na niższe emerytury czy renty. 

JAK BYŁO DOTĄD?

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. „mały ZUS”. 
Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których 
średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie prze-
kraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, 
czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na 
ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonal-
nie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wynika, że od początku obowiązywania 
ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 
186 tys. osób.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9B0BE9DA25A16629C12584C500450EA4
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Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak 
poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. 
Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek 
z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla 
faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

WARUNKI KORZYSTANIA  
Z „MAŁEGO ZUS-U PLUS” 

W praktyce chodzi o poszerzenie rozwiązań tzw. 
„małego ZUS-u” w celu obniżenia składek na ubez-
pieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących 
działalność gospodarczą na mniejszą skalę. „Mały 
ZUS plus” obniży składki tym, którzy już obecnie 
korzystają z „małego ZUS-u”, a także rozszerzy 
grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić 
niższe składki. 

Aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r., 
trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. 
nieprzekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwu-
krotne podniesienie progu w stosunku do mijającego 
roku (z 63 do 120 tys. zł). 

Żeby skorzystać z „małego ZUS-u plus”, oprócz wyżej 
opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie 
również prowadzić działalność w poprzednim roku 
przez co najmniej 60 dni. Z tego rozwiązania będą 
zatem mogły skorzystać osoby prowadzące już dzia-
łalność gospodarczą, w tym przedsiębiorcy, którzy 
mają firmę od wielu lat.

Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przed-
siębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku 
w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali 
ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania 
przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przycho-
dzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, 
powinien on przekazywać dane dotyczące docho-

du oraz form opodatkowania. Te dodatkowe infor-
macje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, 
w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji 
rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypeł-
niania żadnych dodatkowych nowych formularzy 
ani druków.

Oprócz tego obniżona składka może być opłacana 
maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu 
kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia dzia-
łalności. Po tym okresie z ulgi będzie można sko-
rzystać ponownie. Chodzi o to, by przedsiębiorcy 
mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do 
otrzymania emerytury.

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsię-
biorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich 
byłych pracodawców. Celem tego warunku jest to, 
aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników 
z etatu na samozatrudnienie.

„Mały ZUS plus” będzie rozwiązaniem dobrowol-
nym. Co do zasady, chęć korzystania z „małego 
ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca pierw-
szego miesiąca obowiązywania tej regulacji, a w ko-
lejnych latach do końca stycznia.

Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu 
składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga 
na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych skła-
dek (780 zł w 2020 r.), a następnie „mały ZUS plus”.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania 
w 2020 r., trzeba będzie wykazać  
roczny przychód za 2019 r.  
nieprzekraczający 120 tys. zł.
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Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wy-
kazu nie pociągała za sobą konsekwencji podatkowych.

Ta tzw. „biała lista podatników” zawiera w jednym 
miejscu wszystkie informacje o statusie podatników 
VAT. Weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną 
z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy 
ocenie dochowania należytej staranności przez po-
datników, którzy sami nie popełnili oszustwa lub nie 
mieli świadomości, że dana transakcja służy oszustwu. 
Obejmuje ona m.in. sprawdzenie, czy kontrahent jest 
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwol-
niony oraz czy jest wpisany do wykazu podmiotów, 
które zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy 
VAT lub nie zostali zarejestrowani.

Korzystamy z wykazu  
podatników VAT
Obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek wskazany w nowym 
wykazie podatników VAT, jeśli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym, wchodzi w życie 
1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, 
musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT.

Gdy np. płatność za transakcję zostanie zlecona na 
rachunek niewskazany na „białej liście”, a kontrahent 
zapłaci VAT, to przedsiębiorca nie poniesie odpowie-
dzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontra-
henta w części VAT. Niestety nie będzie mógł zaliczyć 
wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy zaś firma np. posiada rachunek bankowy kontra-
henta, ale w wykazie podatników VAT wyświetla się 
komunikat o braku takiego rachunku, należy w ciągu 
3 dni zawiadomić urząd skarbowy (właściwy dla wy-
stawcy faktury) o numerze rachunku spoza wykazu, 
na który wykonano przelew. W przeciwnym razie od 
1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca musi liczyć się z konse-
kwencjami, czyli utratą możliwości zaliczenia wydatków 

PODATKI

Brak weryfikacji kontrahenta w wykazie powoduje negatywne konsekwencje, tj.:

 » niedochowanie należytej staranności,
 » brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub pod-

ważenie takiego zaliczenia (od 1 stycznia 2020 r.),
 » ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości 

wystawcy faktury w części dotyczącej VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej 
płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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do kosztów uzyskania przychodów i zwiększeniem przy-
chodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialnością solidarną 
za zaległości kontrahenta w VAT.

Aby udowodnić weryfikację kontrahenta, należy wy-
generować plik pdf zawierający informację o spraw-
dzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień 
i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut 
ekranu) lub wydrukować.

Negatywna weryfikacja podmiotu w wykazie podat-
ników VAT powinna być również zachowana w celach 
dowodowych. Ponadto w zależności od celu weryfikacji 
(dochowanie należytej staranności czy też umożliwienie 
zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów 
dokonanej płatności) należy też wystąpić o potwierdze-
nie do naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot jest 
podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym (podmio-
towo albo przedmiotowo) bądź przedstawić zawiado-
mienie o zleceniu płatności na rachunek nieujawniony 
w wykazie na dzień dokonywania zlecenia. Możliwa jest 
bowiem sytuacja, że przedsiębiorca prowadzi dzia-
łalność, a nie ma go w wykazie – jeśli: przedsiębiorca 
oczekuje na rejestrację do VAT lub gdy jest zwolnio-
ny podmiotowo z obowiązku złożenia zgłoszenia, np. 
z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w wyso-
kości 200 tys. zł rocznie (w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), 
bądź też w przypadku zwolnienia przedmiotowego. 

W razie problemów technicznych związanych z do-
stępem do wykazu, należy zapisać komunikat o niedo-
stępności (np. zrobić zrzut ekranu). Jednocześnie,  aby 
uchronić się przed negatywnymi skutkami zapłaty 
na rachunek, który nie występuje w wykazie, można 
skorzystać z możliwości zawiadomienia naczelnika 
urzędu skarbowego – właściwego dla wystawcy fak-
tury – o zleceniu przelewu na rachunek, którego nie 
ma na wykazie. Termin na złożenie zawiadomienia 
to 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Wykaz jest aktualizowany przez szefa KAS raz na dobę 
w każdy dzień roboczy (w godz. 22.00-00:00). Rachunki 
bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po 
aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. 

Zgłoszenia aktualizacyjne, tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub 
przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 
wpływu do urzędu skarbowego.

W wykazie podatników VAT są wyłącznie rachunki 
rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, której po-
datnik jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, czyli rachunki przeznaczone 
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność 
prawną, osób fizycznych prowadzących działalność 
zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących 
przedsiębiorcami.

Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wy-
kazie, muszą jednocześnie spełniać określone kryteria: 
 » rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identy-

fikacyjnym lub aktualizacyjnym,
 » musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu 

Prawa bankowego lub imienny rachunek w spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarty 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 » rachunek ten musi być potwierdzony w systemie 
teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR). 

W wykazie podatników VAT nie ma numerów zagra-
nicznych rachunków bankowych. Płatności na konto 
z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, 
które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy 
VAT czynni w Polsce.

Tzw. rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wyka-
zie, gdyż nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe 
zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG.  Wykaz, 
po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświe-
tla jednak informację, że jest to rachunek powiązany 
z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu 
i podaje dane tego podmiotu. 

Płatności za pomocą np. karty debetowej czy kredyto-
wej lub szybkie płatności internetowe nie są uznawane 
za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte 
przepisami dotyczącymi wykazu podatników VAT. 

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/webinaria-nt-wykazu-podatnikow-vat-i-mpp/
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Oczywiście wszystko zależy od konkretnych okolicz-
ności danej sprawy i mających zastosowanie lub nie 
zwolnień czy wyłączeń od opodatkowania. Ogólnie 
można powiedzieć, że nabycie własności przez zasie-
dzenie podlega podatkowi uregulowanemu w ustawie 
z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. 
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności 
rzeczy i powstaje z chwilą uprawomocnienia się 
postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie 
(art. 6 ust. 1 pkt 6).

Podstawę opodatkowania 
stanowi wartość nabytej 
rzeczy. Podatek wynosi 7% 
podstawy opodatkowania 
(art. 15 ust. 1 i 2). Nie ma 
w tym przypadku kwoty 
(wartości) wolnej od po-
datku. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia nierucho-
mości wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość 
nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas 
biegu zasiedzenia. Jeżeli budynek stanowiący część 
składową gruntu będącego przedmiotem nabycia 
został wzniesiony przez osobę nabywającą nierucho-
mość przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania 
wyłącza się wartość tego budynku (art. 7 ust. 1, 4 i 5).

Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie 
miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowe-
go, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw ma-
jątkowych według ustalonego wzoru (art. 17a ust. 1). 

Podatki po zasiedzeniu…
Jaki podatek należy zapłacić, jeśli sąd stwierdził zasiedzenie nieruchomości 
w 2014 roku postanowieniem wydanym w grudniu 2019 r., które uprawomocni 
się w styczniu 2020 r., a nabywca chce ją sprzedać w styczniu 2020 r.?

DORADCA RADZI

Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty 
mające wpływ na określenie podstawy opodatko-
wania. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobo-
wiązania podatkowego. 

W przypadku podatku od spadków i darowizn nie 
można liczyć na przedawnienie. Zgodnie bowiem 
z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 70 ust. 1), 

zobowiązanie podatkowe 
przedawnia się z upływem 
5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w któ-
rym upłynął termin płat-
ności podatku. A więc 
w opisanej sytuacji termin 
przedawnienia nie zaczął 
nawet jeszcze biec, nie li-

czy się go zaś od daty stwierdzonego nabycia (2014 r.).

Podatnik nie będzie natomiast musiał płacić podatku 
dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia przed-
miotowej nieruchomości, gdyż minęło 5 lat kalendarzo-
wych od nabycia. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT 
wskazuje bowiem m.in., iż źródłem przychodów jest: 
odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomo-
ści lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli 
odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działal-
ności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku 
odpłatnego zbycia nieruchomości – przed upływem 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabyw-
cy własności rzeczy i powstaje z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia 
sądu stwierdzającego zasiedzenie.
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Pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem 
Patentowym (UP) – w sprawach wzorów przemysłowych 
i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patento-
wych – będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni. 
Oznacza to zwiększenie dostępności pomocy prawnej 
w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie 
adwokaci i radcowie prawni mogą być pełnomocnikami 
w sprawach dotyczących znaków towarowych. 

Dzięki doprecyzowaniu pojęcia wynalazku przedsię-
biorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim 
rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim 
Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie 
Patentowym (EUP) , korzystając ze zbliżonego orzecz-
nictwa obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji 
dotyczących patentów, UP będzie rozpatrywał zgłoszenia 
w sposób podobny do EUP. To oznacza, że polscy oby-
watele i polskie firmy (np. start-upy z branży IT) zainte-
resowane opatentowaniem wynalazku wspomaganego 
komputerowo będą mogły dokonać zgłoszenia bezpo-
średnio w Polsce, gdzie koszt jest nieporównywalnie 
niższy od opłat uiszczanych w postępowaniu przed EUP. 

Przewidziano usprawnienie postępowania przed UP, 
w tym przyspieszenie postępowania spornego w spra-
wach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia 
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. 
Możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na 

Nowelizacja prawa  
własności przemysłowej
Dla innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców przewidziano szereg ułatwień na drodze ochrony 
własności przemysłowej, m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminację niejasności dot. 
ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe 
oraz znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie 
prawa wyłącznego (np. prawa z rejestracji wzoru prze-
mysłowego), przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia.

Nowelizacja zakłada zwolnienie z opłat okresowych na 
wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębior-
ców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm 
na początku ich działalności gospodarczej, czyli w ciągu 
3 lat od jej rozpoczęcia.

Wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego 
umożliwi zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgło-
szenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych 
informacji na temat „stanu techniki”. Będzie on mógł się 
dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze  
jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia 
swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego 
na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli 
zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o wystąpieniu 
o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek.

Przewidziano skrócenie aplikacji eksperckiej dla pra-
cowników UP z 18 do 6 miesięcy (obecnie trwa 3 lata 
i można ją skrócić do 18 miesięcy). Przyspieszy to proces 
przechodzenia na stanowiska eksperckie pracowników 
zatrudnionych w UP.

Nowe regulacje wejdą w życie 27 lutego 2020 r.

PRAWO

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002309
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/11/05/05_plus/12._prawo_wlas._przemys.rtf
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PRAWO DO POPEŁNIENIA BŁĘDU

Dotychczasowe przepisy, zakładające karanie po-
czątkującego przedsiębiorcy za drobne przewinienia, 
które wynikają z niewiedzy, były uważane za zbyt 
restrykcyjne. Dzięki zaś nowemu rozwiązaniu przed-
siębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który 
grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dosta-
nie kary, a tylko pouczenie, oraz będzie musiał usu-
nąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie 
przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie 
obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności 
gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po 
upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego 
zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidzia-
no ograniczenia: popełnianie naruszeń po raz kolejny 
czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia 
prawa (ciężar wykazania obciąża odpowiedni organ). 
Jest to nowa instytucja w polskim systemie prawnym.

OCHRONA KONSUMENCKA DLA FIRM Z CEIDG

Zyskują ją firmy z CEIDG w relacjach z innymi przed-
siębiorcami. Ochrona taka obejmuje jednak tylko 
umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru 
zawodowego (np. mechanik samochodowy, któremu 

Prawo do błędu  
i bardziej przyjazne przepisy…
Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka i szereg ułatwień dla 
rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP)1, które z początkiem 
2020 r. wchodzą w życie. Chodzi o dalszą likwidację obciążeń biurokratycznych dla firm.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

popsuła się drukarka, będzie miał prawo do reklamacji 
jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę 
w warsztacie i rozliczył jej zakup jako koszt prowa-
dzonej działalności).

Przedsiębiorcy dostają ochronę przewidzianą dla kon-
sumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych 
postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi 
za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 

DŁUŻSZY TERMIN ROZLICZENIA VAT W IMPORCIE

Dotąd tylko część importerów mogła korzystać z ogól-
nych zasad rozliczenia VAT. W PPP przewidziano wy-
dłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie – tj. roz-
liczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. 
dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). 
Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów.

SZERSZA DEFINICJA RZEMIEŚLNIKA

Nowelizacja umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślni-
kom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej 
prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie 
rzemiosła staje się więc możliwe przez spółkę jawną, 
komandytową, komandytowo-akcyjną lub jednoosobo-
wą spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspól-
nikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe 

1 Tj. ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=251B4698357BA8CAC12584350039E165
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/07/z_dnia_31_lipca_2019_r._o_zmianie_niektorych_ustaw_w_celu_ograniczenia_obciazen_regulacyjnych.rtf
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w rzemiośle bądź członkowie rodziny, tj. małżonek lub 
krewni w linii prostej.

Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na 
temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. in-
formacje o tytule mistrza cukiernictwa, które zostały 
potwierdzone przez izby rzemieślnicze.

UŁATWIENIA W SUKCESJI FIRM

Nowelizacja wprowadza zasady przejęcia koncesji, 
zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w razie zmiany wła-
ściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG, 
gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją 
nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji 
wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 
3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedsta-
wienie dowodów potwierdzających spełnianie przez 
nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie 
oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków 
wynikających z decyzji, a – jeśli przedsiębiorstwo jest 
własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozo-
stałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego 
małżonka, umożliwiono powołanie po śmierci jed-
nego z nich na tymczasowego przedstawiciela. Jego 
zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po mał-
żonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału 
w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności 
spadkowych. 

Nowelizacja dopuszcza przekazanie, w formie zapisu 
windykacyjnego, praw i obowiązków wspólnika spółki 
jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-

-akcyjnej (udziału wspólnika).  

INNE WYBRANE ROZWIĄZANIA  

Przewidziano ułatwienia dla pracowników gastronomii - 
mogą oni przebadać się na własny wniosek. Jeśli zaś mają 
aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, 
nie podlegają ponownym badaniom sanitarno-epide-
miologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

Wyłączono z egzekucji kwoty niezbędne przedsiębiorcy 
i jego rodzinie do utrzymania przez 2 tygodnie. 

Nowelizacja ogranicza także niektóre obowiązki ad-
ministracyjne, przez:
 » zmniejszenie częstotliwości realizacji niektórych 

obowiązków (np. kwartalne przekazywanie infor-
macji do Ministra Energii o poniesionych kosztach 
tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązko-
wych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawoz-
dania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego 
dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne in-
formacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie 
transakcji płatniczych przekazywane przez biura 
usług płatniczych do KNF);

 » cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdaw-
czych oraz ograniczenie liczby organów, do których 
składane są dokumenty (np. obowiązku składania 
sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wy-
tworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw 
ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach 
i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzy-
stywanej do prowadzonej działalności);

 » zniesienie obowiązku załączenia dokumentów, 
które są dostępne danej instytucji lub zawierają 
informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie 
obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie 
wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzy-
skaniu pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku 
o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, 
gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły 
do egzaminu, przechowywane są w siedzibie Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości);

 » zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów 
dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku 
o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, 
zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, 
wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicz-
nej dot. obszarów morskich RP).

Prawo do błędu obejmie wyłącznie przed-
siębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/prezydent-rp-podpisal-pakiet-przyjazne-prawo
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Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych 
o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu 
tele informatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. 
Informacje te są przekazywane bezpośrednio, automa-
tycznie, w czasie rzeczywistym dokonanej transakcji.

Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie 
nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używa-
nych kas rejestrujących na kasy on-line – z wyjątkiem 
niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawi-
dłowości. Obowiązek używania kas przez podatników 
rozpoczynających działalność w danych branżach, 
a także obowiązek wymiany kas rejestrujących, na 
kasy on-line przedstawia się następująco:
 » branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy 

pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,
 » branża gastronomiczna, usługi w zakresie krót-

kotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 
1.07.2020 r.,

 » branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetycz-
ne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez 
lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi 
typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) – od 
1.01.2021 r. 

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza 
wskazanymi wyżej branżami, jest możliwe do czasu 
ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany 
pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym 
zapisem kopii. Jednocześnie, w celu sukcesywnej 
wymiany kas starego typu na kasy on-line wpro-
wadzono terminy, po których nie będzie już można 
kupić kasy z elektronicznym (31 grudnia 2022 r.) lub 
papierowym zapisem kopii (31 sierpnia 2019 r.) – 
jednak można ich nadal używać. 

Przechodzimy na kasy on-line
Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do 
prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju 
kas rejestrujących: kas on-line. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie kas rejestrujących określa zasady 
używania kas on-line oraz kas starego typu, a tak-
że wprowadza nowe obowiązki dla użytkowników 
wszystkich rodzajów kas.

Zgodnie z ustawą, prawo do uzyskania kwoty wyda-
nej na zakup kasy rejestrującej („ulga”), przysługuje 
podatnikom, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy 

rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązują-
cych terminach przy zastosowaniu kas on-line;

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji 
i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy 
zastosowaniu kas on-line oraz dotychczas nie uży-
wali żadnych kas rejestrujących.

Podatnicy mogą odliczyć od VAT „ulgę” na zakup kas 
nabytych w związku z:
1) powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowa-

dzenia ewidencji lub
2) dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewiden-

cji i nie stosowaniem dotychczas kas rejestrujących 
– w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), 
nie więcej jednak niż 700 zł.

Co ważne, „ulga” przysługuje tylko na zakup kas 
on-line. Z odliczenia mogą skorzystać także podatni-
cy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione 
od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż 
jest zwolniona od podatku. „Ulga” przysługuje też 
tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali 
zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych 
kas, na kasy on-line.

https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-online/


narzędzia można zmierzyć motywację pracowni-
ków, np.: zamieszczając w tabeli ilość zgłaszanych 
propozycji i uwag do projektów. Inną formą jest 
wizualizacja rodzaju i poziomu  umiejętności, 
np. w formie tabeli pokazującej kompetencje 
pracowników.

Kolejnym obszarem zastosowania VM jest zarzą-
dzanie sprzętem, tak by od razu udało się ocenić, 
czy produkcja, udzielana usługa funkcjonują pra-
widłowo. W przypadku maszyn jedną z wizualizacji 
może być umieszczanie w widocznym miejscu 
instrukcji obsługi. VM można użyć także w zarzą-
dzaniu materiałami, np.: pakowanie określonego 
materiału do pojemników w konkretnym kolorze. 
Przy zarządzaniu metodami – VM polega na 
tworzeniu i umieszczaniu przy niemal każdym 
stanowisku norm bezpieczeństwa, standardów.

Najczęściej stosowane formy zarządzania wi-
zualnego to tablice, ekrany, wykresy i instrukcje.

KORZYŚCI ZARZĄDZANIA WIZUALNEGO

Dlaczego warto wdrożyć VM? Korzyścią jest 
łatwiejsze rozpoznawanie i eliminowanie błę-
dów. Dzięki wizualizacji pracy możesz szybciej 
zredukować marnotrawienie środków i materia-
łów w firmie. Usprawnisz też przepływ informacji. 
Różnorodność form VM jest atrakcyjna dla zespołu 
i każdy może dowiedzieć się, jaki jest etap realizacji 
zadań i wskazać priorytety. Pamiętaj: im bardziej 
zaawansowany jest poziom zarządzania wizual-
nego, tym lepiej w firmie działają inne metody.

WIZUALIZACJA CELU

Zarządzanie wizualne ma przede wszystkim zobra-
zować informacje o strategii, planach w sposób 
przejrzysty i widoczny zarówno dla pracowników, 
jak i dla kierownictwa. Mówiąc w skrócie: zarządza-
nie wizualne ma unaocznić najważniejsze elementy 
związane z pracą w firmie.

Do funkcji VM zaliczamy m.in.:
 » wskazanie problemów. Bez tego kroku nie da 

się pójść dalej. Wszelkie odchylenia od norm, ja-
kie chcesz, by Twoja firma przestrzegała, trzeba 
nazwać i przedstawić w czytelny sposób.

 » komunikowanie. Zarządzanie wizualne poma-
ga pracownikom i kierownictwu zorientować 
się w stanie rzeczywistym. Na przykład grafik, 
który jest zamieszczony w widocznym miejscu, 
jest czytelną informacją o rozkładzie, czasie 
i terminach w pracy. Warto, by był przygoto-
wywany w atrakcyjny sposób i zwracał uwagę, 
a równocześnie był przejrzysty.

 » nakreślanie celów. Zarządzanie wizualne wska-
zuje pracownikom cele firmy. Może też posłu-
żyć do obrazowania stopnia ich realizacji. Jeśli 
harmonogram prac ma postać grafiki, można 
na nim zaznaczać etapy postępowania prac czy 
ewentualne opóźnienia. Mogą się tam też zna-
leźć wskazówki dotyczące przyśpieszenia prac.

ZARZĄDZANIE WIZUALNE W PRAKTYCE

Obszary, w których można zastosować VM, to m.in. 
zarządzanie pracownikami, za pomocą tego 

Visual Management, czyli zarządzanie wizualne, jest narzędziem wpisującym się w filo-
zofię tzw. szczupłego zarządzania. Z artykułu dowiesz się, czym jest, jak stosować i jakie 
możliwości daje firmie VM.

Visual Management.  
Po pierwsze przejrzystość

MARKETING
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13TRZYNASTA EMERYTURA

W 2019 r. po raz pierwszy wypłacona została trzynasta 
emerytura. Wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób. 

Projekt ustawy gwarantuje coroczną wypłatę tzw. eme-
rytury+. 13 emerytura to dodatkowe środki dla seniorów. 
Pieniądze będą wypłacane z urzędu w takiej formie, 
w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty 
świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i eg-
zekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu. 

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zo-
stałoby wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. 
rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających 
rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. będzie 
to kosztowało ok. 11,75 mld zł.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do eme-
rytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent 
rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, 
świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, 
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodziciel-

Więcej dla emerytów
Resort polityki społecznej przygotował projekt ustawy gwarantującej coroczną wypłatę dodat-
kowej pomocy dla emerytów i rencistów, czyli trzynastej emerytury, a także projekt ustawy 
dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

KADRY I ZUS

skich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów 
wojennych i wojskowych. 

KORZYSTNIEJSZA WALORYZACJA

W 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł, 
a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik 
waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. 

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, wszystkie wy-
płacane świadczenia są podwyższane o ten sam procent, 
w związku z czym im niższe świadczenie, tym niższa 
kwota podwyżki. 

Projekt ustawy zakłada zastosowanie ustawowego 
wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej 
gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 
70 zł, a także podwyższenie najniższych świadczeń 
odpowiednio do:
 » 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty 

z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty 
rodzinnej i renty socjalnej,

 » 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy.

Przy proponowanej w projekcie ustawy zmianie sposo-
bu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, oso-
by pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby 
kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł (w przypadku 
rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75 zł).

W 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 
1200 zł, a świadczenia będą wzrastały 
o ustawowy wskaźnik waloryzacji,  
jednak nie mniej niż o 70 zł.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328150
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322951
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Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeniesieniem środków z otwartych funduszy eme-
rytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada 
przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne zarzą-
dzające IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE. 
Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru. Opcją 
domyślną dla członków OFE będzie przeniesienie 
środków na Indywidualne Konta Emerytalne – w tym 
przypadku od środków zgromadzonych w OFE pobra-
na zostanie 15% opłata przekształceniowa. IKE będzie 
można dalej zasilać, już zupełnie dobrowolnie (na IKE 
nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej).

Środki zgromadzone na IKE będą w pełni prywatne 
i dziedziczne. Będzie je można wypłacić jednorazowo 
lub w ratach, po osiągnięciu wieku emerytalnego 
(bez jakiegokolwiek podatku), zgodnie z pierwotnymi 
celami reformy z 1999 r.

Opłata przekształceniowa jest zaś „elementem spra-
wiedliwości”, bo emerytury wypłacane przez ZUS są 
opodatkowane podatkiem dochodowym, a pieniądze 
wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego – nie. 

Alternatywą dla opcji z IKE będzie przekazanie środ-
ków do ZUS, wtedy nie zostanie od nich pobrana 
opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą 
dziedziczone. Członek OFE będzie mógł złożyć dekla-
rację o przeniesieniu środków do ZUS. Niezłożenie 
deklaracji oznacza wybór opcji domyślnej z IKE. Ter-
min na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków 
do FUS zaplanowano do 1 marca 2020 r.

IKE czy ZUS?

Przygotowane przez rząd zmiany dotyczą 
Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)  – 
środki z OFE trafią do IKE lub ZUS.

W przypadku osób, które zdecydują o przejściu w ca-
łości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE 
zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowa-
dzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do 
Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych 
ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich ok. 
162 mld zł.

System emerytalny w najbliższych latach 
oparty będzie na następujących filarach:

 » Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) –  
dobrowolne, prywatne i kapitałowe;

 » Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 » Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
 » Indywidualne Konta Zabezpieczenia  

Emerytalnego (IKZE).

Przyszła emerytura powinna pochodzić z różnych 
źródeł.

Przyjęto również, że zarządzaniem środkami Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się 
zajmowało TFI Polskiego Funduszu Rozwoju SA 
(obecnie jest to ZUS). Zmiana jest uzasadniona, bo 
do FRD trafią środki z OFE przeniesione do ZUS. 
W efekcie zmieni się struktura Funduszu Rezerwy 
Demograficznej, która umożliwi zarządzanie środ-
kami FRD w celach inwestycyjnych, z korzyścią dla 
polskiej gospodarki.

? ??

https://premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-przeniesieniem-0.html
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327853


Płatnik zapłaci za świadczenie 
pobrane nienależnie…

11 grudnia br. SN w składzie 7 sędziów podjął nastę-
pującą uchwałę: „Organ rentowy może wybrać płat-
nika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu 
świadczenia pobranego nienależnie przez świadcze-
niobiorcę (art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity 
tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.)”.

Stanowi ona odpowiedź na pytanie prawne sformuło-
wane w związku z rozpoznawaniem skargi kasacyjnej 
ZUS od wyroku w sprawie o zwrot nienależnie pobra-
nego zasiłku chorobowego. Wątpliwości dotyczyły 
wykładni przepisów określających tryb dochodzenia 
przez organ rentowy zwrotu świadczeń finansowanych 
z FUS, które zostały wypłacone świadczeniobiorcom 
nienależnie, tj. gdy: wypłacono je mimo zaistnienia 
okoliczności powodujących ustanie prawa do świad-
czeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub 
w części - jeżeli osoba pobierająca świadczenie była 
pouczona o braku prawa do ich pobierania, albo przy-
znano je lub wypłacono na podstawie nieprawdziwych 
zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych 
przypadkach świadomego wprowadzania w błąd 
organu rentowego przez osobę pobierającą 
świadczenie. Chodziło o wyjaśnienie, czy 
możliwość domagania się od płatnika 
składek (np. pracodawcy) zwrotu nie-
należnie wypłaconego świadczenia 
jest uzależniona od uprzedniego 
stwierdzenia przez ZUS nie-
możności (bezsku-
teczności) do-

chodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 
bezpośrednio od świadczeniobiorcy (np. pracownika, 
który pobrał zasiłek finansowany z ubezpieczenia 
chorobowego lub wypadkowego). 

W ocenie SN, obowiązujące regulacje prawa ubez-
pieczeń społecznych wcale nie wymagają od organu 
rentowego, zamierzającego dochodzić od płatnika 
składek zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia 
z systemu ubezpieczeń społecznych, aby ZUS uprzed-
nio wyczerpał wszelkie dostępne w konkretnych oko-
licznościach faktycznych środki ochrony prawnej 
przysługujące organowi rentowemu względem ubez-
pieczonego, który nienależnie pobrał świadczenie 
z FUS. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego 
świadczenia, o którym stanowi art. 84 ust. 6 ww. ustawy, 
spowodowany przekazaniem przez płatnika składek 
nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo 
do świadczeń lub ich wysokość, obciąża tego płatnika 
niezależnie od przewidzianego w art. 84 ust. 1 i 2 tej 
ustawy obowiązku zwrotu świadczenia, spoczywają-
cego bezpośrednio na osobie, która je pobrała. Jeśli 
zatem w wyniku ustaleń ZUS okaże się, że świadczenie 

zostało ubezpieczonemu wypłacone nienależnie 
z przyczyn obciążających płatnika skła-

dek, to organ rentowy może doma-
gać się od tego płatnika zwrotu 

kwot pieniężnych wypłaco-
nych ze środków FUS 

nawet z pominięciem 
osoby, która pobrała 
takie świadczenie. 

ZUS może domagać się od płatnika składek zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego osobie 
ubezpieczonej, nawet gdy wcześniej nie skierował takiego żądania wobec świadczeniobiorcy - 
orzekł Sąd Najwyższy.

CIEKAWE ORZECZENIE

18

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=333-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach
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W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego 
przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ra-
towniczych, kierujący poruszający się drogą z 2 pasami 
ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek 
zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawę-
dzi jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym 
samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem 
ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi 
pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobo-
wiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich 
pasów. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym 
skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, 
a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, 
tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom 
ratunkowym.

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie 
określają zasady pierwszeństwa jazdy z poszczegól-
nych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich 
liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Ustalają 
ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym 
pojeździe z każdego pasa ruchu. Gdy więc nie będzie 
możliwa ciągła kontynuacja jazdy pasem ruchu na 
jezdni z więcej niż 1 pasem w tym samym kierunku 
jazdy z powodu utrudnienia na tym pasie lub zanika-
nia tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym 
się sąsiednim pasem ruchu będzie zobowiązany 
umożliwić kierującemu pojazdem na takim pasie 
ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Manewr 
zmiany pasa ruchu powinien następować w spo-
sób pojedynczy i naprzemienny.

Korytarz życia  
i jazda na suwak
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła 6 grudnia 2019 r. jednoznaczne 
zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynno-
ści ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom 
ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy 
występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

NEWS
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OBOWIĄZEK JAZDY NA SUWAK,  
czyli naprzemiennego włączania się do ruchu

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-jutra-obowiazkowe-korytarze-zycia-i-jazda-na-suwak
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/korytarz-zycia-i-jazda-na-suwak-z-podpisem-prezydenta.html
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=476D5E2C25331DD4C1258482003DB6D4 
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/11/05/05_plus/1._inf._-_prawo_o_ruchu_drogowym.rtf
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BUBLE 
I HITY 
2019

BUBLE I HITY

Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub 
przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania bądź jego pozy-
tywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA 
zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności 
wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego. 

Zachęcamy do oddania głosu na największy BUBEL oraz HIT podatkowy 
roku 2019 – również spoza poniższych propozycji:

Wybieramy „BUBLE i HITY  
podatkowe roku 2019”
Coroczny ranking przygotowywany jest przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję 
miesięcznika „Doradca Podatkowy” nieprzerwanie od 2004 roku. 

PROPOZYCJE BUBLI

Tzw. danina solidarnościowa od dochodów 
osób fizycznych. Wynosi ona 4% od nadwyżki 
dochodów powyżej 1 miliona złotych za rok podat-
kowy (bez zapłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne). Po raz pierwszy będzie płacona od 
dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik 
rozliczy składając zeznanie w 2020 r. (art. 30h 
ust. 1 ustawy o PIT).

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płat-
ności dla niektórych branż. Obowiązkowy tzw. 
split payment dotyczy branż, które były objęte 

BU
BL

E

dotąd reżimem odwrotnego obciążenia oraz za-
kresem solidarnej odpowiedzialności podatko-
wej. Chodzi o branże stalową, paliwową, usług 
budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2. 
Mechanizmem tym objęte zostały także transakcje, 
których przedmiotem są: części i akcesoria do 
pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe 
oraz maszyny i urządzenia elektryczne, ich części 
i akcesoria. 

Ustawa o pracowniczych planach kapitało-
wych. Przewiduje powołanie do życia powszech-

BUBLE 
I HITY 
2019
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nego systemu oszczędzania, współtworzonego 
przez pracowników, pracodawców i państwo 
z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb fi-
nansowych po 60. roku życia. 

Exit tax. Do ustawy o PIT i ustawy o CIT wpro-
wadzono przepisy przewidujące opodatkowanie 
nierealizowanych zysków kapitałowych w związ-
ku z przeniesieniem przez podatnika do innego 
państwa aktywów, w tym wchodzących w skład 
zagranicznego zakładu, lub ze zmianą rezydencji 
podatkowej.

Wykreślenie z rejestru VAT po 3 miesiącach. 
Od 1 września 2019 r.podatnik zostanie wykre-
ślony z rejestru podatników VAT, jeżeli nie złoży 
deklaracji za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał.

Zmiany zasad poboru podatku u źródła (WHT) 
w podatkach dochodowych. Chodzi o utrudnia-
nie płatnikom skorzystania ze zwolnień oraz pre-
ferencyjnych stawek opodatkowania (dodatkowe 
skomplikowanie przez ustawodawcę trudnych 
zasad pobierania tego podatku oraz „galimatias” 
związany z odraczaniem wejścia w życie tych 
zmian i zapowiedzi MF na wydanie objaśnień 
podatkowych w tym zakresie).

Zasady rozliczania kosztów używania sa-
mochodów osobowych wykorzystywanych 
w działalności gospodarczej i do innych celów 
(niezwiązanych z tą działalnością). W ustawach 
o podatku dochodowym wprowadzono rozwią-
zania podobne do funkcjonujących już wczejśniej 
w podatku od towarów i usług (VAT). Przyjęto, że 
tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do 
kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków 
eksploatacyjnych (dotąd było to 100%).

Ograniczenie prawa do korzystania ze zwolnie-
nia podmiotowego w VAT. Ze zwolnienia nie mogą 
już korzystać: podatnicy dokonujący na odległość 
dostawy preparatów kosmetycznych i toaletowych, 
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycz-
nych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych 
sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urzą-
dzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych, podatnicy 
dokonujący dostaw części do pojazdów samocho-
dowych oraz motocykli, a także podatnicy świad-
czący usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Zmiany w tzw. podatku od nieruchomości 
komercyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. właściciele 
budynków wartych łącznie ponad 10 mln PLN 
i czerpiący dochody z najmu lub podobne płacą 
podatek – niezależnie od rodzaju budynku.

PROPOZYCJE HITÓW

Stawka 9% CIT. Wprowadzono nową, obniżoną 
do wysokości 9% stawkę podatku dochodowego 
od osób prawnych dla podatników, których przy-
chody nie przekroczą w danym roku podatkowym 
1,2 mln euro. Mogą z niej skorzystać także podat-
nicy rozpoczynający działalność. 

Obniżenie stawki podatku dochodowego w skali 
podatkowej z 18 do 17%. Z nowych rozwiązań od 
1 października 2019 r. skorzysta ponad 25 milionów 
Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonują-
cych dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność 
gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Zwiększenie zryczałtowanych kosztów uzyska-
nia przychodów w PIT. Ponad 2-krotne podnie-
sienie pracowniczych zryczałtowanych kosztów 
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uzyskania przychodów powoduje również zmniej-
szenie PIT dla osób pracujących.

 „Bez PIT dla młodych”. Dochody (ze stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku 
służbowego lub stosunku pracy nakładczej) podat-
ników do 26. roku życia w kwocie nieprzekracza-
jącej 85,5 tys. zł są zwolnione z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych (PIT) od sierpnia 2019 r. 

Innovation Box. Przedsiębiorcy, którzy osiągają 
dochody z prawa własności intelektualnej (IP) 
uzyskanego z działalności B+R lub z usług B+R 
zakupionych od innych podmiotów, ale przez 
siebie opatentowanych, mogą korzystać z pre-
ferencyjnej 5% stawki CIT lub PIT. Dodatkowo 
poszerzono ulgę B+R. 

Wliczanie pracy małżonka do kosztów uzyska-
nia przychodu. Właściciel firmy może uwzględnić 
wynagrodzenie wypłacane (na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) 
żonie / mężowi w kosztach uzyskania przychodu. 

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł. Prze-
widziano możliwość jednorazowego rozliczenia 
w podatkach dochodowych straty do wysokości 
5 mln zł (dopiero nadwyżka ponad tę kwotę będzie 
rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględ-
niających maksymalnie 50% w jednym roku). 

Zderegulowanie niektórych obowiązków infor-
macyjnych dla przedsiębiorców. M.in. dot. to np. 
okresu zawieszania wykonywania działalności 
czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów 
dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. 
Wydłużone zostały terminy na dokonanie wyboru 

formy opodatkowania podatkiem dochodowym 
przychodów/dochodów z działalności gospodar-
czej osiąganych przez osoby fizyczne  (oprócz 
karty podatkowej) i sposobu rozliczeń.

Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy. Od 
listopada nowe stawki obejmują np. e-booki (5% 
zamiast 23%) i e-prasę (8% zamiast 23%).

Ułatwienia w modelu MPP. Polegają one np. na 
możliwości opłacania z rachunku VAT również na-
leżności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, 
cła, VAT od importu oraz składek ZUS.

Likwidacja odwrotnego obciążenia w VAT. Zmia-
na oznacza dla podatników VAT m.in. koniec pro-
blemów z ustaleniem tzw. „jednolitej gospodarczo 
transakcji” oraz koniec wszelkich problemów zwią-
zanych z ustaleniem podwykonawcy w usługach 
budowlanych.
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Zgłoszenie swoich typów  
BUBLI i HITÓW należy  
przesłać do 16 stycznia  
2020 r. na adres e-mail:  
wydawnictwo@tax.pl  
lub pocztą na adres:   
Wydawnictwo Forum  
Doradców Podatkowych,  
ul. Zagrody 20A,  
30-318 Kraków.
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Limity podatkowe na 2020 r.

NIEZBĘDNIK

Rodzaj limitu Limit 
w euro

Limit w zł

2019 r. 2020 r.

Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych (dla kontynuujących działalność) 250.000 euro 1.069.875 zł 1.093.350 zł*

Limit przychodów uprawniający do opłacania  
ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 106.987,50 zł 109.335 zł*

Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowa-
dzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki 
cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 
i spółki partnerskie 

2.000.000 
euro 8.559.000 zł 8.746.800 zł

Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych 
w roku w ramach amortyzacji jednorazowej 50.000 euro 214.000 zł 219.000 zł*

Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku tego 
przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na po-
czet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której 
przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyza-
cji przez podmioty rozpoczynające działalność (CIT)

10.000 euro 43.000 zł 44.000 zł*

Mały podatnik w podatku dochodowym**

Wzrost 
1.200.000 
 2.000.000 

euro

5.135.000 zł 8.747.000 zł*

Mały podatnik w VAT 1.200.000 
euro 5.135.000 zł 5.248.000 zł*

Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębior-
stwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjny-
mi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świad-
czącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu  

45.000 euro 193.000 zł 197.000 zł*

Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z VAT – 200.000 zł 200.000 zł

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
uprawniająca do zwolnienia z VAT – 50.000 zł 50.000 zł

W oparciu o kurs euro na pierwszy dzień roboczy października 2019 r. ustala się wiele limitów 
istotnych dla prowadzących działalność gospodarczą na kolejny rok.

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2019 średni kurs euro na dzień 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł. 
Niektóre ww. przeliczenia dokonywane są w zaokrągleniu do 1.000 zł.
** Przykładowo status małego podatnika uprawnia w zakresie podatku dochodowego do jednorazowej amortyzacji i jest jednym 

z warunków 9% stawki CIT. 

http://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.aspx?n=2019/a/19a190
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ryczałtu. PFRON. Złożenie wniosku o zastoso-

wanie opodatkowania w formie karty podatko-

wej (PIT-16) albo wybór innych form opodatko-

wania PIT, jeżeli w poprzednim roku podatnik 

opodatkowany był w formie karty podatkowej.

21 STYCZNIA Dzień Babci.

22 STYCZNIA Dzień Dziadka.

25 STYCZNIA Rozliczenie VAT i akcyzy. Infor-

macja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za 

grudzień.

31 STYCZNIA Złożenie do ZUS informacji za 

2019 r. o danych niezbędnych do ustalenia 

składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS 

IWA), do US rocznego rozliczenia odliczonych 

składek na ubezpieczenie zdrowotne dla po-

datników opodatkowanych w formie karty 

podatkowej (PIT-16A), rozliczenia rocznego 

dla podatników opodatkowanych w formie 

ryczałtu ewidencjonowanego (zeznanie PIT-28) 

oraz informacji o dochodach zatrudnionych 

wnyłącznie elektroniczne PIT-8C, PIT-11, PIT-R.  

Wpłata podatku od nieruchomości oraz złoże-

nie deklaracji na ten podatek na 2020 r. – osoby 

prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

nieposiadające osobowości prawnej.
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PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NIEDZ. 

STYCZEŃ

Biuro Rachunkowe
Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe
Paweł Żółtek


