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elektroniczny serwis klientów kancelarii
Bieżący numer poświęcony jest głównie licznym przygotowywanym przez rząd
regulacjom, w tym klarującym się coraz bardziej rozwiązaniom nadchodzące
go nowego „Polskiego Ładu”, na czele ze zmianami podatkowymi szczególnie
dla przedsiębiorców.
Czytelników może zainteresować także tzw. pakiet Slim VAT 2, jaki niedługo
zostanie wprowadzony.
W gazecie przestawiony został również projekt dotyczący unormowania pracy
zdalnej w Kodeksie pracy.

NEWS

Nowe przepisy unijne ws. przewożenia
pieniędzy przez granicę

3 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy UE,
które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to
kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe
i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym
Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Unii lub wywożonych z UE w przesyłkach pocztowych,
kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych.
Rozszerzono też definicję środków pieniężnych o to
wary używane jako wysoce płynne środki przecho
wywania wartości i karty przedpłacone.

Osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro,
wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi
złożyć deklarację tych środków właściwym organom
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży
(UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego
kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii znaczenia. Jeśli pieniądze w transporcie w wysokości
lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządze co najmniej 10 000 euro są wwożone do Unii lub
nie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego wywożone z Unii:
gdy deklarację składa podróżny – ma obowiązek
i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie kontroli •
zgłoszenia pieniędzy,
środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub
gdy pieniądze są przesyłane w przesyłkach – orga
wywożonych ze Wspólnoty rozszerza obowiązki osób •
ny celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy
przemieszczających środki pieniężne przez granicę
lub ich przedstawiciela danych środków pienięż
i obszary kontroli przeprowadzanych przez służby
nych – w zależności od przypadku – aby złożył
graniczne. Dotyczy to przepływu środków pienięż
deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.
nych w transporcie, np. pieniędzy wwożonych do
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AKTUALNOŚCI
PODATKI
„PODATNIK BEZGOTÓWKOWY” DLA FIRM
Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom
program „Podatnik Bezgotówkowy”. To propozycja
dla tych firm, które większość transakcji płatniczych
przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie
takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe
od 2022 r. Firma, która go uzyska, skorzysta z naj
szybszego zwrotu VAT w Europie – maksymalnie
w 15 dni.
ZMIANY ZASAD SKŁADANIA
DEKLARACJI AKCYZOWYCH
1 lipca 2021 r. wprowadzony zostaje obowiązek skła
dania przez podatników prowadzących działalność
gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, poprzez portal

PUESC. Zmieniają się też zasady składania deklaracji
podatkowych za okresy rozliczeniowe.
WYDATKI NA NABYCIE SKARBOWYCH
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W niedawnej interpretacji ogólnej (nr
SP4.8203.2.2020) wskazano, że wydatki na nabycie
skarbowych papierów wartościowych są kosztami
uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1
w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Wyłączenie z kosz
tów uzyskania przychodów straty z odpłatnego
zbycia wierzytelności, które wynika z art. 16 ust. 1
pkt 39, nie obejmuje zbycia skarbowych papierów
wartościowych.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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ŚWIADCZENIA DLA ŻOŁNIERZY POZA
GRANICAMI PAŃSTWA BEZ PODATKU
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT, wolne
od podatku są świadczenia przyznane na podstawie
odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wy
danych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz
pracownikom wojska wykonującym zadania poza
granicami państwa w składzie jednostki wojskowej
użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,
misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terrory
zmu lub ich skutkom, z wyjątkiem wynagrodzenia za
pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych
przysługujących z tytułu pełnienia służby. Niedawna
interpretacja ogólna (nr DD3.8201.5.2019) wyjaśnia,
jak należy rozumieć użyte w tym przepisie sformuło
wanie „w składzie jednostki wojskowej”. Wskazano
w niej, iż na potrzeby ustalania treści wyrażenia
„w składzie jednostki wojskowej” brak jest podstaw
do stosowania definicji jednostki wojskowej zawartej
w ustawach wojskowych. Pojęcie to należy zaś odczy
tywać zgodnie z jego powszechnym rozumieniem
w języku polskim.
O prawie do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.
1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT, decyduje zatem łączne
spełnienie następujących przesłanek:
a. podatnik jest żołnierzem (lub pracownikiem woj
ska),
b. podatnik wykonuje zadanie poza granicami państwa,
c. zadanie poza granicami państwa podatnik wyko
nuje w składzie jednostki wojskowej,
d. w czasie wykonywania przez podatnika zadania
poza granicami państwa w składzie jednostki woj
skowej – jednostka ta jest użyta w celu udziału w
konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa
albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom;
e. otrzymane przez podatnika świadczenie jest przy
znane na podstawie odrębnych ustaw lub przepi
sów wykonawczych wydanych na podstawie tych
ustaw oraz jest należne z tytułu wykonywania
zadania poza granicami państwa w składzie jed
nostki wojskowej, o której mowa w lit. d.
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Konieczność spełnienia warunku „w składzie jednostki
wojskowej” wyklucza zastosowanie ww. zwolnienia
do świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyko
nujących zadania służbowe wprawdzie zagranicą, lecz
poza jednostką wojskową. Spełnienie „warunku po
legającego na udziale w formacjach bojowych, jakimi
są jednostki wojskowe, to w istocie podstawowy cel
nowelizacji omawianej regulacji, dokonanej z dniem
1 stycznia 2011 r.” (wyrok z 8 lipca 2019 r., sygn. akt II
FSK 1167/17). Ponadto cele preferowane podatkowo
musi realizować jednostka wojskowa, a nie osobiście
(indywidualnie) żołnierz.
CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW
AKCYZOWYCH
30 czerwca upłynął termin na dokonanie zgłoszenia
rejestracyjnego do CRPA oraz termin na uzupełnienie
złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane,
które dotychczas nie były wymagane (przez PUESC).
Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały za
rejestrowane w CRPA, nie będą mogły prowadzić
działalności gospodarczej w zakresie wyrobów ak
cyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby ak
cyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej
i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki
samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż
graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych
od akcyzy – ze względu na ich przeznaczenie – paliw
lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ NA WAKACJE
Od 13 czerwca – otwarcie stref gastronomicznych
m.in. w kinach, teatrach, na koncertach i więcej wier
nych w świątyniach:
» dozwolona sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i
picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w in
nych instytucjach kultury i rozrywki;
» świątynie – maksymalnie 50%. obłożenia.

Od 26 czerwca:
» siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe,
placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje,
wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1
osoba na 10 m²;
» świątynie – maksymalnie 75% obłożenia;
» dyskoteki – maksymalnie 150 osób;
» imprezy i spotkania organizowane na świeżym
powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie ga
stronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób,
» zgromadzenia - maksymalnie 150 osób,
» transport – 100% obłożenia; pasażerowie powinni
mieć maseczki zakrywające usta i nos;
» wesołe miasteczka – maksymalnie 75% obłożenia;
» kina i teatry - maksymalnie 75% obłożenia;
» hotele - maksymalnie 75% zajętych pokoi. Limit nie
dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
poniżej 12 roku życia;
» restauracje – maksymalnie 75% obłożenia;
» widownie na obiektach sportowych – maksymalnie
50% obłożenia.
Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych prze
ciw COVID-19. Od 26 czerwca przeszliśmy na unij
ny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu.
Zmienił się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne
szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu
procesu szczepienia.
Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca
wakacji. Harmonogram może być jednak korygowany
w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki
szczepień. Pozostałe zasady nie uległy zmianie.

PRAWO
NOWA USTAWA DEWELOPERSKA
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym ma wzmocnć ochronę osób
kupujących nieruchomości mieszkaniowe na rynku
pierwotnym. Jedną z ważniejszych zmian jest utwo
rzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
z którego będą wypłacane pieniądze m.in. w przypadku

upadłości dewelopera lub banku – powyżej kwoty
gwarantowanej przez BFG. Ustawa reguluje też m.in.
umowy rezerwacyjne, nadzór nad wydatkowaniem
środków z MRP, usunięcie wad na koszt dewelopera czy
możliwość odstąpienia od umowy, jeśli przy odbiorze
mieszkania wystąpią wady istotne.
ZMIANY W USTAWIE O DOWODACH OSOBISTYCH
Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu
osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast
w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski
palców.
Dowody osobiste wydane przed tą datą zachowają
ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie trzeba
ich wymieniać.
Dzieciom do 12. roku życia wydawane będą dowody
osobiste z pięcioletnim okresem ważności. Obywa
telom po ukończeniu 12. roku życia wydawane będą
dowody osobiste z dziesięcioletnim okresem ważności.

KADRY I ZUS
PROPOZYCJA PŁACY MINIMALNEJ I STAWKI
GODZINOWEJ W 2022 R.
Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3 000 zł
oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych
umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł.
Według rządu kwota minimalnego wynagrodzenia za
pracę powinna więc wzrosnąć o 200 zł w stosunku do
kwoty obowiązującej w tym roku (2 800 zł), tj. o 7,1%.
Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracują
cych na określonych umowach cywilnoprawnych ma
być podniesiona w stosunku do kwoty obowiązującej
w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł. Proponowane kwoty
będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi.

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Podatkowy
restart
dla firm
Poza opisanymi w poprzednim
numerze propozycjami zmiany kwoty
wolnej od PIT i zasad opodatkowania
tym podatkiem, a także obciążenia
składką zdrowotną, w ramach „Polskiego Ładu” rząd planuje przyznanie
nowych ulg podatkowych dla firm.

ULGI NA INNOWACJE
d 2022 r. w Polsce ma działać kompleksowy
system ulg podatkowych – działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego:
» ulga B+R i IP Box razem. Ulga na działalność ba
dawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box działają i są
znane polskim przedsiębiorcom. Od stycznia będą
oni mogli korzystać z nich równocześnie, w ramach
tego samego procesu produkcyjnego. To zmiana
w stosunku do tego, co jest teraz.
» ulga na prototyp. Podatkowo pomoże ona twór
com w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiąza
nie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie
wdrożyć wynalazek do produkcji. Będzie z niej
mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy
produkt, dotąd niefunkcjonujący na rynku. Ulgę bę

na prototyp firmy zyskają możliwość odliczenia
od podstawy opodatkowania dodatkowych 30%
wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie
więcej jednak niż 10% dochodu). Przepisy będą
zawierały precyzyjną listę wydatków, które będą
mogły być uznane za przydatne do opracowania
(produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go
na rynek.
» ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Z tej ulgi będą mogły skorzystać firmy, które
prowadzą działalność badawczo-rozwojową i za
trudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki
uldze firmy – inwestujące np. w badaczy, progra
mistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów
bądź farmaceutów – będą mogły zaproponować
im wyższe wynagrodzenie. Przedsiębiorcy, któ
rzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych
pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniej
szyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane
od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy
lub umów cywilnoprawnych uzyskiwanych przez
innowacyjnych pracowników.
» ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację prze

dzie można zastosować nie tylko na projekty takie
jak konstrukcja hybrydowego pociągu, ale też na
produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący
dotąd na rynku, który będzie rozwijał ofertę firmy
i pozwoli jej zdobywać nowe rynki. Z tytułu ulgi

mysłową jest skierowana do firm, które chcą
usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów
przemysłowych. Wsparcie podatkowe polega na
możliwości odliczenia od dochodu dodatkowych
50% kosztów zakupu robota, a także wydatków

O
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związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego
do jego działania oprogramowania oraz odpowied
nim przeszkoleniem pracowników. Każda złotówka
wydana na robotyzację produkcji będzie mogła
zostać zaliczona w 150% do kosztów uzyskania
przychodu. Z ulgi będzie mogła skorzystać firma,
która zakupi i zainstaluje robota przemysłowe
go, tj. maszynę naśladującą ruch ręki człowieka,
wykonującą ruch w kilku osiach, programowaną.
ULGI NA EKSPANSJĘ BIZNESU
I ROZWÓJ FIRM
Elementami tego pakietu będą:
» ulga IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprze
daży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, wspierającą długoterminowe
lokowanie kapitału na rynku publicznym. Ulga dla
emitenta umożliwi:
• uwzględnienie w rachunku podatkowym 150%
wydatków bezpośrednio związanych z wejściem
na giełdę (na przygotowanie prospektu emi
syjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe
i giełdowe oraz na opracowanie i publikację
ogłoszeń wymaganych prawem);
• odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usłu
gi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio
związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).
Ulga dla inwestora indywidualnego ma polegać na
zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku
ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod
warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.
» ulga Venture Capital. W ramach tego rozwiązania,
inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwe
stycji od swojego dochodu. Poprzez ulgę podatko
wą dla inwestujących za pośrednictwem funduszy
Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyj
ne przedsiębiorstwa, część ryzyka związanego
z inwestycjami w nowatorskie firmy weźmie na
»

podobnie jak ulga B+R; wydatki związane z prze
jęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania
przychodu, będą też odliczane od dochodu; ma
dotyczyć wydatków poniesionych bezpośrednio
na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na
obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów
połączenia, audyt, podatki itp.). Podatnik, oprócz
zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej
spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie
mógł też w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich
równowartość od podstawy opodatkowania. Na
każdą złotówkę wydaną na konsolidację, dochód
do opodatkowania zmniejszy się więc o 2 zł.
» ulga na ekspansję na nowe rynki zbytu. Doty
czy wydatków poniesionych w celu zwiększenia
sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach,
działania promocyjne, przygotowanie koniecznej
dokumentacji). Wydatki na ekspansję biznesu będą
mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty
uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi
i to aż do kwoty 1 mln zł.
» zmodyfikowany estoński CIT. Znikną 3 z 5 warun
ków wejścia w ten system. W przypadku małego
podatnika efektywne opodatkowanie PIT i CIT wy
nosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen
inwestycji. Dla dużych podatników obniżone efek
tywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć
będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego
CIT, jak dotąd, ale także okresu pozostawania
w estońskim CIT.
» grupy VAT. Grupa VAT to korzystne uproszczenie
rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami. Jej
założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast od
dzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne
spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna
neutralność obrotów. W fazie pilotażowej założenia
grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych
przedsiębiorcom z podatkowej grupy kapitałowej

siebie państwo.
ulga konsolidacyjna. Ulga na konsolidacje (fuzje)
firm: będzie adresowana do podatników, którzy .
chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji fi
nansowej poprzez jej przejęcie; będzie działała

funkcjonującej na gruncie CIT.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Pakiet SLIM VAT 2
Parlament zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo
bankowe. Tzw. SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które
mają ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług oraz
służyć poprawie płynności finansowej firm.

W

ażną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności
w VAT (split payment). Przewidziano m.in. wprowa
dzenie możliwości przekazywania środków między
rachunkami VAT w różnych bankach oraz przezna
czenia środków zgromadzonych na rachunku VAT
na składki na ubezpieczenie rolników.

Ważną dla firm zmianą będzie
ułatwienie korzystania
z mechanizmu podzielonej
płatności w VAT (split payment).

Ważniejsze rozwiązania pakietu to:
» pełniejsza neutralność VAT w transakcjach mię
dzynarodowych;
» umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu
importu towarów, bezpośrednio w deklaracji po
datkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej
deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości
podatku;
» wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe
długi i poszerzenie jej zastosowania;
8
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» ułatwienie odliczenia VAT na samochody wyko
rzystywane do działalności gospodarczej poprzez
wydłużenie terminu na złożenie informacji o po
niesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
» umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu
na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby
okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie
mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
» dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składa
nia zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy
o wyborze opodatkowania nieruchomości bez
pośrednio w akcie notarialnym;
» uregulowanie kwestii uwalniania środków przek
sięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw.
rachunek techniczny;
» umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środ
ków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez po
datnika zaległości podatkowe zostały odroczone
lub rozłożone na raty;
» umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzo
nych na rachunku VAT na uregulowanie składki
na rzecz KRUS;
» ułatwienia w fakturowaniu.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 paździer
nika 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które
zaczną obwiązywać w innych terminach.

Zmiany w Kodeksie
karnym skarbowym
Od 1 maja br. obowiązują zmiany, które mają uprościć i przyśpieszyć postępowania mandatowe. Sprawca, który zgodzi się na przyjęcie mandatu
za wykroczenie skarbowe, uniknie postępowania sądowego. Podwyższone
grzywny będą stosowane tylko za najpoważniejsze wykroczenia skarbowe,
np. związane z przemytem.

W

ięcej spraw o wykroczenia skarbowe będzie
mogło być załatwione w drodze postępowa
nia mandatowego. Załatwienie sprawy w takim trybie
będzie mogło się odbyć w ramach jednorazowego
kontaktu sprawcy wykroczenia skarbowego z orga
nami państwa. Uproszczenie procedury wyeliminuje
konieczność kierowania do sądu aktu oskarżenia.
Karę grzywny w drodze mandatu karnego można
nałożyć jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczno
ści popełnienia wykroczenia skarbowego nie bu
dzą wątpliwości. Finansowe organy postępowania
przygotowawczego (np. urzędy skarbowe) nakła
dają kary grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia skarbowe w granicach ustawowych,
z uwzględnieniem stopnia społecznej szkodliwości
danego czynu zabronionego, wagi naruszonego
obowiązku finansowego, wysokości uszczuplonej
lub narażonej na uszczuplenie należności, sposo
bu i okoliczności popełnienia czynu zabronionego
oraz warunków osobistych sprawcy wykroczenia
skarbowego. Warunkiem nałożenia kary grzywny
w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez
sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Sprawca może więc nie przyjąć
mandatu i jego sprawa będzie wówczas załatwiana
na drodze postępowania sądowego.

malna – 14 tys. zł, co stanowi pięciokrotną wysokość
minimalnego wynagrodzenia. Zmiana wysokości gór
nej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe
nie ma wpływu na wysokość mandatów za drobne
wykroczenia skarbowe.

Od 1 maja 2021 r. minimalna kara
grzywny, jaka może być nałożona
w drodze mandatu karnego, wynosi
280 zł, natomiast maksymalna –
14 tys. zł.

Zmiana art. 48 § 2 K.k.s. spowoduje podwyższenie

W przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego
można skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu, czyli
zawiadomienia właściwego organu ścigania o popeł
nieniu czynu zabronionego. Dobrowolne przyznanie
się do naruszenia przepisów podatkowych, np. do
niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej, oraz
zapłata zobowiązań podatkowych, pozwoli uniknąć
konsekwencji karnych skarbowych. Czynny żal będzie
skuteczny tylko wtedy, gdy sprawca:
» przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbo
wego lub wykroczenia skarbowego zanim naczel
nik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbo
wego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
» przyzna się do popełnienia przestępstwa skar

wysokości górnej granicy kary grzywny za wykro
czenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze
mandatu karnego. Od 1 maja 2021 r. minimalna
kara grzywny, jaka może być nałożona w drodze
mandatu karnego, wynosi 280 zł, natomiast maksy

bowego lub wykroczenia skarbowego zanim or
gany ścigania rozpoczną czynności zmierzające
do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia
(np. przeszukania, czynności sprawdzające czy
kontrole).
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Rozwiązania
nowego
„Polskiego Ładu”
Poza przedstawionymi wcześniej, w założeniach nowego „Polskiego Ładu”
znalazły się liczne inne propozycje
składające się na planowaną wielką
reformę społeczno-gospodarczą. W tym
miejscu zostaną zaprezenowane niektóre z nich.

Instrument skierowany będzie do osób od 24 do
40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności
do pokrycia wkładu własnego.

DODATKOWE WSPARCIE PO URODZENIU
DRUGIEGO, TRZECIEGO I KOLEJNEGO DZIECKA
„Nowy Ład” zakłada, że po urodzeniu drugiego dziecka
rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzy
skać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po
KAPITAŁ OPIEKUŃCZY
urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego
owym rozwiązaniem będzie świadczenie wypła i kolejnego do 20 tys. zł (proporcjonalnie do udzielonej
cane rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad wcześniej gwarancji).
drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.
To w sumie 12 tys. zł, a rodzice sami wybiorą, czy chcą DOM DO 70 M2 BEZ FORMALNOŚCI
otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po Budowa budynków jednorodzinnych o powierzchni
500 zł miesięcznie przez 2 lata. Świadczenie planowo zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie
zgłoszenia. Dzięki temu proces budowlany skróci
będzie wypłacane od 2022 r.
się nawet o kilka tygodni. To sposób na ograniczenie
„Nowy Ład” zakłada także powszechny i bezpłatny nadmiarowych formalności, a także oszczędność dla
dostęp do badań prenatalnych dla wszystkich kobiet inwestora.

N

w ciąży.
MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO
Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma ob
jąć 3 grupy: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze
mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecz
nego lub własny dom. Państwo za pośrednictwem
BGK będzie gwarantować wkład własny nawet do
40% do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie
15 lat. Oznacza to, że posiadając zdolność kredytową,
nie trzeba będzie wykładać żywej gotówki na zakup
mieszkania – wystarczy sama zdolność kredytowa.
10
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PLACÓWKI ŁĄCZĄCE POKOLENIA
Proponowane jest także tworzenie placówek, które
będą łączyć dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzię
ki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne
i społeczne, a seniorzy będą mieli możliwość zaanga
żowania się w wychowanie najmłodszego pokolenia.
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
DLA OPIEKUNÓW
W założeniach „Polskiego Ładu” znalazła się zapowiedź
dotycząca świadczeń pielęgnacyjnych dla sprawują

cych opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Świad
czenie to ma być zrównane niezależnie od momentu
powstania niepełnosprawności podopiecznego.
7% PKB NA ZDROWIE
Premier zapowiedział, że w „najbliższych tygodniach”
przedstawiony zostanie harmonogram zwiększenia
nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB.
EMERYTURY BEZ PODATKU DO 2,5 TYS. ZŁ
W ramach reformy systemu podatkowego emerytury
i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku od
tych świadczeń – do poziomu 2500 zł. Rozwiązanie to
miałoby funkcjonować od nowego roku.
ZEROWY PIT DLA PRACUJĄCYCH SENIORÓW
Zgodnie z zapowiedziami rządu, seniorzy, którzy nie
będą pobierali emerytury, tylko zdecydują się konty
nuować pracę, będą zwolnieni od podatku dochodo
wego. Dzięki temu ich kapitał w momencie przejścia
na emeryturę będzie wyższy, bo cały czas będą od
prowadzali składki.
WYŻSZE DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO
I UŁATWIENIE BEZPOŚREDNIEJ SPRZEDAŻY
PRZEZ ROLNIKÓW
Premier zapowiedział zwiększenie stawki dopłat za
paliwa rolnicze do 110 zł/1 ha oraz uwolnienie rolni
czego handlu detalicznego, dla skrócenia drogi "od
pola do stołu", jeszcze z końcem tego roku.
DLA STRATEGICZNYCH INWESTORÓW TZW.
INVESTOR DESK I INTERPRETACJA 590
Dla strategicznych klientów, zarówno zza zagranicy,
jak i z Polski, powstanie Centrum Obsługi Inwestora.
To jedno okienko dla wielkich inwestorów będzie
dbało o ich kompleksową obsługę.
Wielkim inwestorom będzie wydawana jedna opinia
o wszystkich podatkowych skutkach zainwesto
wania w Polsce. Będzie to Interpretacja 590, czyli
przygotowane bezpośrednio przez Ministerstwo
Finansów porozumienie inwestycyjne. Interpreta

cja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację
indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej infor
macji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej,
opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia
cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem bę
dzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania.
Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące
zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem
okresu jego obowiązywania.
POLSKA SPÓŁKA HOLDINGOWA (PSH)
Rząd proponuje, żeby dywidenda otrzymywana przez
PSH ze spółki zależnej była zwolniona z podatku w 95%.
Tu beneficjentami będą inwestorzy spoza UE. O ile
firmy pochodzące z EOG i Szwajcarii są z opodat
kowania całkowicie zwolnione, to inwestor z kraju
trzeciego, np. z USA, musi zapłacić podatek od całej
wypłacanej dywidendy. Teraz podatek będzie pobie
rany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy.
Firmy pochodzące z UE również skorzystają ze zmiany.
Będą mogły zdecydować, czy korzystają z całkowitego
zwolnienia z podatku po 2 latach posiadania akcji, czy
z 95-procentowego już po roku.
OPCJA OPODATKOWANIA VAT USŁUG
FINANSOWYCH
Rząd proponuje, aby instytucje finansowe miały moż
liwość wyboru objęcia ich działalności VAT, co ułatwi
im rozpoczęcie inwestowania w Polsce.
UŁATWIENIA DLA PODATKOWEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ (PGK)
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie
podatkowej grupy kapitałowej daje możliwość wspól
nego rozliczania dochodów i strat przez spółki wcho
dzące w skład grupy. Obecnie PGK mogą teraz utwo
rzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość
kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Rząd
proponuje zmniejszenie tej wartości do 250 tys zł.
Chce również dopuścić połączenia, przekształcenia
oraz podziały spółek, które tworzą PGK. Zniesiony
będzie też warunek rentowności (2%).

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Unijny Certyfikat
COVID do podróży
po Europie
1 czerwca Polska dołączyła do systemu
Unijnych Certyfikatów COVID (UCC),
które mają ułatwić podróżowanie po
UE w czasie epidemii, co jest ważne
zwłaszcza dla przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym czy
transportem i ich pracowników. Pełne
uruchomienie systemu dla krajów
Wspólnoty zaplanowane jest na 1 lipca.

U

nijny Certyfikat COVID jest wzajemnie uznawanym
w UE dokumentem, zawierającym kod QR i unikato
wy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego
pod względem ryzyka epidemicznego. System unijnych
certyfikatów został stworzony przede wszystkim w celu
ułatwienia podróży zagranicznych. Przyda się także przy
powrocie do kraju. Mając go, zostaniemy zwolnieni
z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodatkowo,
w przypadku imprez rodzinnych osoby posiadające taki
dokument nie będą wliczane do limitu osób.
Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest: przy
jęcie szczepionki na COVID-19 (w przypadku certyfi
katu z tyt. zaszczepienia), negatywny wynik testu PCR
albo RAT, czyli tzw. szybkiego testu antygenowego
(w przypadku certyfikatu z tyt. testu), bądź też pozy
tywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni (w przypadku

dzeniach mobilnych i do wydruku (logowanie poprzez
stronę pacjent.gov.pl):
» zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta;
» wybierz kafelek „Certyfikaty” na dole strony;
» wybierz rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz
kod QR”;
» zapisz pdf na swoim urządzeniu lub wydrukuj,
możesz też zeskanować kod.
Po 25 czerwca UCC jest dostępny także w aplikacjach
mojeIKP i mObywatel. Certyfikat otrzymać można też
w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień.
Ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu
na obecność koronawirusa będą mogły otrzymać
UCC w formie wydruku papierowego od każdego
pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji
gabinet.gov.pl, czyli np. od lekarza lub pielęgniarki
z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek szcze
pionki z wyraźnym oznaczeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1).
W Polsce certyfikat ważny będzie 14 dni od podania
ostatniej dawki szczepionki. Jest to czas potrzebny
do uzyskania odporności po pełnym cyklu szczepienia.
Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie
będzie honorowało takie elektroniczne zaświadcze
nie już od pierwszej dawki (to indywidualna decyzja
państwa UE).

certyfikatu z tyt. przebytej infekcji).
Państwa członkowskie mogą uznawać certyfikaty na
Od 1 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać
bezpłatnie ze strony Internetowego Konta Pacjenta
w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urzą
12
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określonych warunkach (np. ilość otrzymanych dawek,
okres ważności wykonanych testów, obowiązek testo
wania dzieci w zależności od wieku itp., dlatego należy

za każdym razem sprawdzać obowiązujące regulacje
w kraju docelowym i w kraju, do którego wracamy,
z uwagi na to, że mogą się one różnić np. w zakresie
wieku dziecka, do którego wymaga się testu.

Unijny Certyfikat COVID w Polsce
dostanie osoba, która:
» otrzymała przynajmniej jedną dawkę
szczepionki przeciw COVID-19 (kraje
same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej
dawki; w Polsce wymagane będzie
pełne szczepienie, a certyfikat będzie
ważny od 14 do 365 dnia po podaniu
ostatniej dawki) lub
» otrzymała negatywny wynik testu na
obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub
» wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie
ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania
pozytywnego wyniku testu PCR).

Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie
oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie
będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidu
alna decyzja państwa UE. Niektóre kraje będą więc
wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że
wystarczy, że podróżnemu podano pierwszą z da
wek szczepionki dwudawkowej. Każdorazowo przed
podróżą warto sprawdzić obowiązujące regulacje
w państwa, do którego się udaje.
W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR
będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certy
fikat Covid”. Aplikacja jest dostępna w Google i App
Store. Aplikacja pokazuje m.in. podstawowe dane
o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz
dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić,
czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba,
która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża
równocześnie zgodę na przetwarzanie danych oso
bowych zawartych w tym kodzie.

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób,
które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru
– także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opie
kunom osób niesamodzielnych. Certyfikat dostanie:
» dziecko, które miało negatywny wynik testu,
UCC będzie honorowany na terenie Unii Europej- » 16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił,
skiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Sys » dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.
tem Unijnego Certyfikatu COVID będzie stopniowo
powiększany o podobne systemy tworzone w innych Niezaszczepieni także będą mogli podróżować do
krajach świata. O poszerzeniu systemu unijnego innego kraju UE. UCC dostaną także ozdrowieńcy
decydować będzie Komisja Europejska.
i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie
test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik
Rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe roz
dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w ży wiązania dotyczące przemieszczania się zostaną
cie 1 lipca br., z 6-tygodniowym okresem przejścio utrzymane. Podróżując bez UCC, trzeba jednak liczyć
wym dla krajów, które wymagają więcej czasu na się np. z koniecznością poddania się kwarantannie.
wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.
Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświad
czenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzy
skała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii.
Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie

Polskie zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim
i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym
Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom po
dróżującym poza kraje UE.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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E-faktura już wkrótce
Zakończył się proces analizy uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych do projektu zmiany ustawy o VAT
wdrażającej KSeF. Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować
nowe rozwiązanie już od października 2021 r. Ma ono udostępnić strukturę
e-faktury także w języku angielskim.

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przed
siębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie
ona działała, jako jedna z dopuszczonych form do
kumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych
i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym
faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-fak
tury stanie się obligatoryjne.
Publikacja aktu prawnego w Dzienniku Ustaw pla
nowana jest na 1 października 2021 r. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rynku Ministerstwo Fi
nansów chce wspólnie z biznesem przez 3 miesiące
testować to rozwiązanie, tak aby od stycznia 2022 r.
jak najwięcej firm mogło w pełni korzystać z e-faktury,
po zakończeniu pilotażu.
E-faktura będzie ustandaryzowaną formą dokumentu,
przejrzystą i czytelną dla wszystkich użytkowników.
Korzyści wynikające z tego rozwiązania:
» szybkość: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzy
mają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu
skróci się dla nich o 20 dni, z 60 do 40;
» bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie da
nych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy za
ginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej
duplikatów;
» przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośred

»
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nictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy
mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta;
wygoda: e-faktury będą wydawane według jedne
go wzorca, przez co będą bardzo łatwe w użyciu;

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

»

standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księ
gowanie faktur w systemach FK stanie się dużo
łatwiejsze.

W ramach projektu legislacyjnego wdrażającego do
polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowa
ne są też zmiany w fakturowaniu stanowiące część
pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one:
» braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „DU
PLIKAT”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu
lub zaginie;
» braku obowiązku umieszczania na fakturze ko
rygującej wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo
„KOREKTA”, jak i wskazywania przyczyny korekty;
» korekt zbiorczych – będą możliwe do poszcze
gólnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie
przez podatnika za dany okres na rzecz jednego
odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno
korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług,
jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
» możliwości wcześniejszego wystawienia faktury –
zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur
nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30
dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wyko
naniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem,
przed dokonaniem dostawy towaru lub wykona
niem usługi, całości lub części zapłaty.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Skuteczne zdobywanie
nowych zleceń
Możliwości zdobywania nowych zleceń dla firmy pojawią się w wielu sytuacjach. Nowe zlecenie
uzyskuje się czasem w sposób formalny, czasem nieformalny. Niekiedy firma zawdzięcza nowego
klienta rekomendacjom pochodzącym od poprzednich klientów, a czasem dlatego, że udaje się
jej wygrać przetarg, do którego została zaproszona.

Skuteczne pozyskiwanie nowych zleceń opiera się na
pięciu podstawowych umiejętnościach, a ich opano
wanie nie jest szczególnie trudne.
SONDOWANIE KLIENTA
Jednym z zasadniczych celów każdego spotkania
z klientem, mającego na celu rozmowę o interesach,
jest uzupełnienie wiadomości o jego potrzebach. Son
dowanie klienta to zadawanie mu pytań zmierzają
cych do sprawdzenia dotychczasowych lub zdobycia
nowych informacji o jego sytuacji oraz nakłanianie go
do podjęcia rozmowy na ten temat.
UWAŻNE SŁUCHANIE
Kluczem do sukcesu jest nie tylko słuchanie tego,
co klient mówi, lecz także upewnienie się, że trafnie,
tj. zgodnie z jego intencjami, interpretujesz to, co
usłyszałeś. Aby trafnie interpretować to, co mówi
klient, należy nie tylko słuchać jego wypowiedzi, ale
także przekonać go o tym, że jego problemy stanowią
przedmiot Twojego zainteresowania i są przez Ciebie
rozumiane.

wypowiedzi. Skuteczne słuchanie i potwierdzanie
wypowiedzi klientów to dwie niezależne od siebie
umiejętności. Gdy dokładnie zrozumiesz potrzeby
swego klienta i przekonasz go o tym, będziesz mógł
odwołać się do następnej umiejętności.
PREZENTACJA ZALET I KORZYŚCI
Prezentując potencjalnemu klientowi usługi, jakie
chciałbyś mu świadczyć, powinieneś starannie zadbać
o to, aby zrozumiał on korzyści, jakie może wynieść
z powierzenia tych usług właśnie Twojej, a nie innej
konkurencyjnej firmie.

POTWIERDZANIE I SPRAWDZANIE
Potwierdzanie - zarówno werbalne, jak i niewerbalne
– służy przekonaniu klienta, że jesteś zainteresowany
tym, o czym on mówi. Jednym z najlepszych sposo

PODSUMOWANIE
Celem podsumowania prezentacji własnego bizne
su jest doprowadzenie klienta do podjęcia decyzji
o powierzeniu swoich spraw właśnie Twojej firmie.
Zazwyczaj jednak nie jest to takie proste. Najczęściej
okazuje się, że wszystko, co udaje się uzyskać od klien
ta pod koniec prezentacji, to jego zgoda na przejście
do następnej fazy procesu. Może to być zgoda na
następne spotkanie, w trakcie którego przedstawisz
mu osobę lub osoby dysponujące umiejętnościami
odpowiadającymi jego oczekiwaniom. Może jednak
zdarzyć się tak, że wszystko, co uda się osiągnąć, to
ustalenie, że jako następny krok przedstawisz na
piśmie oficjalną ofertę.

bów potwierdzania jest powtarzanie jego wypowiedzi
w nieco zmienionej formie. To pozwala na stwierdze
nie, czy dokładnie zrozumiałeś jego wypowiedź. Klient
przekonuje się, że dotarł do Ciebie autentyczny sens

Kluczem do zdobycia klienta jest znajomość jego
oczekiwań i potrzeb. Bez tych informacji przegrasz,
zanim ustalony program w ogóle się zacznie.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KADRY I ZUS

Projekt dotyczący
pracy zdalnej
Całkowite lub hybrydowe wykonywanie
pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość, jaką jest okazjonalna
praca zdalna – to jedne z głównych
założeń projektu dotyczącego pracy
zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

D

zięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji
dotyczącej pracy zdalnej, pracodawcy oraz pra
cownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie
lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracow
nika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu
zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzy
staniem środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość. Zatem możliwa będzie zarówno
całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna – stosow
nie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.

zumienia z pracownikiem lub polecenia pracy zdalnej.
Praca zdalna będzie mogłaby być wykonywana
także na polecenie pracodawcy w szczególnych
przypadkach, tj.:
» obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu za
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub
» gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek
pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecz
nych i higienicznych warunków pracy, o ile z przy
czyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie
tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy
pracownika nie jest czasowo możliwe.
Polecenie to będzie wymagało odebrania od pracownika
oświadczenia, iż posiada on warunki lokalowe i techniczne
do wykonywania pracy zdalnej (wg oceny pracownika).

Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania
pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy za Projekt ustawy określa krąg pracowników, których
wieraniu umowy o pracę, jak też w trakcie zatrudnienia. wniosek o wykonywanie pracy zdalnej będzie dla
Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane:
pracodawcy co do zasady wiążący – są to pracownicy
» u pracodawcy, u którego działają związki zawodow
wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4
– w porozumieniu zawieranym między pracodawcą
roku życia, a także określeni w przepisach pracownicy
i zakładową organizacją związkową, albo w regu - rodzice dzieci z niepełnosprawnością.
laminie ustalonym przez pracodawcę – jeśli nie
dojdzie do zawarcia porozumienia,
Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne
» u pracodawcy, u którego nie działają związki zawo na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie
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dowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę,
po konsultacji z przedstawicielami pracowników

zostanie zawarte porozumienie albo nie zostanie
wydany regulamin.

Projekt określa także minimalną treść porozumienia
z zakładową organizacją związkową, regulaminu, poro

Projekt zawiera zakaz wypowiedzenia pracownikowi
umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz
dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.
Pracodawca będzie zobowiązany:
» dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pra
cy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
» pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywa
niem pracy zdalnej (przede wszystkim koszty związa
ne z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją
narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy
zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz
dostępu do łączy telekomunikacyjnych),
» zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i nie
zbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy
niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
Pracodawca będzie zobowiązany określić zasady ochro
ny danych przekazywanych pracownikowi wykonu
jącemu pracę zdalną oraz przeprowadzić, w miarę
potrzeb, instruktaż i szkolenie. Pracownik będzie
zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z zasadami
ochrony danych i ich przestrzegać.
Pracownik wykonujący pracę zdalną będzie miał za
pewnioną możliwość przebywania na terenie zakładu
pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz
korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy,
z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej
działalności socjalnej – na zasadach przyjętych dla
ogółu pracowników.
Projekt da możliwość – w razie wykonywania pracy
zdalnej – aby wszystkie wnioski pracownika, dla których
przepisy kodeksu wymagają formy pisemnej, mogły
być składane w postaci papierowej lub elektronicznej,
zatem także drogą mailową.
Na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także w sposób okazjonalny
(w wymiarze 12 dni w skali roku kalendarzowego).
Pracodawca będzie – co do zasady – realizował obo
wiązki wynikające z działu 10 Kodeksu pracy z wyłą
czeniem: obowiązku organizowania stanowiska pracy

zgodnie z przepisami i zasadami bhp, obowiązku dba
nia o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, obowiązków dotyczących pomieszczeń
pracy i obiektów budowlanych, obowiązku dotyczące
go urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.
Narzędzia pracy i materiały wykorzystywane przez
pracowników przy pracy zdalnej będą musiały spełniać
wymagania określone w przepisach Kp (niezależnie czy
będzie je zapewniał pracodawca czy pracownik będzie
wykorzystywał własny sprzęt).
To pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pra
cownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały
i narzędzia pracy niezbędne do jej wykonywania.
Praca zdalna będzie mogła być wykonywana także
z wykorzystaniem narzędzi pracy niedostarczonych
przez pracodawcę. W takim przypadku obie strony
stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie
określające zasady ich wykorzystywania, pracownikowi
będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wyso
kości ustalonej przez strony.
Szkolenie wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy
zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośred
nictwem środków komunikacji elektronicznej. .
Pracodawca będzie miał obowiązek sporządzić ocenę
ryzyka zawodowego, w tym zagrożeń, na które może
napotkać pracownik najczęściej w miejscu swojego
zamieszkania.
Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną nie będzie
można powierzać prac:
» szczególnie niebezpiecznych,
» w wyniku których następuje przekroczenie do
puszczalnych norm czynników fizycznych dla po
mieszczeń mieszkalnych,
» z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwór
czych, drażniących, uczulających lub innych o nie
przyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie
brudzących.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWA INTERPRETACJA

Wymiana udziałów (akcji)
bez podatku
Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. (nr DD7.8203.1.2021) dotyczy stosowania przepisów
o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji).
Chodzi o stosowanie przepisów:
» art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz
» art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(CIT)
- w zakresie spełnienia warunku dotyczącego naby
cia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spół
ce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji
przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6
miesięcy.
Warunek odnoszący się do półrocznego okresu został
wprowadzony 1 stycznia 2015 r. Ww. przepisy są
wynikiem implementacji do polskiego porządku praw
nego postanowień dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19
października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypad
ku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie,
wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących
spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesie
nia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa
członkowskiego do innego państwa członkowskiego
- w zakresie dotyczącym zniesienia skutków podatkowych towarzyszących wymianie udziałów.
Z zasad tej dyrektywy wynika m.in., że wymiana udziałów dokonywana w celu uzyskania przez spółkę
nabywającą większości praw głosu w spółce nabywanej lub zwiększenia liczby praw głosu w przypadku posiadania przez spółkę nabywającą większości
praw głosu powinna być dla akcjonariusza (udziałowca) spółki nabywanej neutralna podatkowo.
18
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Wdrożenie na gruncie krajowym postanowień dyrek
tywy oznaczało konieczność wprowadzenia wyjątku
od ogólnych zasad, zgodnie z którymi aport udziałów
(akcji) do innej spółki skutkuje dla wnoszącego ustale
niem przychodu i kosztów uzyskania przychodu takiej
transakcji, związanych z przedmiotem wnoszonego
wkładu. Zgodnie z nowymi przepisami art. 24 ust. 8c
ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, wyłącze
nie z przychodów, o którym mowa odpowiednio w art.
24 ust. 8a ustawy o PIT i art. 12 ust. 4d ustawy o CIT,
stosuje się również w przypadku dokonania więcej
niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przepro
wadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy
liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło
pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są
spełnione warunki określone w tym przepisie.
W judykaturze przyjęto, że zmiany zmierzały do objęcia mechanizmem zwolnienia wszystkich transakcji, które w okresie 6 miesięcy doprowadziły do
uzyskania przez spółkę nabywającą pakietu większościowego, co tym samym oznacza przyznanie
takiego prawa wszystkim wspólnikom (ich grupie)
dokonującym tych transakcji.
Minister uznał za prawidłową taką interpretację prze
pisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust.
4d, 11 i 12 ustawy o CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów
w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę
nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej
spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy)
tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych
w okresie 6 miesięcy.

NEWS

Zmienione Prawo o ruchu
drogowym
1 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o ruchu drogowym.
Nastąpiło ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym
niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie
przejścia dla pieszych, nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między
pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

N

a kierującego pojazdem nałożono obowiązek
dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla
pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możli
wości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla osób
znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych,
które wchodzą na przejście. Nowe rozwiązanie zo
bowiązuje kierującego pojazdem, który zbliża się do
przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczegól
nej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pie
szemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,
do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo pieszego. Obowiązkiem kierowcy
jest także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
wchodzącemu na przejście albo znajdującemu
się na nim. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa
pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych
w zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów.
Obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej
ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub
torowisko został rozszerzony również na pieszego
wchodzącego na jezdnię lub torowisko. Na pieszym
wchodzącym na przejście dla pieszych spoczywa
obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, po
legający na zwiększeniu uwagi oraz dostosowaniu
zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się
na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio
szybkie reagowanie.

Wprowadzono regulacje zakazujące pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko
bądź przechodzenia przez jezdnię czy torowisko (także
w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych)
z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza
wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecz
nego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska.
Po zmianach bezpieczna odległość między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostradach
i drogach ekspresowych) wynosi „połowę aktualnej
prędkości”, czyli kierowca jadący 100 km/h musi je
chać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120
km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Odstępstwo od obo
wiązku zachowywania bezpiecznej odległości między
pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach
dotyczy manewru wyprzedzania.
Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h ma
na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa
pieszych jako niechronionych uczestników ruchu
drogowego.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Rzecznik MŚP o planowanych
zmianach prawnych
Pandemia, lockdown i otwieranie gospodarki, co dalej? O plany działań
oraz ocenę pojawiających się w kraju i UE propozycji zapytaliśmy Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza

Rząd chce wprowadzić regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej. Resort rozwoju, pracy
i technologii proponuje projekt, który przewiduje m.in. ekwiwalent pieniężny za koszty energii
i dostępu do sieci podczas pracy on-line. Czy
takie przepisy, Pana zdaniem, są potrzebne, jaki
kierunek powinny obrać, kto powinien ustalać
kwoty ekwiwalentu?
Praca zdalna musi być w jakiś sposób uregulowana
prawnie, gdyż przy tak wykonywanej pracy docho
dzi do pewnych nowych okoliczności, związanych
chociażby z przepisami BHP. Czy wypadek w domu
w godzinach pracy traktować trzeba jako wypadek
w zakładzie pracy, czy nie? Ważne jednak, by kwestii

Adam Abramowicz,
Rzecznik Małych
i Średnich
Przedsiębiorców

tej nie przeregulować i by nowe przepisy wykazały się
sporą elastycznością. Chociażby ekwiwalent za pracę
zdalną. Nie ulega wątpliwości, że pracownik zużywa
więcej prądu czy wody, pracując w domu. Z drugiej
strony, oszczędza na dojazdach do pracy. Wszystko
to należy wyważyć.
Główne założenia – zaproponowanej przez resort
rozwoju – „Tarczy Prawnej” to cyfryzacja, uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych oraz prawnych. Czy to wystarczy? Jakie
propozycje zgłaszają w tym obszarze przedsiębiorcy oraz biuro Rzecznika MŚP?
Cyfryzacja jest oczywiście bardzo ważna, co świetnie
pokazała pandemia. Tam, gdzie procesy elektronizacji
nie były jeszcze wdrożone, mogliśmy zaobserwować
kilkutygodniowy paraliż, gdyż urzędy zamknęły się na
cztery spusty. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby
nie istniało e-zwolnienie w okresie lockdownu i ko
nieczne byłoby wypisywanie papierowych zwolnień.
Jednak ona sama nie rozwiąże wszystkich problemów.
Potrzebny jest pozytywny impuls dla biznesu. Takim
impulsem jest m.in. moja dziesiątka, skonsultowana
z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Postuluję tam
np. zniesienie większości obowiązków sprawozdaw
czych dla mikrofirm, minimum półroczne vacatio legis
przy zmianach prawnych wymagających od przedsię
biorców dostosowania się czy chociażby powiązanie
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płacy minimalnej z obiektywnym współczynnikiem.
Zgłaszaliśmy oczywiście te propozycje w ramach kon
sultacji „Tarczy Prawnej”.
„Polski Ład” to w ostatnim czasie temat numer jeden. Jakie jego założenia dla firm, zdaniem Rzecznika, są najbardziej trafione, a co wymaga zmian?
Pozytywnie oceniamy podwyższenie II progu podat
kowego i wzrost kwoty wolnej od podatku. W Polsce
dotychczas zdecydowanie za wysoko opodatkowane
były niskie dochody. Całego kosztu reform nie mogą
jednak płacić przedsiębiorcy czy pracownicy etatowi
zarabiający powyżej średniej krajowej. Proporcjonal
na do dochodu składka zdrowotna i brak możliwości
odliczenia jej to chociażby olbrzymi cios finansowy dla
firm rozliczających się 19% podatkiem PIT. Konsultu
jemy obecnie w Biurze Rzecznika propozycje, które
sfinansowałby pozytywne zmiany zaprezentowane
w „Ładzie”, a jednocześnie nie stanowiłyby takiego
obciążenia dla sektora MŚP. Liczymy, że wkrótce uda
nam się je przedstawić.
Od 2018 r. funkcjonuje Biuro Rzecznika MŚP. Z perspektywy tych kilku lat, co było największym
sukcesem tej instytucji, jak ocenia Pan jej przydatność? I jakie inicjatywy służące przedsiębiorcom
planowane są w najbliższym czasie?
W zeszłym roku w Biurze Rzecznika MŚP wymieniliśmy
niemal 15 000 korespondencji, prowadziliśmy łącznie
ponad 6 tysięcy spraw - zarówno procesowych, jak
i legislacyjnych. Te dane pokazują, że to biuro dla
przedsiębiorców jest przydatne. Inicjatyw mamy w biu
rze sporo. Niedawno powołaliśmy do życia Rady Kon
sultacyjne - w skład których wchodzą przedsiębiorcy
(istnieje też Rada Przedsiębiorców - ona zrzesza jednak
organizacje pracodawców), którzy zwracają uwagę
na zagadnienia związane z prowadzeniem przez nich
biznesu. Współpracujemy z samorządami prawniczy
mi, uniwersytetami i innymi urzędami państwowymi.
Chcemy też mocniej wejść w działania edukacyjne, by
promować przedsiębiorczość wśród społeczeństwa.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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DORADCA RADZI

Pośrednictwo przy
przewozie osób z VAT
Jeśli, bez licencji, pośredniczę przy przewozie osób, to muszę płacić VAT?

Z

godnie z art. 4 pkt 24 ustawy o transporcie dro
gowym, przez pośrednictwo przy przewozie osób
należy rozumieć działalność gospodarczą polegającą
na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem
osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż
9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką oraz:
a. zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub
podmiotu wykonującego przewóz osób lub
b. pobieraniu opłaty za przewóz osób, lub
c. umożliwianiu zawarcia umowy przewozu lub umoż
liwianiu uregulowania opłaty za przewóz osób – sa
mochodem osobowym, pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu po
wyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
lub taksówką za pośrednictwem dostarczonych lub
udostępnionych do tych celów środków komunika
cji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji
mobilnych, programów komputerowych, systemów
teleinformatycznych lub innych środków przekazu
informacji.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o VAT czynności określone
w ust. 1 tego artykułu (m.in odpłatne świadczenie usług
na terytorium kraju), podlegają opodatkowaniu nieza
leżnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem

Jak wynika z art. 5 ust. 4 ustawy o VAT, w razie wystą
pienia nadużycia prawa, dokonane czynności, o których
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, wywołują jedynie
takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przy
padku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku
czynności stanowiących nadużycie prawa. W myśl art.
5 ust. 5 ustawy o VAT przez nadużycie prawa rozumie
się dokonanie czynności, o których mowa w art. 5 ust.
1 ustawy o VAT, w ramach transakcji, która – pomi
mo spełnienia warunków formalnych ustanowionych
w przepisach ustawy o VAT – miała zasadniczo na celu
osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie
byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE, jeżeli stwierdzono istnie
nie nadużycia, to przeprowadzone transakcje powinny
zostać przedefiniowane w taki sposób, aby odtworzyć
sytuację, która istniałaby, gdyby nie dokonano trans
akcji stanowiących nadużycie. Dokonywanie podziału
usługi pośrednictwa w przewozie osób przy udziale
utworzonych w tym celu międzynarodowych, złożonych
struktur gospodarczych - czego skutkiem jest ominięcie
krajowych obowiązków zarówno na gruncie prawnym,
jak i podatkowym - może zostać uznane za nadużycie
prawa. Gdy zostanie stwierdzone nadużycie prawa, or

warunków oraz form określonych przepisami prawa.
Przykładem niezachowania wymaganych warunków
formalnych jest m.in. brak prawnej rejestracji podatnika
czy wykonywanie określonych czynności bez wymaganej

gany podatkowe będą prowadziły odpowiednie działania
zmierzające do przedefiniowania dokonanych transakcji
i wyegzekwowania należnych kwot VAT. Powyższe wy
nika z ostrzeżenia podatkowego MF.

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w za
kresie pośrednictwa przy przewozie osób wymaga uzy
skania odpowiedniej licencji.
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licencji. Uchybienie warunkom formalnym określonym w przepisach prawa pozostaje bez żadnego
wpływu na powstanie obowiązku podatkowego
z tytułu wykonywania tych czynności, może mieć zaś
wpływ np. na prawo do odliczenia VAT naliczonego.
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NIEZBĘDNIK

Stawki ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią
ganych przez osoby fizyczne):

• 17% – od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
• 15% – od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa
w handlu hurtowym, reklamowych, fotograficznych,

• 12,5% – od przychodów m.in. z tytułu umowy najmu nieruchomości, ze świadczenia usług
związanych z zakwaterowaniem,

• 10% – od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości
na własny rachunek,

• 8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności

gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od
przychodów m.in. z tytułu najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwa
terowaniem, do kwoty 100 000 zł,

• 5,5% – od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
• 3,0% – od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalno
ści gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej
1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku
z wykonywaną działalnością gospodarczą,

• 2% – od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów

roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami
wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT).

Podstawa prawna:
•

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT);

•

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.
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KALENDARZ KLIENTÓW
KANCELARII
12 Wpłata składek ZUS – osoby fizycz-

LIPIEC

ne opłacające składki wyłącznie za
siebie. INTRASTAT.
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15 Wpłata podatku od nieruchomości

nieposiadające osobowości prawnej.
Wpłata składek ZUS – pozostali płatnicy
składek. PPK. Zapłata opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej
w II kwartale 2021 r.
20 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatni-

7 Wpłata zryczałtowanego podatku od

ków i płatników-pracodawców. Wpłata

wypłat zagranicznej osobie prawnej

ryczałtu. PFRON.

należności z tytułów wymienionych

26 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie

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 i przekazanie

JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewidencyjna). Informacja podsumowująca. Rozliczenie podatku cukrowego i podatku
od sprzedaży detalicznej.

podatnikowi mającemu siedzibę lub
zarząd w Polsce informacji CIT-7. Wpłata
podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za czerwiec. Rozliczenie
podatku od niezrealizowanych zysków.
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