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PODATKI
Rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT podpisane
Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są
podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący
dwie części: deklarację i ewidencję. Jeden plik ma
uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć
obciążenia sprawozdawcze podatników VAT.
Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane
18 października 2019 r.

AKTUALNOŚCI
obowiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji i ewidencji VAT). Zmniejszy to koszty obsługi i pracochłonność wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez
podatników VAT.
Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
• JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się
miesięcznie,
• JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się
kwartalnie.

Nowa struktura JPK_VAT została opracowana w wyni- Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Miku konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami, co po- nistra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paździerzwoliło na lepsze przystosowanie pliku do ich potrzeb. nika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r.,
deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie poz. 1988) oraz opracowany na jego podstawie wzór
z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elek- schemy JPK_VAT, który jest dostępny na stronie Portronicznym, tj. JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony talu Podatkowego.
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Opracowanie nowej struktury JPK_VAT poprzedziły konsultacje publiczne oraz podatkowe. W ich efekcie Ministerstwo Finansów – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
podatników – zrezygnowało z części proponowanych
pierwotnie oznaczeń typów dokumentów (zredukowano
je o połowę) oraz oznaczeń procedur specjalnych.

podatek węglowodorowy (stawka 0–25%) i podatek
od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak
spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał
obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi
państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia
gazu łupkowego.

Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy
Nowe stawki obejmą od 1 listopada 2019 r. np. e-booki
(5% zamiast 23%) i e-prasę (8% zamiast 23%).

Jednocześnie ma się zmienić termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
Od 1 września br. dla celów VAT uznano za pierwsze
zasiedlenie również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części (po
ich wybudowaniu lub ulepszeniu).

Przewidziano także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o modyfikację
zasad składania sprawozdań finansowych (w formie
elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań
Określenie fakultatywnego sposobu korekty
finansowych). Podatnicy obowiązani do sporządzenia
dokonywanej przez podatników ponownie
sprawozdania finansowego będą je przekazywali za
korzystających ze zwolnień od VAT
Podatnicy podejmujący decyzję o ponownym skorzy- pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi
staniu ze zwolnień od VAT, o których mowa w art. 43 Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze sprawozdaust. 1 pkt 3 bądź art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, mogą niem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia
teraz dokonać jednorazowej korekty za pozostały okres rocznego sprawozdania finansowego. Przewidziano
korekty (w ramach ostatniej składanej deklaracji VAT). także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie
papierowej przez podatników osiągających wyłączZmiany w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów nie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniająOd 1 września br. rozliczenie zamknięcia, o którym cych pracowników.
mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, uznaje
się za dokument, na którego podstawie może być
rozliczany VAT z tytułu importu towarów.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Obniżka akcyzy dla pojazdów hybrydowych
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
wprowadza obniżoną o 50% stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych.

Znakowanie żywności symbolem ,,Produkt polski''
Wspieraj polskich producentów, krajową gospodarkę
i rolnictwo! Wybieraj żywność ze znakiem „Produkt
polski”.

Koniec specjalnego podatku węglowodorowego
Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku
węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw zakłada, że uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.
Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej
wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów,
dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, wprowadzone zostały
przepisy ustalające jednolite kryteria umożliwiające
producentom żywności podawanie na opakowaniu
informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzone oznaczenie „Produkt polski”.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice, nawiązu- polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności
jącej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez kon- w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej.
sumentów, którzy kraj pochodzenia produktu traktują
jako jedno z kryteriów zakupu.
W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:
• dochody – 429,5 mld zł,
• wydatki – 429,5 mld zł,
PRAWO
• brak deficytu budżetu państwa,
• deficyt sektora finansów publicznych (według meUsprawnienie egzekucji administracyjnej
todologii unijnej) na poziomie 0,3% PKB.
Uproszenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego
w zakresie m.in: egzekucji z pieniędzy poprzez wprowa- Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego
dzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych Gdy posiadacze kredytów konsumenckich wcześniej
czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez spłacą pożyczkę, bank musi im oddać wszystkie jej
elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał
tytułu wykonawczego przewiduje nowelizacja ustawy Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C 383/18 –
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Lexitor. Kredytodawcy muszą więc rozliczyć się m.in.
niektórych innych ustaw.
z: prowizji, opłaty przygotowawczej i ubezpieczenia.
Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może
go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca
powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu
np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia oraz je
oddać konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, a więc powinien obejmować okres od dnia
faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty
określonej w umowie. Nie może także zależeć od tego,
kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

KADRY I ZUS
„Odmrożenie” funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok
2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny ma
Projekt ustawy budżetowej na rok 2020
na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu
W przyjętym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanonie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza wanej na rok 2019. Umożliwi to zatem przeznaczenie
taka sytuacja od 1990 r.
przez pracodawców wyższych środków na działalność
socjalną, organizowaną na rzecz pracowników.
Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu
wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

5

TEMAT NUMERU

OBOWIĄZKOWY MECHANIZM
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje przy sprzedaży
krajowej, która obecnie podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia (np. dostaw prętów
stalowych, telefonów komórkowych, odpadów, surowców wtórnych) oraz objętej odpowiedzialnością solidarną nabywcy (jak np. dostawy paliwa, rur stalowych). Obowiązkowy split payment
obejmuje także usługi budowlane.
Zamiast odwrotnego obciążenia, nowelizacja wprowadza stosowany obligatoryjnie mechanizm podzielonej
płatności. MPP ma być stosowany w odniesieniu do
150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie
z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.
Obowiązkowy tzw. split payment dotyczy branż, które
były objęte dotąd reżimem odwrotnego obciążenia
oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Chodzi o branże stalową, paliwową, usług budowlanych
i przenoszenia uprawnień do CO2. Mechanizmem tym
objęte zostają także transakcje, których przedmiotem
są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel
i produkty węglowe oraz maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Do grup towarów i usług
z obligatoryjnym MPP należą więc w szczególności:
elektronika (np. smartfony, telefony, tablety, laptopy,
netbooki, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
procesory); paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe; prawa do emisji gazów cieplarnianych;
roboty budowlane; węgiel; wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe; odpady, złom, surowce wtórne
oraz handel częściami do samochodów i motocykli.

(wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
udokumentowane fakturą, w której kwota brutto
przekracza 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty
w walucie obcej).

Co ważne, obowiązkowy split
payment dotyczy wyłącznie transakcji
dokonywanych pomiędzy podatnikami
(B2B), podlegających opodatkowaniu
VAT w Polsce, udokumentowanych
fakturą, w której kwota należności
ogółem przekracza 15 000 zł brutto.

To, czy MPP zostanie obowiązkowo zastosowany do
danej transakcji, ma wynikać z odpowiedniej informacji zamieszczonej na fakturze. Faktura, której wartość brutto przekroczy 15 tys. PLN, dokumentująca
sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym
mechanizmem split payment będzie musiała zostać
Obligatoryjnym mechanizmem split payment obję- opatrzona adnotacją „mechanizm podzielonej płatte zostają płatności za niektóre towary lub usługi ności”. W razie braku takiej informacji na fakturze –
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urząd skarbowy nałoży na sprzedawcę dodatkowe Zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadzobowiązanie podatkowe (sankcję VAT) w wysokości ku gdy:
30% kwoty VAT wykazanej na fakturze. Sankcja 30% • przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych
przewidziana jest także dla nabywcy, który pomimo
w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy
obowiązku dokonania zapłaty w split payment, ureo VAT, dla których obowiązek podatkowy powstał
guluje tę kwotę w inny sposób.
lub faktura została wystawiona po 31 paździerKary te nie znajdą zastosowania, jeśli:
nika 2019 r.,
• pomimo braku oznaczenia „mechanizm podzie- • po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dolonej płatności” na fakturze, nabywca ureguluje
stawy towarów lub świadczenia usług, wymieniofakturę poprzez split payment,
nych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do
ustawy, dla których faktura została wystawiona
• pomimo braku zapłaty w split payment przez nabywprzed 1 listopada 2019 r.
cę, sprzedawca rozliczy całą kwotę VAT z faktury.
– stosuje się przepisy sprzed 1 listopada br. (odPoza tym płatność dokonana z pominięciem obowiąz- wrotne obciążenie).
kowego split payment nie może stanowić kosztu w PIT
oraz CIT. Czyn ten został objęty odpowiedzialnością Jak wskazano, 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie
obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatna podstawie Kodeksu karnego skarbowego.
ności (MPP) dla niektórych transakcji, zaś 1 stycznia
Od 1 listopada 2019 r. obowiązują również ułatwienia 2020 r. – obowiązek zapłaty na rachunek wskazany
w modelu dobrowolnego, jak i obowiązkowego MPP. w Wykazie podatników VAT. Właściwym rachunkiem,
który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych
Polegają one na możliwości:
1. opłacania z rachunku VAT – poza należnym VAT obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny
oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontra- rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną
hentów – również należności z tytułu podatków działalnością gospodarczą. Warto zatem sprawdzić,
dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz czy wykorzystywane do działalności gospodarczej
rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK
składek ZUS,
2. stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika na pewno zostały zgłoszone do
przed wystawieniem faktury,
3. dokonywania jednym komunikatem przelewu płat- urzędu skarbowego.
ności za więcej niż jedną fakturę (za kilka faktur
Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przew ramach jednego przelewu).
lewów bankowych transakcje podlegające opodatPoza tym od tej daty zmienione przepisy odstępują kowaniu VAT w Polsce są zobowiązane do otwarcia
w ogóle od określania dolnego limitu, od którego ma rachunku bankowego w Polsce. Na wniosek podatnika
być stosowana odpowiedzialność solidarna nabyw- nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej
cy. Nie ma też już kaucji gwarancyjnej, a więc nie lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospobędzie możliwe wyłączenie stosowania przepisów darczej na terytorium kraju naczelnik drugiego urzędu
o odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów skarbowego dokonuje zwrotu poniesionych przez
podatnika kosztów obsługi rachunków – do wysokości
poprzez jej złożenie.
kosztów wynikających z prowadzenia i wykorzystyJeżeli rozliczenie następuje w formie kompensaty, wania rachunków VAT do celów obowiązkowego
to obowiązkowy split payment nie ma zastosowania stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
(art. 108a ust. 1d ustawy o VAT).
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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ZASADY OBLICZANIA ZALICZEK
NA PODATEK DOCHODOWY
OD 1 PAŹDZIERNIKA
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dot. stosowania w 2019 r. podwyższonych
kwotowych kosztów uzyskania przychodów
i obniżonej stawki podatkowej do dochodów
opodatkowanych według skali podatkowej.
Przedstawił w nich m.in. zasady stosowane od
1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczki
na podatek dochodowy.

Podatnik może upoważnić swojego płatnika określonego w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT
(tj. np.: pracodawcę, rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
organ rentowy, bank wypłacający emeryturę z zagranicy, uczelnię wypłacającą stypendium czy zleceniodawcę) do stosowania przy poborze zaliczki, zamiast
ww. stawki 17%, stawki w wysokości 17,75% (art. 6
ust. 2 nowelizacji). Możliwość ta została wprowadzona
z myślą o tych podatnikach, którzy pierwszy przychód
Normuje je art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w 2019 r. uzyskali począwszy od 1 października.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku Z kolei podatnicy, którzy od dochodów uzyskanych
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych w 2019 r. obliczają zaliczki na podatek dochodowy
innych ustaw.
w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – zaliczki te obliczają
Wynika z nich np., że płatnik i podatnik (nie dotyczy na dotychczasowych zasadach, z tym że, od dnia
podatników obliczających zaliczki na podatek docho- 1 października 2019 r. przy ich obliczaniu stosują
dowy w sposób określony dla osób prowadzących skalę podatkową ze stawkami 17,75% i 32% nadwyżki
pozarolniczą działalność gospodarczą) przy obliczaniu ponad 85 528 zł, uwzględniając kwotę zmniejszającą
zaliczki na podatek dochodowy, zamiast 18% stawki, podatek w wysokości 548,30 zł.
stosuje stawkę w wysokości 17% oraz uwzględnia
kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł Zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem
skali podatkowej ze stawkami 17,75% i 32% nadwyż(art. 6 ust. 1 nowelizacji).
ki ponad 85 528 zł i kwoty zmniejszającej podatek
Przykładowo więc pracodawca przy poborze zaliczki w wysokości 548,30 zł od dnia 1 października 2019 r.
na podatek, w odniesieniu do dochodów (stanowiących obliczają również osoby opłacające zaliczki według
podstawę opodatkowania) mieszczących się w pierw- skali podatkowej od dochodów z najmu, dzierżawy
szym przedziale skali podatkowej, zastosuje 17% stawkę. oraz od dochodów z działów specjalnych produkcji
Ponadto obliczoną zaliczkę na podatek zmniejszy (jeżeli rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji
jest do tego upoważniony przez pracownika) o 1/12 rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg
rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów
kwoty zmniejszającej podatek, tj. o 43,76 zł.
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i rozchodów. Podatnicy ci bowiem obliczają zaliczki
na podatek dochodowy według skali podatkowej
w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Obniżenie stawki podatku dochodowego, o której
mowa w skali podatkowej w trakcie 2019 r., podatnicy mogą uwzględnić poprzez pomniejszenie wpłaty,
czyli zaliczki wynikającej z decyzji obniżonej o przysługującą do odliczenia składkę na ubezpieczenie
Obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodo- zdrowotne, za miesiące od października do grudnia
wy przy zastosowaniu skali podatkowej ze stawkami 2019 r., o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej
17,75% i 32% nadwyżki ponad 85 528 zł i kwoty (art. 6 ust. 4 nowelizacji).
zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października Podatnicy, którzy nie pomniejszą zaliczek wpłaca2019 r. Oznacza to, że znajduje zastosowanie rów- nych za miesiące od października do grudnia 2019 r.,
nież do zaliczek na podatek dochodowy obliczanych otrzymają zwrot nadpłaconego podatku w związku
od dnia 1 października 2019 r. za miesiąc wrzesień z obniżeniem najniższej stawki podatku, dokonując
2019 r. lub za trzeci kwartał 2019 r. Zaliczki za te rozliczenia w zeznaniu PIT-36 składanym za 2019 r.
okresy płatne są bowiem do dnia 20 października w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
2019 r. (art. 6 ust. 3 nowelizacji).
Przypomnieć należy, że na podstawie nowelizacji:
Natomiast podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu 1. zostały podwyższone zryczałtowane (kwotowe)
norm szacunkowych dochodu, mogą pomniejszyć
koszty uzyskania przychodów określone w art.
zaliczkę na podatek dochodowy ustaloną decyzją na22 ust. 2 ustawy o PIT. Jeśli chodzi o koszty mieczelnika urzędu skarbowego w trakcie 2019 r. Decyzją
sięczne uwzględniane przy obliczaniu zaliczek od
naczelnika urzędu skarbowego są ustalane zaliczki na
1 października 2019 r. i docelowo od 1 stycznia
podatek dochodowy tym podatnikom, którzy dochód
2010 r., to wynoszą one:
z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy
zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Decyzja • dla jednoetatowców, miejscowych – 250 zł,
ustalająca zaliczki na podatek dochodowy z uwzględ- • dla jednoetatowców, dojeżdżających – 300 zł.
nieniem skali podatkowej jest wydawana na podstawie
złożonej naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji 2. została obniżona o 1 punkt procentowy najniższa
według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach
stawka zawarta w skali podatkowej określona
zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Podatnicy
w art. 27 ustawy o PIT (z 18% na 17%). Obniżona
wpłacają zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej
17% stawka będzie mieć zastosowanie docelowo
decyzją naczelnika urzędu skarbowego obniżone
od 2020 r. do rocznych dochodów nieprzekraczao kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%
jących 85 528 zł. Ustawa weszła w życie z dniem
podstawy wymiaru składki).
1 października, tj. w trakcie bieżącego roku podatkowego, stąd konieczne stało się określenie
Obniżenie od dnia 1 października 2019 r. najniżdla całego 2019 r. najniższej stawki podatkowej
szej stawki podatku dochodowego, o której mowa
w skali na poziomie 17,75% i odpowiedniej kwoty
w skali podatkowej, nie powoduje obowiązku zmiany
zmniejszającej podatek.
wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji ustalającej zaliczki na podatek dochodowy dla
podatników, którzy dochody z działów specjalnych
produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm
szacunkowych dochodu.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

OPODATKOWANIE NAJMU
PRYWATNEGO PO ZMIANACH
1 stycznia 2019 r. wprowadzono ważne zmiany dla podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego
przez jednego z małżonków.
1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące przychód osiągnięty został w grudniu roku podatwyboru formy opodatkowania przychodów z tzw. kowego. Te same terminy obowiązują dla złożenia
najmu prywatnego (tj. najmu świadczonego poza zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.
działalnością gospodarczą) oraz opodatkowania przychodów z takiego najmu przez jednego z małżonDochody małżonków
ków. Po zmianach nie trzeba już składać do urzędu
skarbowego odrębnego oświadczenia o wyborze Zasadą jest, że małżonkowie, między którymi istnieje
ryczałtu od przychodów ewidncjonowanych. Rów- wspólność majątkowa, opodatkowują swoje przychonoznaczne z dokonaniem wyboru ryczałtu na dany dy/dochody z najmu prywatnego rzeczy należących
rok podatkowy, jest: dokonanie pierwszej w roku do wspólnego majątku odrębnie, proporcjonalnie do
podatkowym wpłaty ryczałtu lub złożenie zeznania prawa do udziału w zysku.
PIT-28, jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnął
W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że
w grudniu roku podatkowego.
prawa do udziału w zysku są równe. Jeśli między małPonadto od 1 stycznia 2019 r. oświadczenie o opodat- żonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane
kowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu przez przychody/dochody z najmu prywatnego mogą być
jednego z małżonków, jak i zawiadomienie o rezygnacji opodatkowane w całości przez jednego z małżonków.
z takiego sposobu rozliczeń, mogą być podpisane W takiej sytuacji małżonkowie powinni złożyć do
przez jednego z małżonków. Poza tym na gruncie urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskaustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zać, który z nich będzie w całości rozliczał podatek
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby z tytułu osiągniętego dochodu (przychodu) z najmu.
fizyczne (dalej: „ustawy ryczałtowej”), oświadczenie
o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego Od 1 stycznia 2019 r. zarówno ustawa o podatku
z małżonków należy złożyć do 20. dnia miesiąca na- dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa rystępującego po miesiącu, w którym otrzymany został czałtowa dopuszczają, by oświadczenie o opodatpierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, kowaniu całości dochodu (przychodu) osiągniętego
albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki z najmu prywatnego przez jednego z małżonków
10
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oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu
rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą
było podpisane przez jednego z nich. Podpisanie w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu.
oświadczenia bądź zawiadomienia przez jednego
z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu
przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28)
jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy
zawiadomienia w imieniu ich obojga. Oświadczenie opodatkowania. Pierwsza wpłata ryczałtu jest zatem
to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej równoznaczna z wyborem tej formy opodatkowania.
za fałszywe zeznania.
Nie zmieniła się zaś zasada, zgodnie z którą wybrana
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje także nowy termin, forma opodatkowania przychodów z najmu prywatw jakim na gruncie ustawy ryczałtowej podatnicy nego obowiązuje przez cały rok podatkowy.
mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji
Przykład:
z tego sposobu rozliczeń. Podatnicy mogą złożyć takie
oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego
Podatnik, który pierwszy czynsz z tytułu najmu
po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy
lokalu mieszkalnego otrzymał w lipcu, wpłacając
przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
do 20 sierpnia ryczałt, informuje jednocześnie o dodo końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki
konanym wyborze tej formy opodatkowania. Nie
przychód osiągnięty został w grudniu roku podatmusi już składać żadnego innego oświadczenia
kowego. Te same terminy obowiązują dla złożenia
o wyborze ryczałtu.
przez małżonków zawiadomienia o rezygnacji z tego
sposobu rozliczeń.
1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek
prowadzenia ewidencji przychodów przez podatniPodstawową formą opodatkowania przychodów z naj- ków osiągających przychody z najmu prywatnego
mu prywatnego są ogólne zasady opodatkowania i korzystających z opodatkowania ryczałtem w przywedług skali podatkowej.
padku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Obecnie
Podatnicy osiągający ww. przychody mogą też wy- w każdym przypadku wysokość przychodów ustalana
brać opodatkowanie w formie ryczałtu od przycho- jest na podstawie dowodów potwierdzających ich
otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.
dów ewidencjonowanych.
Formy opodatkowania najmu prywatnego

Od początku 2019 r. ustawa ryczałtowa za równo- Powyższe wynika z objaśnień podatkowych Miniznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na stra Finansów.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PROSTSZY WYBÓR FORMY
OPODATKOWANIA DOCHODÓW
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1 stycznia br. nastąpiły zmiany dotyczące m.in. Podstawową formą opodatkowania dochodów z dziawyboru formy opodatkowania podatkiem do- łalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólchodowym od osób fizycznych (PIT).
nych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe
dotyczące nowości wprowadzonych ustawą z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244).
Co z nich wynika?

1 stycznia 2019 r. zmienił się termin
na wybór formy opodatkowania
przychodów / dochodów z działalności
gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 r. jest on:
• do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego,
jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty
w grudniu roku podatkowego – w przypadku 19%
stawki podatku lub ryczałtu,
• do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności – w przypadku karty podatkowej,
• do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik
opodatkowany był w formie karty podatkowej –
w przypadku wszystkich form opodatkowania.
12
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Podatnik może także wybrać – dla przychodów/dochodów z działalności gospodarczej – w określonych
okolicznościach opodatkowanie według 19% stawki
podatku (tzw. podatek liniowy) bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, tj.: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo kartą podatkową.
1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na
dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem
dochodowym przychodów / dochodów z działalności
gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik może dokonać ostatecznego
wyboru formy opodatkowania według
19% stawki podatku albo ryczałtem,
składając pisemne oświadczenie
do 20. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym podatnik
osiągnął pierwszy w roku podatkowym
przychód albo do końca roku
podatkowego, jeżeli pierwszy taki
przychód został osiągnięty w grudniu
roku podatkowego.

Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpo- podatkowej, uważa się, że nadal dochody z prowadzonej
czynających działalność gospodarczą w trakcie roku działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.
podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.
Przykład:
Ponadto umożliwiono podatnikowi dokonanie zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowe- Podatnik, który w 2019 r. korzystał z opodatkowania
go terminu.
w formie karty podatkowej i zamierza w 2020 r. wybrać
ryczałt, powinien do 20 stycznia 2020 r. złożyć oświadWniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak czenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli do dnia
dotychczas, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia 20 stycznia 2020 r. złoży oświadczenie o wyborze ryczałtu,
roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie a następnie zmieni zdanie, to będzie jeszcze mógł złożyć
działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem. oświadczenie o rezygnacji z tej formy. W wyniku tego
jego dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach
według skali podatkowej, albo jeżeli złoży oświadczePrzykład:
nie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej
Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpo- działalności gospodarczej według 19% stawki podatku –
czął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą w takiej formie.
wniosku CEIDG-1 lub pisemnie bezpośrednio do urzędu
skarbowego złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu dla Na dokonanie ostatecznego wyboru podatnik ma czas do
przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierw- 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
szy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do
ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Przed końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód
upływem tego terminu może on więc zrezygnować z ry- został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.
czałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na
ogólnych zasadach według skali podatkowej, bądź też Nadal obowiązuje przy tym zasada, że wybór dokonany
może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w danym roku podatkowym obowiązuje także w latach
liniowego. Powyższa zasada dotyczy także przypadku, następnych – dopóki podatnik nie dokona innego wygdy podatnik.
boru. Jak wynika bowiem z art. 40 ust. 3 ww. nowelizacji
upraszczającej, skutki określone w art. 9a ust. 4 ustawy
Natomiast podatnik ten nie może już wybrać opodatko- zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym oraz
wania w formie karty podatkowej, gdyż wniosek o zastoso- w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu
wanie opodatkowania w tej formie na ten rok podatkowy, dotychczasowym zachowują moc w latach podatkopowinien złożyć przed rozpoczęciem działalności.
wych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.,
chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie
Termin 20 stycznia danego roku podatkowego obowią- albo oświadczenie lub wniosek, o których mowa odzuje również podatników, którzy w poprzednim roku powiednio w art. 9a ust. 2b ustawy zmienianej w art. 7
podatkowym korzystali z opodatkowania w formie w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 9 ust.
karty podatkowej. Jeżeli bowiem do dnia 20 stycznia 1b ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym
roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działal- niniejszą ustawą.
ności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze
opodatkowania w formie ryczałtu albo oświadczenia Aktualna pozostaje także zasada, że właściwe oświado wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku czenie, wniosek lub zawiadomienie podatnik może
albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skar- złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za
bowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty pomocą wniosku CEIDG-1.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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ZAKAZ SPRZEDAŻY PLASTIKOWYCH
„JEDNORAZÓWEK” CORAZ BLIŻEJ
Na wiosnę organy UE zatwierdziły wprowadzenie – do 2021 r. – zakazu sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu.
Oznacza to, że sprzedaż jednorazowych sztućców,
patyczków do uszu, słomek i mieszadełek z plastiku
zostanie zakazana do 2021 r., 90% zebranych i przetworzonych plastikowych butelek jeszcze przed 2029 r.
oraz bardziej rygorystyczne stosowanie zasady, wedle
której zanieczyszczający płaci.
Przyjęta dyrektywa unijna zakłada, że następujące
produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego zostaną do 2021 roku objęte zakazem
sprzedaży w UE:
• sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki),
• talerzyki i inne naczynia,
• słomki do napojów,
• patyczki do uszu,
• rączki do balonów,
• tworzywa sztuczne ulegające oksydegradacji i pojemniki do żywności oraz styropianowe kubeczki.

butelki będzie zwracana konsumentowi przez sklep
lub automat).
Zgodnie z nowymi przepisami, od 2025 r. nakrętki
i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do
obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników.
Przewidziano także rozszerzenie stosowania zasady
„zanieczyszczający płaci”. Dotyczy ona w szczególności
producentów wyrobów tytoniowych (filtry stosowane
w papierosach zawierają octan celulozy, który nie ulega biodegradacji). Będzie też miała zastosowanie do
sieci rybackich wykonywanych z tworzyw sztucznych,
aby producenci, a nie rybacy, ponosili koszty zbierania
sieci utraconych na morzu.

Producenci opakowań na żywność, owijek np. kanapek, pojemników i kubków na napoje, papierosów,
Państwa członkowskie będą miały czas do 2029 r. na chusteczek nawilżanych, patyczków do balonów i lekosiągniecie poziomu 90% recyklingu plastikowych kich toreb na zakupy będą ponosić koszty zbierania
butelek (a do 2025 r. – 77%). Nowe butelki będą mu- tych odpadów i uprzątnięcia z miejsc publicznych, ich
siały być wytwarzane przynajmniej w 25% z materiału transportu, przetworzenia oraz koszty upowszechpochodzącego z recyklingu przed 2025 r. Do 2030 r. niania edukacji na ten tamat.
odsetek ten powinien sięgnąć 30%.
Informacja o negatywnym wpływie produktu na
Żeby osiągnąć taki poziom zbiórki plastikowych bute- środowisko naturalne powinna być obowiązkowo
lek jednorazowego użytku, kraje UE mają ustanowić umieszczana na etykietach, żeby uświadomić użytcele selektywnego zbierania w ramach systemów kownikom negatywne skutki wyrzucania gdzie inrozszerzonej odpowiedzialności producentów bądź dziej niż do kosza niedopałków papierosów z filtrami,
ustanowić tzw. system kaucyjny (tj. do ceny produktu plastikowych kubków, nawilżanych chusteczek czy
będzie doliczana opłata, która w momencie oddania serwetek higienicznych.
14
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ZARZĄDZANIE I MARKETING

BIZNESOWA SIEĆ KONTAKTÓW
Tytuł artykułu to definicja networkingu. Sukces w biznesie to nie zawsze zasoby i umiejętności, które posiadasz. Dlatego dowiesz się dziś, jak ważne jest tworzenie sieci relacji
z partnerami biznesowymi.
CZYM JEST I JAK DZIAŁA NETWORKING?
Działania networkingowe to wymiana informacji i doświadczeń, pozyskiwanie i dzielenie się nimi z innymi.
W praktyce to podtrzymywanie kontaktów biznesowych i pozabiznesowych z osobami, których wiedza
może pomóc w prowadzeniu firmy.
BŁĘDY W MYŚLENIU
• Networking to nie płatna protekcja. Trwalsze znajomości z kontrahentami są po to, by się wspierać
i pomagać sobie w rozwoju. Networking nie ma
na celu kolesiostwa i łamania prawa.
• Networking może wyjść poza krótkie spotkania
biznesowe. Służą mu regularne spotkania przy
różnych okazjach np. rozgrywek sportowych.
• Budowanie networkingu nie opiera się wyłącznie
na zwiększaniu liczby znajomości. Chodzi też o to,
co wiesz i czym możesz się dzielić.
Networking to wymiana informacji, zasobów i możliwości. Potencjalny partner nie jest zainteresowany
tylko Twoją osobą, ale przede wszystkim tym, co
zyskuje, utrzymując znajomość.
KORZYŚCI NETWORKINGU
Przedsiębiorcy z całego świata prowadzący networking wymieniają m.in. te trzy zalety:
• Wzmocnienie pozycji biznesowej. Firma, która
jest polecana ma większe szanse na znalezienie
kolejnych zleceń i współprace z innymi.
• Oszczędność czasu i pieniędzy. Networking jest

także jednym z najmniej kosztownych sposobów
na reklamę. Rekomendacje zaufanych osób są
skuteczniejsze w poszukiwaniu partnerów.
• Większa wiarygodność wśród klientów. Wpływa
na to różnorodność form współpracy.
JAK DZIAŁAĆ SKUTECZNIE W NETWORKINGU?
„70% nastawienia, 20% umiejętności, 10% szczęścia” –
taki jest przepis według Romana Wendta. Jest kilka
zasad, które przy dobrym nastawieniu pomogą Ci
odnieść sukces w networkingu.
1. Buduj sieci trwałych i wzajemnie wartościowych
kontaktów.
2. Określ cel. Musisz wiedzieć, kogo chcesz wciągnąć do swojej sieci kontaktów i jakie korzyści
możesz odnieść dzięki zbudowanym relacjom.
Ważna jest różnorodność bazy kontaktów.
3. Sięgaj po wielokierunkowe źródła kontaktów.
Nie ograniczaj się tylko do spotkań biznesowych
i koleżeńskich. Działaj równolegle także w Internecie, np. LinkeIn, GoldenLine.
4. Działaj konsekwentnie. Networking polega na
działaniach długofalowych. Ważny jest czas,
na zdobycie zaufania często pracuje się latami.
5. Bądź pomocny. Zasada wzajemności to jeden
z filarów networkingu. Nie zbudujesz trwałej sieci
kontaktów, jeśli nie będziesz nikomu pomagał.
W liczbach: członkowie Business Network International, największej organizacji networkingowej, w 2011 r.
wygenerowali 6,9 mln rekomendacji, które pozwoliły
im zarobić 3,1 mld dolarów! Warto prowadzić działań networkingowe?
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KADRY I ZUS

W 2020 R. TYLKO E-RECEPTY
Od 8 stycznia 2020 r. recepty będą w Polsce wystawiane – poza wyjątkami określonymi
w ustawie Prawo farmaceutyczne – tylko w postaci elektronicznej.

Kalendarz wprowadzania cyfrowych usług
w ochronie zdrowia
• styczeń 2019 – każda apteka w Polsce musi
być podłączona do systemu e-zdrowie, aby
móc realizować e-recepty,
• od końca roku 2019 – stopniowe włączanie
do systemu e-zdrowie placówek medycznych,
• do czerwca 2019 – pilotaż e-skierowania
w placówkach medycznych,
• styczeń 2020 – obowiązek wystawiania
wyłącznie e-recept,
• styczeń 2021 – obowiązek wystawiania
wyłącznie e-skierowań,
• styczeń 2021 – wymiana elektronicznej
dokumentacji medycznej za pośrednictwem
platformy e-zdrowie.
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Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki w Polsce są
zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie
(P1). Daje ona możliwość realizacji e-recept, ale także
generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji
Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej, jak
i elektronicznej. Oznacza to, że każda zrealizowana
recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa,
jest zarejestrowana w systemie i udostępniona pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl.
Dzięki e-recepcie, jeżeli przepisano Ci więcej leków,
nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji – każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece
w Polsce. Nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy
lek, wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeżeli korzystasz
przy tym z IKP:
• w każdej chwili możesz sprawdzić, jak przyjmować lek – na e-recepcie znajdziesz informacje
o przepisanym dawkowaniu;
• otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po
ustaleniu z lekarzem);
• możesz sprawdzać dawkowanie leków przepisanych Twoim dzieciom do 18. roku życia.

Co zrobić, aby odbierać recepty SMS-em lub e-mailem?
1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.
2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj
powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie).

się ponad 100 nowych placówek. Do tego czasu
wystawiono już w Polsce ponad 17,5 mln e-recept,
a średnia dzienna liczba wystawianych e-recept wynosi 500 000. Ze względu na dobro pacjentów oraz
płynność pracy wystawiających, Ministerstwo ZdroJeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierw- wia zachęca do jak najwcześniejszego przyłączenia
szym kroku podać swój SMS lub/i e-mail, na który podmiotów leczniczych i rozpoczęcia wystawiania
będziesz otrzymywać powiadomienia.
e-recept. Pozwoli to skorzystać z niezbędnego
wsparcia technicznego i organizacyjnego przed
W połowie października prawie 8 000 podmio- uruchomieniem systemu oraz z atrakcyjnych form
tów leczniczych było już podłączonych do systemu wsparcia finansowego przewidzianych w zarządzeniu
e-zdrowie (P1), a każdego dnia średnio podłącza Prezesa NFZ.

1
2

Jak działa e-recepta?

Lekarz elektronicznie wystawi e-receptę

Otrzymasz

3

W aptece:

SMS z 4-cyfrowym
kodem

albo e-mail z załączoną
w PDF informacją
o e-recepcie

podasz 4-cyfrowy kod
z SMS-a i PESEL (swój
lub osoby, dla której
kupujesz lek)

farmaceuta zeskanuje kod
z informacji o e-recepcie,
którą masz w e-mailu

Lekarz może również
dać Ci wydruk
informacyjny

farmaceuta wyda Ci lek
na podstawie wydruku
informacyjnego

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

TSUE O KLAUZULACH
NIEDOZWOLONYCH
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 r. wydał wyrok w sprawie
C-260/18 – Dziubak, istotny m.in. dla „frankowiczów”.
Jest on wskazówką, jak interpretować przepisy dyrektywy o nieuczciwych warunkach umów. Odnosi
się do tego, jak postępować w sporach o uznanie
klauzul za niedozwolone i jakie okoliczności brać pod
uwagę, orzekając w postępowaniach o skutkach uznania postanowień za abuzywne. Zdaniem Rzecznika
Finansowego orzeczenie to poprawia pozycję „frankowiczów" w sporach z bankami i może doprowadzić do
ukształtowania się korzystnej dla nich linii orzeczniczej
w polskich sądach. Odnosi się ono nie tylko do kredytów złotówkowych wyrażonych w walucie obcej, ale
i do każdej sprawy dotyczącej skutków stosowania
nieuczciwych warunków umownych w Polsce.
Z wyroku TSUE wynika, że sąd krajowy ma obowiązek
z urzędu zbadać, czy umowa zawiera postanowienia niedozwolone, a następnie ocenić, czy można ją
wykonywać bez takiego postanowienia. Jeżeli sąd
krajowy uzna, że jest to możliwe – to umowa między
konsumentem a przedsiębiorcą nadal obowiązuje, ale
bez kwestionowanych klauzul. Postanowienia umowy
uznane za niedozwolone nie obowiązują od momentu
zawarcia ich w umowie.
Zdaniem TSUE, przepisy dyrektywy nie pozwalają zaś,
aby sąd krajowy uzupełniał luki wynikające z uznania
postanowień za niedozwolone przepisami zawierającymi klauzule generalne odnoszące się np. do zgodnej woli stron czy dobrych obyczajów. Np. nie może
zastąpić postanowienia dotyczącego przeliczania
rat – kursem średnim NBP. Sąd może zastosować
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tylko tzw. przepisy dyspozytywne, czyli takie, które
przewidują ich zastosowanie „jeśli strony nie umówiły
się inaczej”. Jeśli sąd krajowy uzna, że umowa nie może
funkcjonować bez klauzul uznanych za abuzywne,
a nie można ich zastąpić obowiązujnącym przepisem
dyspozytywnym, to umowa może zostać uznana za
nieważną, a strony rozliczają się wzajemnie.
Wyrok TSUE nie odnosi się wprost do kwestii tego, czy
po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej,
nastąpi automatyczna zmiana waluty kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą
to musiały oceniać sądy w sprawach indywidualnych.
Trynunał wskazał zaś, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych
nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych
warunków charakter i główny przedmiot tych umów
może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej, równocześnie
podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie
obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii
nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.
Umowa może zostać uznana za nieważną wyłącznie
za wyraźną i świadomą zgodą konsumenta w dacie
rozstrzygania sporu. Sąd musi jednak przedstawić
mu skutki upadku umowy, np. zasad rozliczenia się.

NEWS

MAŁY ZUS PLUS
Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać
z tzw. małego ZUS-u plus. Ich składki będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset
złotych miesięcznie.
To rozwiązanie jest korzystne dla najmniejszych firm,
których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł, a dochód nie przekroczy ok. 6 tys. zł
miesięcznie; szacowany koszt nowych regulacji dla
finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł rocznie – kwota
ta pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców; chęć
korzystania z małego ZUS-u plus będzie można zgłosić
do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dniu
od 1 stycznia – takie będą efekty ustawy, której projekt
MPiT skierowało do konsultacji publicznych. Czas na
zgłaszanie uwag mija 4 listopada; dla Rady Dialogu
Społecznego jest to 21 dni. Ustawa ma wejść w życie
z początkiem przyszłego roku.
Mały ZUS plus obniży składki tym, którzy już obecnie
korzystają z małego ZUS-u, a także poszerzy grono
przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.
Dzięki rozszerzeniu małego ZUS-u najmniejsi przed- z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gosposiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po darczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien
kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form
miesięczny przychód w 2019 roku wynosił średnio opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębior7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w przyszłym roku będzie cy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie
płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł miesięcznie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie
to zatem wymagało wypełniania żadnych dodatkowych
plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
nowych formularzy ani druków.
Aby skorzystać z małego ZUS-u plus, oprócz kryterium
przychodowego, trzeba będzie też prowadzić działalność Oprócz tego obniżona składka może być opłacana
w poprzednim roku przez co najmniej przez 60 dni. Poza maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych
tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, 60 miesięcy prowadzenia działalności.
którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty
podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu
składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga
Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek,
przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie a następnie mały ZUS plus.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

19

LUDZIE Z PASJĄ

IZBA GOSPODARCZA –
GŁOSEM PRZEDSIĘBIORCÓW
– mówi Stanisław Bizoń, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”.

W jaki sposób Krajowej Izbie Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” udaje
się integrować przedstawicieli branży?

fakt też nie jest bez znaczenia. Ponadto przy Krajowej
Izbie Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” działa
Rada Naukowa złożona z wybitnych ekspertów takich
uczelni jak AGH, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, UMCS w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Uniwersytet w Poznaniu. Wśród członków naszej Rady
Naukowej są także wybitni naukowcy z Instytutów
Naukowych oraz z Polskiej Akademii Nauk. Izba wydaje także własny kwartalnik „Źródło”, w którym nasi
członkowie mają prawo do bezpłatnych reklam.

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego powołaną na podstawie
ustawy o izbach gospodarczych. Ustawa ta daje nam szerokie uprawnienia do
reprezentowania interesów gospodarczych naszych członków wobec organów władzy publicznej. Myślę, że ten fakt jest najważniejszy, ponieważ żadna inna organizacja nie posiada
takich uprawnień. Ustawodawca podniósł bowiem Na czym polegają nowe unijne regulacje prawne dobardzo wysoko poprzeczkę dla izb gospodarczych, usta- tyczące plastiku?
nawiając zapis, że do izb gospodarczych musi należeć
minimum 100 firm, a taką ilość jest bardzo trudno osią- Co roku Europejczycy wytwarzają 25 milionów odpagnąć. Należy dodać, że ze względu na swoje uprawnienia dów z tworzyw sztucznych, z czego tylko niecałe 30%
izba gospodarcza ma największe uprawnienia, ponieważ jest podawane recyklingowi. Dlatego właśnie nowe
ma prawo do wyrażania opinii o projektach rozwiązań prawo unijne (dyrektywa SUP – single-use plastic)
dotyczących funkcjonowania gospodarki oraz może zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia
uczestniczyć w przygotowaniu aktów prawnych w tym nowych regulacji, na podstawie których do roku 2030
zakresie. Obecnie nasi przedstawiciele są zapraszani wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych będą
przez Ministra Środowiska celem wypracowania nowej mogły być ponownie użyte lub poddane recyklingowi.
ustawy określonej w dyrektywie SUP. Jak się wydaje, Jeśli chodzi o nasz przemysł napojowy, to zgodnie
te elementy są decydujące w integracji środowiska z dyrektywą SUP do roku 2025 – 25% surowca do
producentów wód i napojów. Prawie wszyscy człon- produkcji powinno pochodzić z recyklingu, a w roku
kowie Zarządu Izby pracują społecznie, co pozwala na 2030 wielkość ta powinna wynosić 30%. Ponadto
maksymalne obniżenie składek członkowskich, a ten w roku 2025 zbiórka i recykling jednorazowych bu20
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telek powinna osiągnąć 77%, a w roku 2030 poziom
ten powinien wynosić 90%.

zamieszczonego w najnowszym numerze naszego kwartalnika „Źródło”: Jak powiedział Paul Watson z organizacji Greenpeace, „Nie ma znaczenia, co jest prawdą, tylko
W jaki sposób zmieniające się przepisy uderzą w branżę w co ludzie wierzą”. A w co my wierzymy? Zazwyczaj
oraz w konsumentów?
w to, co nam podadzą na tacy w mediach. A tam obecnie królują wszechobecne tworzywa sztuczne, czyli, jak
Głównym problemem Polski będzie powtórne wyko- twierdzą niektórzy, największe zło tego świata. To też
rzystanie opakowań oraz zarządzanie odpadami. Jak się minie i przyjdzie czas na nowe zagrożenia, ale póki co
wydaje, powtórne wykorzystanie opakowań raczej nie walczymy z plastikami. Pan profesor dalej pisze: „Migrawchodzi w grę ze względów bezpieczeństwa. Problem cji monomerów z tworzyw sztucznych nigdy nie można
ten testowali już Niemcy, ale bez powodzenia. Pozostaje zapobiec całkowicie, ale w porównaniu z innymi twonatomiast do rozwiązania zbiórka i odzysk opakowań rzywami PET jest wyjątkowo bezpieczny”. Dalej pisze,
w celu skierowania tego surowca do powtórnego obiegu. że: „PET nie zwiera plastyfikatorów oraz złowrogiego
Aby zbierane odpady mogły służyć do produkcji tzw. bisfenolu A , który jest stosowany do produkcji innych
r-petu (politeraftalanu etylenu), muszą być pozyskane polimerów, takich jak np. poliwęglan (PC). Natomiast
stosunkowo czyste ze względów sanitarnych. Tymcza- bisfenol A każdy z nas znajdzie w swoim domu, posem w Polsce odzyskuje się zużyte butelki PET głównie nieważ zawierają go niemalże wszystkie opakowania
ze śmieci i to jest poważny problem. Trudno sobie wy- i pojemniki na żywność, woreczki foliowe, rękawy do
obrazić, że Polska będzie importowała odpady z innych pieczenia, folie spożywcze oraz wykonane z twardego
krajów, aby sprostać wymogom dyrektywy i dlatego tak plastiku kubki, talerze, miski itp. Reasumując, nie ma
ważnym obecnie problemem jest zorganizowanie zbiórki żadnych naukowych dowodów, że źródłem substancji
odpadów w skali całego kraju, z wyłączeniem wysypisk zaburzających gospodarkę hormonalna są butelki PET.
śmieci. Jeśli chodzi o klientów, to z całą pewnością można się spodziewać systemu kaucyjnego dla zachęcenia I pytanie na koniec: po czym poznać dobrą wodę?
ludzi do oddawania butelek po wykorzystaniu produktu.
Może to stanowić pewną niedogodność, ale od tego nie To bardzo trudne pytanie. Staramy się dawać podstama ucieczki, ponieważ musimy ten problem rozwiązać wowy przekaz społeczeństwu, ale na to są potrzebne
duże pieniądze i w tę sferę powinno wkroczyć państwo.
i wszystkie społeczeństwa są tym zainteresowane.
O wodach butelkowanych nic lub prawie nic nie wiedzą
Czy słuszne są obawy konsumenta pijącego wodę z bu- nawet lekarze. Ogólnie rzecz ujmując, należy pamiętać
telki plastikowej o swoje zdrowie?
o podstawowym podziale wód butelkowanych na wody
mineralne i źródlane. Wody źródlane mają niską mineBadania Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie wyka- ralizację i mogą być używane nawet do sporządzania
zały, że nie można butelkom PET przypisywać żadnego kawy czy herbaty bez obawy o pozostawienie osadów
szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Materiał w naczyniach. Wody mineralne mają wyższą mineraPET jest bardzo szeroko rozpowszechniony i używany lizację, a zawartość minerałów jest zawsze podawana
w przemyśle. Został on uznany przez wszystkie naro- na etykiecie butelki. Przy bardzo wysokiej mineralizacji
dowe agencje bezpieczeństwa żywności oraz przez należy ostrożnie podawać ją ludziom w szpitalach, np.
Międzynarodowy Instytut na Rzecz Zdrowego Życia po ciężkich operacjach. Klient powinien uważnie czytać
(ILSI). Istnieje znacząca ilość dowodów na to, że PET etykiety, które są pod kontrolą sanepidów i można mieć
jest wartościowym opakowaniem nie tylko dla wód do nich zaufanie. W razie wątpliwości zawsze można
i napojów butelkowanych, ale również dla szerokie- zapytać fachowców z Krajowej Izby Gospodarczej „Przego asortymentu żywności. Przytoczę tutaj kilka zdań mysł Rozlewniczy” lub poprosić o egzemplarz naszego
z tekstu Pana profesora Rajmunda Michalskiego z PAN, naukowego kwartalnika „Źródło” poprzez np. internet.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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DORADCA RADZI

MIESIĘCZNE KWOTOWE KOSZTY
NA KONIEC 2019 R.
Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje m.in. ponad dwukrotne podwyższenie zryczałtowanych (kwotowych) kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2. Jakie koszty
należy stosować w ostatnich miesiącach 2019 r.?
Przepis przejściowy nowelizacji ustawy o PIT (art. 3
ust. 1) stanowi, że od dnia 1 października do końca
bieżącego roku miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:
1. 250 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22
ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT,
2. 300 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22
ust. 2 pkt 3 ustawy PIT.

Oznacza to, że płatnik wypłacający
wynagrodzenie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia br., przy
obliczaniu dochodu do opodatkowania stosuje miesięczne koszty w wysokości 250 zł (zamiast 111,25 zł)
albo 300 zł (zamiast 139,06 zł),
jeśli pracownik dojeżdża do pracy
z innej miejscowości.

Na mocy art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT „podstawowe” pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów, wynoszące obecnie 250 zł, mają
też zastosowanie do przychodów uzyskiwanych
z następującej działalności wykonywanej osobiście:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub
obywatelskich (art. 13 pkt 5 ustawy o PIT), powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji
lub innych organów stanowiących osób prawnych
(art. 13 pkt 7 ustawy o PIT) oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich
lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9
ustawy o PIT).

Od 1 października br. koszty w tej wysokości stosują
również podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, którzy na podstawie art. 44 ust.
1a ustawy o PIT są obowiązani do samodzielnego
wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to osób uzyskujących dochody:
ze stosunku pracy z zagranicy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT), z tytułu powołania do składu zarządów,
Nowelizacja nie wprowadziła zmian w art. 32 ust. rad nadzorczych, komisji lub innych organów sta2 ustawy o PIT, normującym sposób ustalania mie- nowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy
sięcznego dochodu przy poborze zaliczki przez pra- o PIT), z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
codawcę. Nie uległa więc zmianie zasada, że przy kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym
poborze zaliczki na podatek, płatnik stosuje „tylko charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT).
jedne” miesięczne koszty uzyskania przychodów
w kwotowej wysokości określonej w art. 22 ust. 2
pkt 1 albo pkt 3 ustawy o PIT.
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NIEZBĘDNIK

W 2020 R. WYŻSZE KARY
ZA PRZESTĘPSTWA
I WYKROCZENIA SKARBOWE
Blisko 25 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe, zaś najniższa
grzywna za wykroczenie – 260 złotych. Wzrost kar związany jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia.
Najniższa pensja w 2020 r. ma wynieść 2600 zł i będzie wyższa o 350 zł od obecnie obowiązującej.

Graniczna wartość popełnionego czynu pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie
w 2020 r. 13 tys. zł.

KARY ZA WYKROCZENIA SKARBOWE
Kara grzywny za wykroczenia skarbowe – co do zasady – może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że Kodeks karny skarbowy stanowi inaczej. Mandatem
karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających
10-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem
karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.
W 2020 r. kara grzywny wyniesie więc od 260 zł do 52 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być zaś
wyższy niż 5,2 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 26 tys. zł.

KARY ZA PRZESTĘPSTWA SKARBOWE
Karami za przestępstwa skarbowe są: kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności oraz
kara pozbawienia wolności. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki
dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Wyrokiem
nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że
kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego
warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może
być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotności.
W 2020 r. stawka dzienna wyniesie od 86,67 do 34 668 zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa
niż 866,70 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 24 960 960 zł. Wyrokiem nakazowym
będzie można wymierzyć karę do 6 933 600 zł.
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII
1 LISTOPADA Wszystkich Świętych (Święto
Zmarłych).
2 LISTOPADA Zaduszki.
7 LISTOPADA Wpłata podatku dochodowego
w formie karty podatkowej. Wpłata zryczałto-

LISTOPAD 2019
ważniejsze terminy
PON.

WT.

ŚR.

CZW.

wanego podatku od wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, przekazanie podatnikowi mającemu
siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7.

PT.

SOB.

NIEDZ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11 LISTOPADA Święto Niepodległości.
12 LISTOPADA Wpłata składek na ubezpiecze-

czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP

nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP –

i FGŚP – pozostali płatnicy składek.

osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za

20 LISTOPADA Rozliczenia z PIT i CIT przez

siebie. INTRASTAT.

podatników i płatników-pracodawców. Wpłata

14 LISTOPADA Dzień Seniora.

ryczałtu. PFRON.

15 LISTOPADA Wpłata IV raty podatku od

24 LISTOPADA Niedziela handlowa.

nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku

25 LISTOPADA Rozliczenie VAT i akcyzy. In-

rolnego – osoby fizyczne. Wpłata podatku

formacja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT

od nieruchomości, podatku leśnego i IV raty

za październik. Przekazanie do PFRON doku-

podatku rolnego – osoby prawne, jednostki

mentów dotyczących dofinansowania do wy-

organizacyjne oraz spółki nieposiadające oso-

nagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

bowości prawnej. Wpłata składek na ubezpie-

29 LISTOPADA Andrzejki.
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