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Tematem tego numeru jest ranking BUBLI i HITÓW podatkowych roku 2019, wybranych przez podatników i przedsiębiorców, który ocenia wprowadzone zmiany
podatkowe.
Dalej przedstawiamy ulgi, z jakich można skorzystać w rozliczeniu rocznym PIT
za 2019 rok.
Przepisy o prostej spółce akcyjnej zaczną obowiązywać 1 marca 2020 r. Warto
więc zapoznać się z tym nowym modelem prowadzenia działalności gospodarczej.
W bieżącym numerze opisano także nowe zasady wystawiania faktur do paragonów, jakie obowiązują od początku 2020 roku.
W gazecie prezentujemy również najwyższe dopuszczalne stawki opłat lokalnych.
Twój doradca podatkowy

NEWS

Mikrorachunki do
zapłaty PIT, CIT i VAT

Kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT, od 1 stycznia
2020 r. należy wpłacać do urzędu skarbowego
wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy.
Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie, używając generatora dostępnego
na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie
skarbowym. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże
się z żadnymi opłatami. Wystarczy sprawdzić jego numer w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.
Dzięki temu podatnicy nie będą już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczą liczbę omyłkowych przelewów na
niewłaściwe konto. Zmiana oznacza też sprawniejszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co pozwala m.in.
na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń,
np. o niezaleganiu w podatkach.

Na mikrorachunek można wpłacać także odsetki za
zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu
PIT, CIT, VAT i koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT,
CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach,
czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.
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PODATKI
IP BOX
W 2020 r. przedsiębiorcy mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej (w PIT i CIT) IP box, która daje im
prawo do rozliczenia dochodów pozyskanych w 2019 r.
z komercjalizacji wytworzonych bądź rozwiniętych
i udoskonalonych praw własności intelektualnej według
preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5%.
Ulga IP box jest dopełnieniem obowiązującej od 2016 r.
ulgi B+R, która gwarantuje przedsiębiorcom dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów
poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
ZMNIEJSZENIE ZATORÓW PŁATNICZYCH FIRM
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z tzw. ulgi na złe długi. Pozwala ona wierzy-

AKTUALNOŚCI
cielowi na pomniejszanie podstawy opodatkowania
o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów
należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana
lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu
jej płatności, który jest określony w umowie lub na
fakturze (rachunku).
UŁATWIENIA DLA FIRM W SPADKU
Dla podatników PIT przyjęto, że całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego
wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy
zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, jest
opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka. W tym przypadku
będzie się przyjmować, że żyjący współmałżonek jest
właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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udziału zmarłego małżonka i innych nabytych w tym
okresie składników majątku przedsiębiorstwa.
TRANSAKCJE POWYŻEJ 15 TYS. ZŁ WYŁĄCZNIE
NA RACHUNEK Z „BIAŁEJ LISTY”
Od nowego roku podatnicy mają obowiązek zapłaty za
faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK zamieszczone w Wykazie
podatników VAT (na tzw. białej liście) – jeżeli wystawca
faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Oznacza to, że
obowiązek ten nie dotyczy płatności, które wynikają
z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych
z VAT ze względu na limit sprzedaży (tj. 40 tys. euro)
lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT.
Zapłata na rachunek spoza wykazu wbrew przepisom
powoduje: brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (lub zmniejszenie wysokości
kosztów) w PIT i CIT i odpowiedzialność solidarną w VAT
(za kwotę podatku związanego z konkretną dostawą
towarów lub świadczeniem usług).
Podatnik może uniknąć tych negatywnych konsekwencji w PIT, CIT i VAT, jeśli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3. dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew. Zawiadomienie ZAW-NR
może za niego złożyć upoważniony doradca podatkowy.
NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE MPP
I KAS REJESTRUJĄCYCH
Od 1 stycznia 2020 r. konsekwencje w PIT i CIT – tj. brak
możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania
przychodów (lub zmniejszenie wysokości kosztów)
przy transakcjach powyżej 15 tys. zł – dotyczą także
sytuacji, kiedy płatność odbędzie się z pominięciem
mechanizmu podzielonej płatności (MPP), pomimo
prawidłowego oznaczenia faktury, czyli napisania na
niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.
Od nowego roku wystawienie dla nabywcy (podatnika
VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej
przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest możliwe
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tylko, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny,
za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Obowiązek posiadania kas rejestrujących online dotyczy pierwszych grup podatników – którzy:
» świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych
i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz
w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów
silnikowych i motorowerów,
» sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz
przeznaczony do napędu silników spalinowych.
PROWADZENIE PKPiR
W związku ze zmianą ustawowego upoważnienia
Minister Finansów 23 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów. Nowe rozporządzenie nie
zmienia wzoru księgi, ale w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., wprowadziło – z dniem
1 stycznia 2020 r. – następujące zmiany:
» zniosło obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników,
» dostosowało do zakresu ustawowego upoważnienia brzmienie przepisu, który określa przypadki,
w jakich podatnicy obowiązani do prowadzenia
księgi, mogą nie stosować określonych przepisów rozporządzenia. Jednocześnie uregulowano
w przepisie przejściowym i dostosowawczym sytuację podatników, którzy na podstawie § 7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. złożyli właściwy
wniosek do dnia 31 grudnia 2019 r.,
» uwzględniło przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa
w spadku. Podmioty te są obowiązane prowadzić
podatkową księgę przychodów i rozchodów.
AKCYZA NA UŻYWKI W GÓRĘ
Zmiana ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła
z początkiem tego roku indeksację stawek podatku
akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami

w oparciu o poziom szacowanej średniej ważonej ceny
detalicznej. Oznacza to podwyższenie stawki akcyzy
o około 10% na alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby
winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz
tytoniowy i wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych.

formacji o planowanym walnym zgromadzeniu może
stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał. Za podanie
nieprawdziwych informacji grozi grzywna.

PRAWO
DIESELGATE – REKORDOWA KARA OD UOKIK

INNE ZMIANY PODATKOWE
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują:
» wymóg sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które są podatnikami CIT,
np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe;
» nowe zasady składania wniosków o wszczęcie
procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
i prowadzenia tych procedur;
» rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników,
co pozwoli m.in. na ulepszenie usługi Twój e-PIT.
PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
W związku z tym, że toczy się postępowanie w drugiej
instancji przed TSUE, nowelizacja przepisów przedłużyła okres zawieszenia stosowania przepisów ustawy
z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na okres 6 miesięcy 2020 r.

Ponad 120 mln zł – tyle wynosi kara za tzw. aferę
dieselgate – nałożona na Volkswagen Group Polska
za wprowadzenie w błąd co do poziomu emisji spalin
i kierowanie wytycznych skutkujących odrzuceniem
reklamacji.
TRANSPORT ZBIOROWY
Nowelizacja przesunęła dotychczasowy termin wejścia
w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia
2021 r. Dzięki temu pasażerowie zachowają pełen
dostęp do ulg ustawowych u każdego z przewoźników, niezależnie od podpisania przez niego umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego z jednostką samorządu terytorialnego.

KADRY I ZUS
CO Z EMERYTURAMI STARSZYCH KOBIET?

Kobiety urodzone w roku 1952 i ubiegające się
NORMY SZACUNKOWE
o „zwykłą” emeryturę po 31 grudnia 2012 r., muszą
„zwrócić” emerytury częściowe albo „wcześniejsze”,
Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Fi- jeśli je pobrały – orzekł Sąd Najwyższy w podjętej 28 linansów określił normy szacunkowe dochodu z działów stopada ub.r. w składzie 7 sędziów uchwale w sprawie
specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r. o sygn. III UZP 5/19.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
NIEAKTUALNA STRONA INTERNETOWA S.A.
MOŻE DROGO KOSZTOWAĆ
Od 1 stycznia br. spółki akcyjne muszą mieć strony
internetowe i je aktualizować. Niezamieszczenie in-

Tymczasem senacki projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z FUS ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez
obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej
emerytury pomniejszą emeryturę powszechną.
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
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TEMAT NUMERU

BUBLE i HITY podatkowe roku 2019
Znane są wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku
2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika
„Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii” – na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców.

2. Danina solidarnościowa. Wynosi ona 4% od nadwyżki dochodów (tj. sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w skali podatkowej,
np. etat, dochodów z odpłatnego zbycia udziałów i instrumentów finansowych, np. udziałów czy akcji, dochodów
z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem
liniowym czy w końcu dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej) powyżej
1 miliona złotych za rok poNajwiększy BUBEL roku 2019:
datkowy (bez zapłaconych
obowiązek przekazywania
składek na ubezpieczenia
Szefowi KAS informacji o schemaspołeczne). Po raz pierwszy
tach podatkowych (MDR).
będzie płacona od dochoNajwiększy HIT:
dów uzyskanych w 2019 r.,
obniżenie stawki PIT w skali
które podatnik rozliczy skłapodatkowej z 18 do 17%.
dając zeznanie w 2020 r.

BUBLE

Ranking prowadzony jest od 2004 roku. Kryterium
wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania
danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na
prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla
BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek
absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.
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Zwycięzkimi BUBLAMI są:
1. Wprowadzenie obowiązku przekazywania
Szefowi KAS informacji
o schematach podatkowych (MDR), tj. o uzgodnieniach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko
agresywnej optymalizacji
podatkowej. Często samo prawidłowe rozpoznanie

3. Konieczność dokonywania płatności dla kontrahentów na rachunki

istnienia bądź braku istnienia schematu podatkowego
stanowi proces niezwykle skomplikowany, a ewentualne zaniechania lub zaniedbania w zakresie wywiązywania obowiązków w zakresie MDR obwarowane
zostały dotkliwymi, wielomilionowymi sankcjami.

bankowe znajdujące się w wykazie Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Płatność na inne konto
naraża podatnika np. na zarzut „nienależytej staranności” w VAT. Obowiązek zapłaty za faktury o wartości
powyżej 15 000 zł na rachunek wskazany w nowym
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wykazie podatników VAT, jeśli wystawca faktury jest
podatnikiem VAT czynnym, wszedł zaś w życie 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas
zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się
z surowszymi konsekwencjami w podatku dochodowym (wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów)
i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Podatnik
uniknie negatywnych konsekwencji swojego błędu,
o ile w terminie 3 dni złoży właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego stosowne zawiadomienie o zapłacie należności kontrahenta na rachunek spoza
tej tzw. białej listy.
4. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
(MPP). Obowiązkowy tzw. split payment dotyczy branż,
które wcześniej były objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem solidarnej odpowiedzialności
podatkowej (wymienionych w załączniku nr 15 do
ustawy o VAT). W efekcie zarówno na sprzedawcy, jak
i nabywcy towarów bądź usług ciążą obowiązki identyfikacji dokonanej transakcji pod kątem stosowania
mechanizmu podzielonej płatności.
5. 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.

HITY
HITY roku 2019 to zaś:
1. 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, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność
gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.
2. Zwiększenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w PIT. Ponad 2-krotne podniesienie
pracowniczych zryczałtowanych kosztów uzyskania
przychodów powoduje również zmniejszenie PIT dla
osób pracujących.
3. „Bez PIT dla młodych”. Dochody (ze stosunku
pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku
służbowego lub stosunku pracy nakładczej) podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej
85,5 tys. zł są zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) od sierpnia 2019 r.
4. Stawka 9% CIT. Wprowadzono nową, obniżoną
do wysokości 9% stawkę podatku dochodowego od
osób prawnych dla podatników, których przychody
nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln
euro. Mogą z niej skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.

6. Ograniczenie kosztów uzyskania z tytułu używania samochodu do celów służbowych. W ustawach
o podatkach dochodowych przyjęto, że tzw. użytek
mieszany (w działalności gospodarczej i do innych
celów) firmowych samochodów osobowych pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
75% wydatków eksploatacyjnych. Przedsiębiorca

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

wykorzystujący prywatny samochód w prowadzonej działalności odlicza zaś zaledwie 20% wydatków
eksploatacyjnych na paliwo i koszty eksploatacji samochodu, niezależnie od przejechanych kilometrów
w ramach działalności gospodarczej.

Zmiana oznacza dla podatników VAT m.in. koniec
problemów z ustaleniem tzw. „jednolitej gospodarczo transakcji” oraz koniec wszelkich problemów
związanych z ustaleniem podwykonawcy w usługach
budowlanych.

6. Likwidacja odwrotnego obciążenia w VAT.
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PODATKI

Odliczenia w PIT za 2019 rok
Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2019 rok, podatnicy mogą skorzystać z rozmaitych ulg
w postaci odliczeń od dochodu do opodatkowania, jak też odliczeń od wyliczonego podatku.

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

Darowizny na cele kultu religijnego
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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

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

w sumie
do 6%
dochodu

Rodzaje odliczeń

Wysokość i limity odliczeń

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.

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:

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

» 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.
Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu z działalności
gospodarczej.

Ulga termomodernizacyjna

Do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem

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.

ODLICZENIA OD PODATKU
Rodzaje odliczeń
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
opłacona / pobrana w roku podatkowym
Ulga na dzieci – z ulgi tej skorzystać mogą
podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci m.in.
małoletnie. 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.

Ulga na powrót

Wysokość i limity odliczeń
7,75% podstawy wymiaru
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.
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.
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. Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków!
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

Prosta spółka akcyjna
Od 1 marca 2020 r. będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Prostą spółkę akcyjną (PSA) łatwiej będzie założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną,
łatwiej będzie też ją rozwiązać.

Kluczowe cechy PSA to:
»
»
»
»
»
»
»
»

bardzo niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki (min. 1 zł),
elastyczne podejście do organów spółki,
prostsze procedury i możliwość podejmowania uchwał zdalnie,
większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym
akcje za pracę lub usługi,
możliwość założenia przez internet, w systemie S24,
rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub
biuro maklerskie,
łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego,
proste zasady likwidacji spółki.

PSA będzie można założyć jednoosobowo lub z kilkoma osobami (bez znaczenia, czy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy nie). Prostą
spółkę akcyjną będą mogły utworzyć także osoby
prawne, np. inne spółki. Jedynym ograniczeniem jest
brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
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»

umowę będą podpisywali podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym wszyscy założyciele
tradycyjnie – u notariusza, który może w niej dodatkowo uwzględnić sugestie założycieli, wnienie
do spółki wkładów niepieniężnych.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Kolejnym krokiem po zawarciu umowy, będzie rejestracja PSA w Krajowym Rejestrze Sądowym. Korzy-

działania prostej spółki akcyjnej będzie umowa spółki.
Umowę będzie można zawrzeć na 2 sposoby:
» na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, wypełniając wybrany wzorzec
umowy (bez jego modyfikacji). W systemie S24

stając z systemu S24 – rejestrację przeprowadza
się on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie
musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów, jeśli
zostanie powołana. Rejestracja w trybie S24 będzie
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kosztować 250 zł (opłata za złożenie wniosku), przez
system ePłatności.
Jeśli umowa spółki będzie zawierana u notariusza,
dokumenty wymagane do rejestracji nowleży złożyć
w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją
w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu
na adres siedziby spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. umową spółki), będą musieli
podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w KRS
będzie kosztować 500 zł (płatne na rachunek sądu).
Niezależnie od formy zawarcia umowy trzeba zapłacić
100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym (przy okazji składania
wniosku o rejestrację).
Najważniejszym organem prostej spółki akcyjnej będzie walne zgromadzenie – złożone z akcjonariuszy.
Jeśli spółka będzie jednoosobowa, tylko założyciel
wejdzie w jego skład.
Do walnego zgromadzenia akcjonariuszy będzie należała decyzja, jaki model zarządzania przyjąć w spółce.
Do wyboru będą dwa:
model znany z obecnie działających w Polsce
spółek, w którym zarząd prowadzi sprawy spółki,
a rada nadzorcza sprawuje nadzór nad jej działalnością. Rada jest obligatoryjna zawsze w spółce
akcyjnej, a w spółce z o.o., jeśli jest więcej niż
25 wspólników i kapitał zakładowy przewyższa
kwotę 500 000 złotych.
» nowy model, w którym centralnym organem spółki
zostanie rada dyrektorów, łącząca w sobie cechy
zarządu i rady nadzorczej. Będzie prowadzić bieżące sprawy spółki i nadzór nad jej działalnością.
Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób
»

wchodzących w jej skład (jedna, 2 lub kilka osób).
Do zarządu lub rady dyrektorów będą mogli wejść
zarówno akcjonariusze podpisujący umowę spółki,
jak i inne osoby wskazane przez akcjonariuszy.

Zgodnie z ustawą wszystkie organy prostej spółki
akcyjnej będą mogły podejmować decyzje na tradycyjnych posiedzeniach lub – na odległość – przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
czyli np. poczty elektronicznej czy komunikatorów
internetowych.
Minimalny kapitał akcyjny PSA, który musi zostać
wniesiony przy jej zakładaniu, wynosi 1 zł. Może zostać
pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi,
np. udziałami w innej spółce, rzeczami ruchomymi,
prawami niezbywalnymi lub świadczeniem pracy
bądź usług. Można więc zostać akcjonariuszem
bez wnoszenia wkładu pieniężnego i bez majątku.
Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej nie będzie
ujawniany w umowie spółki.
Akcje PSA nie będą miały wartości nominalnej, ale
przekładają się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Im więcej dany akcjonariusz będzie
miał akcji, tym jego głos w spółce będzie ważniejszy.
Ogólna wartość akcji prostej spółki akcyjnej nie musi
być zatem równa kwocie kapitału akcyjnego (inaczej
niż np. w spółce akcyjnej, w której wartość akcji musi
pokrywać całość kapitały zakładowego).
Akcje PSA nie będą miały formy dokumentu, lecz będą
zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy w formie
cyfrowej. Rejestry będą prowadzone przez domy
maklerskie lub notariuszy. Sprzedaż i kupno akcji nie
będzie wymagać fizycznego wydawania akcji spółki.
Do ważności transakcji wystarczy tylko zachowanie
formy dokumentowej, tj takiej, która umożliwi pozostałym osobom zapoznanie się z jej treścią. Będzie
to więc możliwe także za pośrednictwem maila czy
komunikatora internetowego. Nabycie akcji nastąpi
w momencie wpisania akcjonariusza do rejestru
akcjonariuszy.
Rozwiązanie spółki może wynikać m.in. z: umowy
spółki, decyzji akcjonariuszy lub ogłoszenia upadłości.
Prostą spółkę akcyjną można będzie rozwiązać na
2 sposoby: z przeprowadzeniem likwidacji albo bez
przeprowadzenia likwidacji.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Jak Prezes UODO nakłada
administracyjne kary pieniężne?
Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego
prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SANKCJE W RAZIE NARUSZENIA PRZEPISÓW
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KARA JEST ZAWSZE ZINDYWIDUALIZOWANA

Prezes UODO m.in. monitoruje i egzekwuje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
oraz rozpatruje skargi wniesione przez osoby, których
dane dotyczą.
Kiedy dochodzi do naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych, Prezes UODO reaguje odpowiednio do wagi konkretnego naruszenia. Uprawnienia
naprawcze Prezesa UODO są określone w art. 58
ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO). Na ich podstawie Prezes UODO może np.:
» wydawać ostrzeżenia dotyczące możliwości naruszenia RODO,
» udzielać upomnień w przypadku naruszenia
RODO,
» nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienie żądania osoby, której
dane dotyczą,
» wprowadzić czasowe lub całkowite ograniczenia
przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania
» nałożyć, oprócz lub zamiast pozostałych środków
naprawczych, administracyjną karę pieniężną.

Prezes UODO może nałożyć administracyjną karę pieniężną w zależności od
oceny okoliczności konkretnej sprawy.

Każda sytuacja jest badana przez organ nadzorczy
indywidualnie. Prezes UODO, wydając decyzję w konkretnej sprawie, analizuje stan faktyczny i prawny
na dzień jej wydania. Nawet w przypadku dwóch
podobnych zdarzeń, w jednym może zostać nałożona
administracyjna kara finansowa, a w drugim nie. Przesądzić bowiem o tym mogą specyficzne okoliczności
związane z tymi sprawami.
Kary pieniężne mają być nie tylko skuteczne i odstraszające, ale i proporcjonalne. Dlatego przy ich
wymierzaniu Prezes UODO musi brać pod uwagę
aż 11 różnych czynników. Istotne będą więc m.in. :
» charakter, waga i czas trwania naruszenia;
» umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;
»

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej lub wydanie
ostrzeżenia nie wpływa na możliwość zastosowania
przez Prezesa UODO innych uprawnień bądź sankcji.
12
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działania podjęte przez administratora lub
podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których
dane dotyczą;

»

»
»

»
»

stopień odpowiedzialności administratora
lub podmiotu przetwarzającego z uwzględ
nieniem wdrożonych środków technicznych
i organizacyjnych;
wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia,
zatem czy to było pierwsze naruszenie czy kolejne;
stopień współpracy z Prezesem UODO w celu
usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego
ewentualnych negatywnych skutków;
kategorie danych osobowych, których dotyczyło
naruszenie;
sposób, w jaki Prezes UODO dowiedział się
o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający
zgłosili naruszenie (np. czy sam zgłosił „wyciek
danych”).

WYSOKOŚĆ KARY
Prezes UODO bierze pod uwagę ww. czynniki zarówno wtedy, gdy decyduje o zasadności nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej, jak i wtedy, gdy
określa jej wysokość. Przepisy przewidują górne
limity wysokości kar. Prezes UODO nakłada karę
pieniężną za naruszenie w wysokości:
»

»

do 10 000 000 euro lub do 2% całkowitego
rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa) za np.: nieprawidłowości
w zakresie powierzenia przetwarzania danych;
niewłaściwe prowadzenie rejestru czynności
przetwarzania lub jego brak; czy niezgłoszenie
naruszenia ochrony danych lub niezawiadomienie
o naruszeniu osoby, której dane dotyczą;
do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, np. za przetwarzanie
danych osobowych niezgodnych z zasadami
RODO, niedotrzymanie warunku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, niedotrzymanie

warunków przetwarzania szczególnych kategorii
danych osobowych (tj. np. danych o stanie zdrowia, wyznaniu, orientacji seksualnej), niedopełnienie obowiązku informacyjnego, czy prawa do
sprostowania;
»

do 100 000 złotych na jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, czy
Narodowy Bank Polski;

»

do 10 000 złotych na państwowe i samorządowe instytucje kultury

Równowartość wyrażonych w euro kwot administracyjnych kar pieniężnych oblicza się według średniego
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów na dzień 28 stycznia każdego
roku, kiedy obchodzony jest Dzień Ochrony Danych
Osobowych.
Środki z administracyjnej kary pieniężnej stanowią
dochód budżetu państwa. Nie zasilają one samego
Urzędu.
Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na wniesienie
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie albo od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia sądu administracyjnego. Na wniosek
podmiotu ukaranego Prezes UODO może odroczyć
termin uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej
albo rozłożyć ją na raty jeżeli przemawia za tym
ważny interes wnioskodawcy.
Więcej informacji w sprawie zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych zawierają Wytyczne w sprawie
stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych
do celów rozporządzenia nr 2016/679, które zostały
przyjęte przez Grupę Roboczą art. 29 ds. ochrony danych
3 października 2017 r., a następnie zostały potwierdzone
przez Europejską Radę Ochrony Danych.
Źródło: uodo.gov.pl
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Nowe zasady wystawiania
faktur do paragonów
Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej
paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Paragon do kwoty
450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (zgodnie z art. 106e ust. 5
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

PARAGON JAKO FAKTURA UPROSZCZONA
Faktura uproszczona:
» nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia
i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,
» musi zawierać NIP nabywcy.
Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik
może więc w szczególności skorzystać z prawa do
odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć
wydatek do kosztów uzyskania przychodów.
JAK WYSTAWIAĆ FAKTURY DO PARAGONÓW?
Od 1 stycznia 2020 r. jeśli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon
ten zawiera NIP (zgodnie z art. 106b ust. 5–7 ww.
ustawy). Oznacza to, że już w momencie sprzedaży
klient musi określić, czy kupuje jako podatnik, czy
jako konsument.
Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę
VAT, musi:
»
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przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) –
podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na
kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną
w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
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»

przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto
(100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem
sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego
paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może
wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca
wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez
NIP nabywcy.
Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej
na kasie fiskalnej przed 1 stycznia 2020 r. Oznacza to,
że do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje
sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca może wystawić fakturę z NIP.
Natomiast klient może ją ująć w prowadzonej przez
siebie ewidencji dla celów podatkowych.
Za naruszenie nowych wymogów sprzedawcy grozi
dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% kwoty
podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja taka
może dotkąć też nabywcę, który ujmie w ewidencji
otrzymaną fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP.
Powyższe zmiany nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU
49.32.11.0).

Masz 30 sekund
na pierwsze wrażenie

MARKETING

Niecała minuta wystarczy, by ktoś zdecydował, czy chce Cię bliżej poznawać. Pierwsze
wrażenie może rozstrzygnąć, czy dostaniesz pracę.
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ

»

Badania psychologów mówią same za siebie. Pierwsze wrażenie formuje się w przeciągu 15 do 30 sekund, jednak pozostaje ono w pamięci nawet przez
6 miesięcy. Więcej, jeśli nawet robiąc słabe pierwsze,
dostaniesz pracę, o którą się starałeś, to będziesz
musiał wykonać duży wysiłek, by zyskać przy dłuższym
poznaniu. Jest kilka niezmiennych zasad ubioru, których stosowanie jest pierwszym krokiem do sukcesu
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Mężczyzna:
» spodnie jeansy lub materiałowe, koszula, marynarka. Warto zrezygnować tego jednego dnia z zarostu.
» kolorystyka: w obu przypadkach obowiązuje podobna zasada: mniej znaczy więcej, a zatem delikatne, stonowane kolory, beż, błękit, granat, szary,
biel, pastelowe odcienie. Zrezygnujmy z jaskrawych
barw i kolorowych wzorów.

ROZMOWA O PRACĘ TO NIE RANDKA. MASZ
JEDNĄ OKAZJĘ, NA DOBRE WRAŻENIE
W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, tak jak i w życiu, ważny jest „złoty środek”. Nie każda firma określa swój dress code. Jednak określony styl ubioru
może być elementem wizerunku przedsiębiorstwa.
Warto więc poświęcić trochę czasu, by umiejętnie
wyrazić siebie, a równocześnie dopasować się do
stanowiska, o które się staramy. Chodzi o to, aby nie
ubrać się zbyt formalnie (fachowo overdresseed),
ale też nie iść na rozmowę o pracę jak na zakupy
do warzywniaka. Dziś w większości przypadków
sprawdza się tzw. smart casual. Prosta, delikatnie
sportowa elegancja.
PRZYKŁAD SMART CASUAL:
Kobieta:
» biała koszula, ciemne jeansy, dobrze skrojona
marynarka lub kardigan.
» makijaż: delikatne odcienie, makijaż ma podkreślać naturalne kontury twarzy.

biżuteria: postaw na minimalizm i prostotę, zbyt
widoczna biżuteria może przyćmić stylizację.

PILNUJ SZCZEGÓŁÓW W DOBORZE UBIORU.
Strój na rozmowę o pracę nie musi być nowy, ale
przede wszystkim czysty i schludny – oznacza to m.in.
wyprasowany.
Przed wyjściem z domu nie bagatelizuj najdrobniejszych szczegółów. Kobieta nie powinna ubierać zbyt
wysokich obcasów – maksymalnie 8 cm. Skarpetki
u mężczyzn powinny pasować kolorystyką do spodni
i butów. Oczywiście nie może być mowy o sandałach.

To niezmienna prawda: pierwsze
wrażenie jest najważniejsze. Często
sami oceniamy kogoś, kogo widzimy
pierwszy raz, przez pryzmat wyglądu,
gestów i tonu głosu. To pokazuje, jak
ważne jest odpowiednie przygotowanie
do spotkania rekrutacyjnego.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KADRY I ZUS

Mały ZUS plus –
zgłoszenie do ubezpieczeń
Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”
i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.?

Jeśli chcesz korzystać z „małego ZUS plus” , a korzystałeś z „małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r.,
to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.
Jeżeli zaś chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie
korzystałeś z „małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu
2020 r., to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub
ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Tylko jeśli chcesz korzystać z „małego
ZUS plus” , a korzystałeś z „małego
ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r.,
to nie musisz ponownie zgłaszać
się do ubezpieczeń.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi, musisz złożyć w ZUS
dokumenty:
» wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05
10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2019 r., a nie korzystałeś
z „małego ZUS”,
» zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS
ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpiecze16

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

niu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia
rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod
tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności
do pracy).
Dokumenty te trzeba przekazać nie później niż w terminie:
» do 2 marca 2020 r. – jeśli:
» w 2019 r. (co najmniej 60 dni) i styczniu 2020 r.
prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z „małego ZUS”;
» w lutym 2020 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś
prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli
rozpoczniesz/wznowisz działalność w okresie
23–29 lutego – masz 7 dni liczone od dnia jej
rozpoczęcia/wznowienia);
» 7 dni od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus” – jeśli spełnisz warunki
w innym miesiącu niż luty 2020 r.
Oprócz dokumentów zgłoszeniowych masz również
obowiązek przekazania dokumentów ZUS DRA cz. II
albo ZUS RCA cz. II , w związku korzystaniem z „małego
ZUS plus”.
Dokumenty te przekazujesz w komplecie z deklaracją
ZUS DRA.

Płace minimalne w 2020 r.
Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne
wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna
stawka godzinowa do 17 zł.

(np. w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy), tj. głównie w sektorze publicznym.
Podwyżka płacy minimalnej oznacza też wzrost
dodatku za pracę w porze nocnej.

2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia
2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym na etacie i dotyczy każdego rodzaju
umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu pracy powinna otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2600 zł.

Pora nocna to osiem godzin przypadających między
godzinami 21.00 a 7.00 rano, przy czym dokładny
przedział godzin określa każdy pracodawca w aktach wewnątrzzakładowych. Pracownikowi, który
wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek
do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy
w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika,
nie uwzględnia się:
» dodatku za staż pracy,
» dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
» wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
» nagrody jubileuszowej,
» odprawy pieniężnej przysługującej w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy.
Minimalne wynagrodzenie pracownika, który jest
zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do liczby
godzin pracy tego pracownika w danym miesiącu.
Za podstawę wyliczenia bierze się wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Osoby, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne, mają gwarancję wypłaty minimalnej
stawki godzinowej, która od 1 stycznia br. wynosi
17 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu
cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do
których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750
K.c.). Gwarancją otrzymywania minimalnej stawki
zostały objęte:
» osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz
» osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo
i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Od pocz. 2020 r. do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie jest wliczany dodatek za staż

Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce bądź w państwie
niebędącym państwem członkowskim UE lub EOG.

pracy. To dodatek do wynagrodzenia, który pracownik otrzymuje z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych
u pracodawcy. Przysługuje on tylko u pracodawców,
u których przewidziano taki składnik wynagrodzenia

Za wypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia w niższej wysokości niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej grozi grzywna w wysokości
od 1000 zł do 30 000 zł.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

Orzeczenie referendarza o wpisie do
rejestru dłużników niewypłacalnych
Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa
wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają
konstytucyjne standardy prawa do sądu – uznał Trybunał Konstytucyjny.
W sprawie połączonych pytań prawnych (sygn. P 9/18)
TK 26 listopada 2019 r. orzekł, że art. 49 ustawy z dnia
26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie,
w jakim w sprawach dotyczących wpisów, o których
mowa w art. 55 pkt 4 i 5 ustawy o KRS, wyłącza obowiązek doręczenia przez sąd uczestnikowi postępowania
rejestrowego postanowienia o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych wraz z uzasadnieniem, a także
pozbawia uczestnika tego postępowania prawa do wniesienia skargi na postanowienie referendarza sądowego
zarządzające wpis do takiego rejestru, jest niezgodny
z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Ustawodawca postanowił zastąpić rejestr dłużników
niewypłacalnych przez nowy rejestr – Krajowy Rejestr
Zadłużonych, który ma być prowadzony przez ministra
sprawiedliwości, a nie przez sądy – od 1 grudnia 2020 r.
Do tego czasu ma być nadal prowadzony rejestr dłużników niewypłacalnych. Jednak w art. 49 ustawy zmieniającej przewidziano, że postanowienia o wpisach
wydane w sprawach wszczętych od 15 marca 2018 r.
nie wymagają już doręczenia osobom, których
wpisy dotyczą, ani nie podlegają zaskarżeniu. Takie
ograniczenie uprawnień procesowych uczestników
postępowań rejestrowych zostało przez TK uznane
za konstytucyjnie niedopuszczalne.

Rejestr dłużników niewypłacalnych wchodzi w skład KRS,
prowadzonego przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze),
zwane sądami rejestrowymi. Do takiego rejestru wpisywane są m.in. osoby, które przez sąd upadłościowy
zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek, i osoby zalegające
przez ponad 6 miesięcy z zapłatą alimentów. Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych – wszczynane z urzędu – toczy się zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniach nieprocesowych,
chyba że szczegółowe przepisy ustawowe
stanowią inaczej. Czynności w postę-

Trybunał wyjaśnił, że jeśli ustawodawca zdecyduje o powierzeniu określonej kategorii spraw sądom, to musi
zapewnić uczestnikom postępowań sądowych gwarancje wynikające z prawa do sądu. Skoro sądy i tak mają
obowiązek sporządzenia uzasadnień z urzędu, to niedoręczanie postanowień wraz z ich uzasadnieniami zainteresowanym nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wpis
do rejestru dłużników niewypłacalnych może ingerować
w podstawowe prawa osoby ujętej w takim wpisie, takie
jak prawo do ochrony czci i dobrego imienia,
a także autonomię informacyjną. Tymczasem art. 49 ustawy zmieniającej
pozbawił osoby zainteresowane

powaniach dotyczących rejestrów
prowadzonych przez sądy mogą
dokonywać urzędnicy sądowi, jakimi są referendarze sądowi.
18

prawa do wniesienia skargi
na orzeczenie referendarza o wpisie do rejestru, co TK uznał za
nieproporcjonalne.

Koniec
marnowania żywności

NEWS

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady
postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności z tym związane.

Nakłada ona na sprzedawcę żywności obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej,
pod rygorem nieważności, z organizacją pozarządową
dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności
spełniającej wymogi prawa żywnościowego, a nieprzeznaczonej do sprzedaży, m.in. ze względu na wady
wyglądu tej żywności albo jej opakowań, z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację określonych zadań. Obowiązek przekazywania żywności nie
dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących
mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. Sprzedawca żywności jest obowiązany do zawarcia pierwszej
umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania
żywności na cele społeczne w terminie 5 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy.
Do zawarcia umowy będzie obowiązany sprzedawca
żywności prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze
w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu
detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży
żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze
sprzedaży wszystkich towarów. Do 17 września 2021 r.
wprowadzone obowiązki dotyczą jednak tylko sprzedawców żywności prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w co najmniej
jednej jednostce handlu detalicznego lub hurtowego
o powierzchni sprzedaży przewyższającej 400 m2.
Żywność, która spełnia wymogi prawa żywnościowego, wycofywana z dystrybucji np. ze względu
na zbliżający się upływ terminu przydatności do
spożycia lub wady wyglądu czy opakowań, ma być

Żywność, która spełnia wymogi prawa
żywnościowego, wycofywana z dystrybucji np. ze względu na zbliżający się upływ
terminu przydatności do spożycia lub
wady wyglądu czy opakowań, ma być
przekazywana organizacji pozarządowej
lub innemu podmiotowi spełniającemu
kryteria ustawowe.

przekazywana organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi spełniającemu kryteria ustawowe.
Ustawa nakłada na sprzedawców żywności obowiązek przeprowadzenia w jednostkach handlowych
kampanii edukacyjno-informacyjnych o racjonalnym
gospodarowaniu żywnością.
Przewiduje też obowiązek ponoszenia przez sprzedawców żywności opłaty za marnowanie żywności.
Opłata taka będzie ustalana poprzez pomnożenie
jednostkowej stawki przez masę marnowanej żywności. Opłaty nie ponosi się od 10% masy marnowanej
żywności (tj. unieszkodliwianej jako odpady). Jednak
w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów
podstawę obliczenia opłaty za marnowanie żywności
stanowić będzie 80%, a nie 90% masy marnowanej
żywności w kilogramach.
Ustawa weszła w życie 18 września 2019 r., z wyjątkiem
przepisów odnoszących się do opłaty za wytwarzanie
odpadów oraz przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych (za niewykonywanie nowych
obowiązków), które wejdą w życie 1 marca 2020 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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1% – OPP

Pomaganie jest fajne…
Polska Akcja Humanitarna
jest polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Fundacja niesie pomoc cierpiącym
w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, a jej misją jest uczynienie świata lepszym
poprzez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych. PAH kładzie szczególny
nacisk na potrzeby osób najbardziej narażonych na skutki kryzysu – dzieci, kobiet, uchodźców
i osób wewnętrznie przemieszczonych.

”

Naszym celem nie powinno być tylko własne dobre samopoczucie. Trzeba to
robić z głową – tak, żeby przypadkiem nikomu nie zaszkodzić. Pomaganie
wymaga profesjonalnej wiedzy, rozpoznania sytuacji potrzebujących, sprawdzenia, jakie mogą być konsekwencje przyznanej pomocy. Pomoc humanitarna
powinna być udzielona tym osobom, które jej w danym momencie potrzebują,
aby godnie przeżyć kryzysową sytuację.

ŻYWNOŚĆ
EDUKACJA
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Zapewniamy dostęp do żywności , prowadzimy dystrybucję paczek żywnościowych, rozdajemy narzędzia niezbędne do samodzielnego zapewnienia pożywienia.
Odbudowujemy szkoły, w istniejących szkołach remontujemy toalety
i punkty mycia rąk.

SCHRONIENIE I NFI

Dostarczamy pakiety nieżywnościowe, wyposażamy w materiały niezbędne do budowy tymczasowego schronienia.

DZIAŁANIA SOS

Zapewniamy bezpieczne schronienie, produkty pierwszej potrzeby i podstawowy dostęp do wody, żywności i opieki medycznej.

WODA I TOALETY

Zapewniamy dostęp do czystej i bezpiecznej wody oraz toalet. Budujemy
infrastrukturę wodną. Prowadzimy kampanie promocji higieny.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Dzieło Pomocy Ojca Pio
Wszystko zaczęło się wiele lat temu w krakowskim Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie ubodzy szukali
pomocy na klasztornej furcie. W 1999 z myślą o potrzebujących powstaje Kuchnia św. Łazarza – niepozorny
barak, w którym codziennie wydawana jest ciepła herbata i bułki. Wkrótce dołącza do niego drugi kontener
pełniący rolę łaźni. W 2004 r. następuje zmiana nazwy z Kuchnia św. Łazarza na Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.
Dziś Dzieło to dwa nowoczesne Centra Pomocy, sieć mieszkań wspieranych i chronionych, magazyn odzieżowy
i gospodarstwo rolne, które służą ponad 2 tys. osób doświadczających bezdomności.

Każda, nawet mała pomoc świadczona jest z okazaniem życzliwości i zrozumienia dla sytuacji
ubogiego człowieka. Pomagając doraźnie, chcemy wyjść naprzeciw najbardziej podstawowym
potrzebom najuboższych, wynikającym bezpośrednio z utraty dachu nad głową.

POMOC DORAŹNA
KUCHNIA DLA UBOGICH
PUNKT KONSULTACYJNY
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
INTEGRACJA SPOŁECZNA

”

Pierwsza pomoc, gdy zabrakło domu.
Miejsce spotkania i nawiązywania relacji.
Tutaj nikt ze swoimi problemami nie pozostaje sam.
Praca – droga do samodzielności.
Bo razem kroczyć raźniej.

Caritas
Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku. Od 1990 roku jest
instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, a od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Nasze działania charytatywne w Polsce koncentrują się na udzielaniu pomocy żywnościowej osobom potrzebującym poprzez prowadzenie zbiórki żywności. Przywracamy wiarę w siebie, dajmy
nadzieję, motywujemy do walki włączając naszych podopiecznych do różnych programów.

”

WSPARCIE RODZINY

Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów, wakacyjne wyjazdy
dla dzieci i młodzieży.

AKTYWIZACJA SENIORÓW

Minimalizowanie procesów osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów, tworzenie więzi przyjaźni, motywowanie do
aktywności społecznej.

WSPOMOŻENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
WALKA Z BEZDOMNOŚCIĄ

Całodobowa opieka medyczna, pielęgnacja osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Uwrażliwienie społeczeństwa na los ludzi ubogich, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, ograniczenie skrajnego ubóstwa,
przeciwdziałanie nierównościom społecznym.
Dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych, pomoc
w wychodzeniu z bezdomności i uzależnień, pomoc psychologiczna i terapeutyczna; objazdowa pomoc ratownicza.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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DORADCA RADZI

Co daje wiążąca
informacja stawkowa?
Sprzedaję towary i usługi i nie jestem pewien, czy używam poprawnej klasyfikacji lub właściwej
stawki VAT. Jaką ochronę prawną zapewnia wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?
1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, Od 1 listopada 2019 r. można zaś
sprawdzić, czy oferowane towary lub usługi będą
objęte tymi obniżonymi stawkami. Umożliwia to
WIS, która daje też pewność, że właściwie klasyfikuje
się towar. WIS to decyzja administracyjna, w której
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa, jaka
stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez zainteresowanego towaru lub usługi.
Wniosek o wydanie WIS można złożyć: podczas wizyty
w urzędzie, listownie lub elektronicznie.
Ochrona WIS będzie działać od momentu wejścia
w życie nowej matrycy stawek, WIS będzie wiązał
wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które
ją otrzymały. Są też 2 kategorie towarów, dla których
WIS jest wiążący od 1 listopada 2019 r.: wydawnictwa
książkowe (elektroniczne i drukowane książki, broszury, mapy) oraz wydawnictwa prasowe (elektroniczne
i drukowane gazety, dzienniki, czasopisma).
WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. Organ, który kontroluje
zainteresowanego, nie może go więc obciążyć
sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej
w WIS. WIS zawiera:
» opis towaru albo usługi którego dotyczy,
» klasyfikację towaru według jednej z 3 klasyfikacji –

»
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Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wniosek o wydanie WIS może złożyć:
» podatnik posiadający numer NIP,
» inny podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
świadczenia usług (np. osobą fizyczną, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą,
albo spółką w organizacji),
» zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na
sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym
zamówieniem publicznym.
Jeśli zainteresowany zastosuje się do decyzji WIS,
która została wydana dla innego podmiotu,
ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z jego
działalnością, również będzie korzystać z ochrony
prawnej (brak odpowiedzialności karnej skarbowej –
nienaliczanie odsetek za zwłokę; brak podatku,
jeżeli zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do
WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe związane
ze zdarzeniem miały miejsce po opublikowaniu
WIS w BIP KIS).
WIS wygaśnie z dniem, gdy zmienią się przepisy prawa podatkowego i stanie się ona niezgodna z tymi
przepisami. Zmienić albo uchylić WIS może Szef KAS,
jeśli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa. Dyrektor
KIS może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS,
ale tylko, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa albo w razie wydania wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE.

NIEZBĘDNIK

Maksymalne stawki podatku
od nieruchomości i opłat lokalnych
Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek, z tym że stawki te w 2020 r. nie
mogą przekroczyć:
Podatek / opłata

gruntów:

Podatek
od nieruchomości –
rocznie od:

budynków
lub ich
części:

Maksymalna stawka

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,95 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,80 zł od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,50 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,15 zł od 1 m2 powierzchni

mieszkalnych

0,81 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,87 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,05 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
2% ich wartości

budowli:
Opłata targowa
Opłata
miejscowa

792,21 zł dziennie

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe
oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,31 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,26 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,48 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

125,40 zł rocznie
od jednego psa

część stała
Opłata
reklamowa

część zmienna

2,59 zł dziennie
0,23 zł od 1 m2 pola
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego służących
ekspozycji reklamy dziennie

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII
na podatek od środków transportoPON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

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

2
7

Gromnicznej).

10

dochodowym od osób prawnych albo
od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach

14
17

Rozliczenia z PIT i CIT przez podatników i płatników-pracodawców.
Wpłata ryczałtu. PFRON.

Rozliczenie VAT i akcyzy. Informacja
podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za
styczeń. Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania

społeczne, ubezpieczenie zdrowot-

pracowników za styczeń.

ne i FP – osoby fizyczne opłacające
INTRASTAT.

ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku

20

do wynagrodzeń niepełnosprawnych

składki wyłącznie za siebie.

ści z tytułów wymienionych w art. 21

płatnicy składek. Wpłata do PPK
za styczeń 2020 r.

Wpłata składek na ubezpieczenia

karty podatkowej za styczeń. Wpłata
zagranicznej osobie prawnej należno-

nie zdrowotne, FP i FGŚP – pozostali

25

Wpłata podatku dochodowego w formie
zryczałtowanego podatku od wypłat

ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze-

Tłusty czwartek.

LU TY
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej

wych na rok 2020. Wpłata składek na

SOB. NIEDZ.

Dzień Zakochanych

26
28

Środa Popielcowa.
Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2019 r. o danych zawartych
w imiennych raportach miesięcznych

(Walentynki).

sporządzonych do ZUS.
Wpłata podatku od nieruchomości
oraz podatku leśnego – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki

osób prawnych i przekazanie podat-

nieposiadające osobowości prawnej.

nikowi mającemu siedzibę lub zarząd

Wpłata I raty podatku od środków

w Polsce informacji CIT-7.

transportowych. Złożenie deklaracji

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe

Paweł Żółtek

Biuro Rachunkowe

WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

