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elektroniczny serwis klientów kancelarii
W bieżącym numerze znów przedstawiono szereg nowości, w tym szczególnie
nową matrycę stawek VAT, jaka zacznie obowiązywać od kwietnia br.
Podatników powinna zainteresować również ulga rehabilitacyjna, z jakiej wiele
osób może skorzystać przy rozliczeniu PIT za 2019 r.
Przedsiębiorcy muszą zaś wiedzieć, jakie zasady prowadzenia interesów obowiązują w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Radzimy ponadto, jak „donieść” na kontrahenta w przypadku zapłaty na jego rachunek spoza wykazu podatników VAT, dla uniknięcia negatywnych konsekwencji
podatkowych.
Z gazety przedsiębiorcy dowiedzą się także, jakie składki na ubezpieczenia społeczne obowiązują w 2020 r.
Twój doradca podatkowy

NEWS

Ograniczenie stosowania
agresywnego planowania podatkowego
o charakterze transgranicznym

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, ustawy o podatku od towarów
i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych
innych ustaw umożliwi przekazywanie przez
szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym
państw UE. Dzięki nowym rozwiązaniom budżet
państwa i jednostki samorządowe zyskają
rocznie ponad 735 mln zł.
Zmiany przepisów dostosowują polskie prawo do
rozwiązań przyjętych w UE. Wejdą w życie prawdopodobnie 1 kwietnia br.
Nowe przepisy mają przeciwdziałać rozbieżnościom
w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury
takie są wykorzystywane przez międzynarodowe

korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji
podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują,
gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu
pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie
płatności do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki
zmianom zwiększy się odporność polskiego rynku,
a tym samym rynku wewnętrznego UE, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.
Szef KAS będzie miał możliwość przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych transgranicznych.
Pierwsza wymiana informacji z państwami UE ma
nastąpić do 31 października 2020 r.
Zmiany też uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system
VAT w zakresie handlu transgranicznego.
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PODATEK CUKROWY
Przyjęta już przez Sejm ustawa o zmianie niektórych
ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów
konsumentów ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia do walki z nadwagą i otyłością.
Napoje z dodatkiem m.in. cukrów, substancji słodzących, kofeiny i tauryny, a także napoje alkoholowe
sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml
(tzw. małpki) zostaną objęte specjalną opłatą, która
w większości zasili budżet Narodowego Funduszu
Zdrowia, pozostała zaś jej część trafi do gmin oraz
wzmocni finansowo Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

zeznaniach do systemu e-Deklaracje Ministerstwa
Finansów. Udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38,
PIT-36 i PIT-28 dostępne są wyłącznie w usłudze
Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl.

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCIAMI E-MAIL

KASY MAJĄCE POSTAĆ OPROGRAMOWANIA

MF ostrzegło przed fałszywymi wiadomościami e-mail, które zawierają informacje o pomyślnie wysłanych

Ministerstwo Finansów poinformowało o prowadzeniu prac nad dostosowaniem systemu kas

MF i KAS nie wysyłają do podatników żadnych wiadomości e-mail podczas składania zeznań podatkowych. Wiadomości takie należy traktować jako
niebezpieczne i je usuwać.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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online do fiskalizacji i przyjmowania danych z kas
mających postać oprogramowania (kasy wirtualne). Przygotowany został projekt rozporządzenia
w sprawie kas mających postać oprogramowania
i wraz z załącznikami przekazany do notyfikacji w KE.
Zgłoszenia z tym związane należy kierować na adres:
kasyproducenci@mf.gov.pl.

»

PRAWO
SZERSZE KRĘGI ODBIORCÓW SKORZYSTAJĄ
Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie
dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także
zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów. Nowe przepisy przyczynią się także do
zmniejszenia ubóstwa energetycznego.
Bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych – około
40 procent – wymaga termomodernizacji. Zmiany
pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania. Będą
premiować inwestycje, które prowadzą do gruntownej
poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

»

»

Rząd szacuje, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych.
Kluczowe zmiany to:
» premia remontowa dla gmin. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe z większościowym udziałem osób
fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Po zmianach
o takie wsparcie będą mogły również ubiegać się
gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. W ustawie przewidziano
premie remontowe dla gmin, w wysokości 50%
wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale
komunalne. W przypadku, gdy budynki komunal4
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»

ne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują
się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia
będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.
wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej
płyty. Premie obejmą też bloki z wielkiej płyty.
Będą one przeznaczone na dokonanie w ramach
prowadzonej termomodernizacji wzmocnienia
połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną
płyty. Wartość premii wyniesie 50% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew.
Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych
zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty. Połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż kotew, przełoży się na efektywne
prowadzenie robót budowlanych.
większa premia termomodernizacyjna przy
montażu mikroinstalacji OZE. Gdy inwestor,
który realizuje termomodernizację, zdecyduje
się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji
energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych),
może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. W takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów
przedsięwzięcia.
uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna wyniesie
16% kosztów inwestycji (obecnie jest to przeciętnie
ok. 12,5%). Sposób obliczania premii zostanie
uproszczony: nie będzie dotychczas obowiązującego warunku, który ogranicza wysokość premii do
2-krotności rocznych oszczędności kosztów energii.
poprawa dostępności premii kompensacyjnej –
możliwość wypłaty w ratach. Obecnie premie
kompensacyjne przyznaje BGK jeden raz. Zgodnie z ustawą, premia będzie przyznawana wraz
z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach – maksymalnie czterech – poprawi
płynność finansową odbiorcy wsparcia.

ZNOWELIZOWANE PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE
Przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mniej biurokracji dla geodetów oraz bezpłatny dla wszystkich dostęp

do danych – takie m.in. będą efekty zmian w prawie
geodezyjnym i kartograficznym oraz niektórych innych
ustaw. Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli
bezpłatnie skorzystać – za pośrednictwem Geoportalu –
z takich danych, jak zdjęcia lotnicze czy podstawowe
informacje na temat działek.

obowiązująca od 1 marca br.). Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, a dodatkowe świadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie wypłacane
z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków.

KADRY I ZUS

Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. W 2020 r. trzynasta emerytura ma trafić
do 9,8 mln osób. Ma to kosztować ok. 11,75 mld zł.

PODWYŻKA EMERYTUR

PRZEKSZTAŁCENIE OFE W IKE

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że
od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy
wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł.
Najniższe świadczenia wzrosną z kolei do 1200 zł.

Bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę na
nowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub
przeniesienie środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – taki wybór będą mieli oszczędzający
w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Sejm
przyjął rządowy projekt ustawy o przekształceniu OFE
w IKE. Chodzi o 154 mld zł.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
W 2020 r. wskaźnik ten wynosi 103,56%. Dzięki nowelizacji najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne
wzrosną do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł. Świadczenia do wysokości
1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast świadczenia
powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56%.
Podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych. Wcześniej było to 1600 zł, od 1 marca wzrośnie on do 1700
zł. Chodzi o to, by wszyscy dotychczas uprawnieni do
świadczenia nie stracili tego prawa z powodu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

W ustawie zapisano wprost, że środki zgromadzone
na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego
i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do
budżetu państwa.
Opcją domyślną będzie przejście z OFE na IKE. Stanie się
to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności
czy dostarczania deklaracji przez oszczędzających. Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do
tych, które trafią do ZUS, będą podlegały dziedziczeniu.

TRZYNASTA EMERYTURA

Uczestnik OFE będzie miał prawo do złożenia – od
1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. – specjalnej deklaracji
i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS.
Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności
emerytalne w całości w pierwszym filarze systemu emerytalnego. Automatycznie do ZUS zostaną przekazane
pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do
2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny.

Dzięki ustawie trzynasta emerytura, czyli dodatkowe

SPROSTOWANIE

roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów,
będzie rozwiązaniem stałym i pewnym. Świadczenie
to będzie wypłacane co roku w wysokości najniższej
emerytury – w 2020 r. będzie to więc 1200 zł (kwota

W poprzednim numerze w aktualności wkradł się błąd. Limit
sprzedaży dla zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł, a nie 40 tys. euro.

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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TEMAT NUMERU

Nowa matryca stawek VAT
Nowa matryca stawek VAT będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. – z wyjątkiem stawek VAT
dot. wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r.

Ustawa wprowadzająca tzw. matrycę stawek VAT
przewiduje:
1. zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby
VAT - tj. odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:
Nomenklatury scalonej albo Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych w zakresie towarów oraz
aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU 2015) w zakresie usług;
2. uproszczenie systemu stawek VAT;
3. wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS);
4. zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.
Nowa matryca opiera się na następujących założeniach:
1. objęcie jedną stawką w jak największym stopniu
całych grup towarowych – całych (w miarę możliwości) działów CN. Przykładowo – przy założeniu,
że stawki obniżone będą miały przede wszystkim
zastosowanie do produktów żywnościowych –
stawką w wysokości 5% będą objęte całe działy CN
(wszystkie towary sklasyfikowane w danym dziale):

02 – Mięso i podroby jadalne,
04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód
naturalny; jadalne produkty pochodzenia
6
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zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone,
07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy,
jadalne,
08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców
cytrusowych lub melonów, itd.

2. generalne obniżenie stawek („równanie w dół”) –
taką zasadę przyjęto w przypadku konieczności
zmiany stawki na dane towary.
3. zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy
podwyżkami stawek na wybrane (ale nieliczne)
towary.
Przykładowo:
» pieczywo – obecnie stawka VAT dla pieczywa zależy
od daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Jeśli data ta nie przekracza
14 dni to stawka wynosi 5%, ale gdy przekracza
14 dni – stosuje się stawkę 8%. W nowej matrycy
VAT pieczywo (sklasyfikowane w dziale CN 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa
cukiernicze) każdego rodzaju i niezależnie od daty

trwałości czy przydatności do spożycia będzie
objęte stawką 5%.
» ciastka – podobnie jak przy pieczywie, stawka jest
zależna od daty minimalnej trwałości lub terminu
przydatności do spożycia. Jeśli to mniej niż 45 dni,
stawka wynosi 8%, gdy przekracza ten termin –
wzrasta do 23%. W nowej matrycy VAT ciastka
(sklasyfikowane w dziale CN 19 Przetwory ze zbóż,
mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) każdego rodzaju i niezależnie od daty trwałości czy
przydatności do spożycia będą objęte stawką 5%.
» owoce – obecnie większość owoców jest opodatkowana stawką 5%, stawka 8% ma zastosowanie
do owoców tropikalnych, cytrusowych i podzwrotnikowych. W nowej matrycy VAT wszystkie owoce
(sklasyfikowane w dziale CN 08 Owoce i orzechy
jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów)
będą objęte stawką 5%.
Efektem przyjętych założeń jest zmiana stawek na
niektóre towary. Przykładowo obniżenie stawki VAT
obejmie:
» owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy
(np. migdały, pistacje) – z 8% do 5%,
» pieczywo o terminie przydatności do spożycia
lub minimalnej trwałości przekraczającej 14 dni
z 8% do 5%,
» wyroby ciastkarskie (z 8% lub 23% – w zależności
od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości – do 5%),
» zupy, buliony, żywność homogenizowana – w tym
również dietetyczne środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego – z 8% do 5%,
» musztarda, niektóre przyprawy przetworzone (np.
pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% do 8%,
» produkty dla niemowląt i dzieci tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki,
pieluszki oraz foteliki samochodowe – z 8% do 5%,
» artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – z 8% do 5%,
» już od 1 listopada 2019 r. e-booki, e-prasa, w tym
np. audiobooki ściągane przez internet, książki
nieoznaczone symbolem ISBN oraz gazety, czasopisma nieoznaczone ISSN (z 23% do 5% dla wydaw-

Efektem przyjętych założeń jest zmiana
stawek na niektóre towary.

nictw książkowych oraz czasopism regionalnych
i lokalnych drukowanych, na dyskach, płytach itp.
i 8% dla wydawnictw prasowych).
Przewidziano też punktowe podwyższenie stawek
podatku, np. na:
» homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty,
krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory
z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również
sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są
ww. produkty – z 5% i 8% do 23%,
» lód – używany do celów spożywczych i celów chłodniczych – z 8% do 23%,
» czasopisma specjalistyczne, z wyjątkiem czasopism regionalnych i lokalnych drukowanych, na
dyskach, płytach itp. (dla których utrzymuje się
stawkę 5%) – z 5% do 8%,
» drewno opałowe – z 8% do 23%.
Tak jak dotychczas 8% stawką opodatkowane będą:
» towary i usługi zwykle wykorzystywane w produkcji
rolniczej (zwierzęta gospodarskie, nawozy i środki
ochrony roślin, sznurek do maszyn rolniczych),
» wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki
odkażające,
» usługi związane z kulturą, sportem, rekreacją,
transport osobowy, roboty konserwacyjne, czy
usługi gastronomiczne,
» usługi uzdatniania i dostarczania wody mieszkańcom za pośrednictwem sieci wodociągowych
lub poza systemem sieciowym, np. beczkowozami,
cysternami, usługi odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz zagospodarowanie odpadów.
Wiążąca informacja stawkowa w zasadzie może dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać
dopiero od 1 kwietnia 2020 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PODATKI

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2019 r.
Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz
podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym
odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
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Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik,
który:
1. ma status osoby niepełnosprawnej – tzn. osoby,
która posiada:
» orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy
orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych
przepisach lub
» decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
szkoleniową albo rentę socjalną, albo
» orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na
podstawie odrębnych przepisów, w przypadku
gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia, albo
» orzeczenie o niepełnosprawności wydane
przez właściwy organ na podstawie odrębnych
przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
2. ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną:
współmałżonka, dzieci własne i przysposobione,
dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów,
rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku

Z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej może
skorzystać podatnik, który:
1. uzyskał przychody (dochody) opodatkowane wg
skali podatkowej i/lub ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych;
2. poniósł wydatki kwalifikujące się do wydatków na
cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, a wydatki te nie zostały
sfinansowane (dofinansowane) ze środków: ZFRON,
Zakładowego Funduszu Aktywności, PFRON, NFZ,
ZFŚS ani zwrócone w jakiejkolwiek formie;
3. jest w stanie udokumentować poniesione wydatki

podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty
renty socjalnej określonej w ustawie o rencie
socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu
roku podatkowego.

dokumentem stwierdzającym ich poniesienie,
zawierającym m.in.: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego
towar lub usługę, rodzaj zakupionego towaru lub
usługi oraz kwotę zapłaty.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje prawo do
ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku.
Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki – poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika
mającego na utrzymaniu taką osobę – które zostały
wymienione w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych, tj. wskazane w tabeli obok.

Wydatki nielimitowane
(odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota)

Wydatki limitowane
(kwotę przysługującego odliczenia
oblicza się z uwzględnieniem „górnego”
lub „dolnego” limitu kwotowego)

Wydatki poniesione na:
» adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
» przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
» zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności
życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
» zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
» odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
» odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
» opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie
przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy
inwalidztwa,
» opłacenie tłumacza języka migowego,
» kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
» odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
•
osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
•
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa
oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
» odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
•
na turnusie rehabilitacyjnym,
•
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji
leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
•
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki poniesione na:
» opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II
grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczonych do I grupy inwalidztwa –
maksymalna kwota odliczenia w roku
podatkowym wynosi 2280 zł,
» utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie
oznaczonego psa, który ułatwia osobie
niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna
kwota odliczenia w roku podatkowym
wynosi 2280 zł,
» używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku
życia – maksymalna kwota odliczenia
w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
» leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi,
że osoba niepełnosprawna powinna
stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu
podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym
miesiącu a kwotą 100 zł.

Obowiązek udokumentowania nie dotyczy wydatków związanych z:
» opłaceniem przewodników osób niewidomych
zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych
do I grupy inwalidztwa,
» utrzymaniem psa asystującego,

»

używaniem samochodu osobowego, stanowiącego
własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które
nie ukończyły 16. roku życia. Jednak na żądanie
organów podatkowych podatnik jest zobowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia
prawa do odliczenia.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Mniej absurdów
w prawie budowlanym
Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt nowelizacji Prawa budowlanego. Jednym z celów
zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na
budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

– „W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 200 tys.
mieszkań, czyli najwięcej od 1980 roku. Chcemy utrzymać ten trend, bo Polacy potrzebują mieszkań. Nowe
Prawo budowlane przyczyni się do tego, ponieważ
usprawni skróci cały proces inwestycyjny” – podkreśliła
minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
PROSTSZA LEGALIZACJA STARYCH SAMOWOLI
BUDOWLANYCH
Ważna zmiana, która poprawia bezpieczeństwo budynków, dotyczy starych – co najmniej 20-letnich – samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować,
co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych
zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej,
bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zmiana ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.
MNIEJ FORMALNOŚCI I PAKIET WOLNOŚCIOWY
Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budujący będą składać mniej
dokumentów. Inwestor do wniosku o pozwolenie
10
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na budowę będzie dołączał tylko część obecnego
projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba
wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do
wniosku. Po zmianach projekt budowlany będzie
składał się z projektu zagospodarowania działki lub
terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu
architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny,
projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)
i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji,
charakterystyka energetyczna).
Projekt techniczny, który stanowi około 35 procent
całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu
budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny będzie mógł
być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Ostateczny projekt techniczny będzie trzeba złożyć
w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót. Nie zwalnia
to z obowiązku sporządzenia projektu technicznego
i przekazania go kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych. Obowiązkiem kierow-

nika budowy będzie bowiem posiadanie aktualnego
projektu technicznego na placu budowy, a projektant
będzie składał oświadczenie o jego poprawności
i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dzięki temu zostaną dochowane warunki
bezpieczeństwa, a jednocześnie proces skróci się po
stronie inwestora.

przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku
zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji
wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych
o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2, i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości
na gruntach rolnych.
WIĘKSZA STABILNOŚĆ DECYZJI

LIKWIDACJA ABSURDÓW
Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług
o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie
zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz
zgłoszenia. Na dynamicznie rozwijającym się rynku
różnego rodzaju automatów niepotrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla
każdego takiego automatu.

Ustawa zakłada wprowadzenie granicznego, 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji
o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić
wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe
rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub
ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.
ESCAPE ROOMY BARDZIEJ BEZPIECZNE

KOLEJNE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU
UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
W nowelizacji pojawiły się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między
innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji
regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym
niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich
oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie
tak jak dotychczas tylko tych przydomowych czy

Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budujący będą składać mniej
dokumentów. Inwestor do wniosku
o pozwolenie na budowę będzie
dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego.

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione
będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. Na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape
room konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy
przeciwpożarowej.
CO JESZCZE ZMIENI USTAWA?
Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych
inwestycji. Będą sprzyjać szybszemu przyłączaniu
nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych,
gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do
sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie
kar. Ustawa wprowadza także zakaz pobierania przez
przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za
wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Większość zmian wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PRAWO

Co po Brexicie?
Wielka Brytania opuściła UE z końcem dnia 31 stycznia br. 1 lutego 2020 roku był datą wejścia
w życie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, pierwszym dniem, w którym UE liczy już
27 a nie 28 państw członkowskich, pierwszym dniem okresu przejściowego określonego w umowie
o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, który będzie trwał do końca 2020 roku.

1 lutego br. to także data wejścia w życie w Polsce
specjalnej ustawy o okresie przejściowym potwierdzającym jego obowiązywanie w polskim porządku
prawnym (z wyjątkiem jej artykułu 3, który wszedł
w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy,
to jest 13 sierpnia 2019 r.).

Dla polskich przedsiębiorców i obywateli okres przej-

będą mogli mieszkać, pracować i uczyć się na
obecnych zasadach. Jeśli będą chcieli pozostać
w Zjednoczonym Królestwie dłużej, do końca
czerwca 2021 r. będą musieli wystąpić o nadanie
nowego statusu pobytowego tzw. settled lub pre-settled status (informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej rządu brytyjskiego);
» brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych
barier (regulacji) w handlu. Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem
wspólnego rynku UE;
» utrzymanie zasad przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować
do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu
osobistego,
» możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii
na obecnych zasadach. Nie będzie potrzeby składania zgłoszeń celnych, posiadania dodatkowych
dokumentów (np. świadectw pochodzenia) i niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów. Wielka Brytania nadal będzie respektować
wszystkie regulacje UE w tym zakresie. W okresie

ściowy oznacza brak zasadniczych zmian w relacjach
z Wielką Brytanią do końca 2020 r., m.in.:
» utrzymanie dotychczasowych zasad związanych
ze swobodą przepływu osób oraz pracowników.
Polacy, którzy przyjadą na Wyspy do końca 2020 r.,

przejściowym zachowana zostanie również ważność pozwoleń celnych wydanych przez władze
Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego,
» obowiązywanie dotychczasowych przepisów

31.12.2020

Okres przejściowy trwać
będzie do końca grudnia
2020 roku i ma zapewnić
utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką
Brytanią. Zgodnie z założeniem, podczas
obowiązywania okresu przejściowego
Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym
procesie decyzyjnym.
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Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii
z UE przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego
o rok lub dwa. Decyzja o przedłużeniu
musi być podjęta przed 1 lipca 2020 r.

»

»

»
»

w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień
dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych
systemów informatycznych itp.,
brak zmian w zakresie ew. obowiązków dot. uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm
sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów
rolno-spożywczych,
utrzymanie dotychczasowych zasad wykonywania
transportu drogowego i lotniczego między UE
a Wielką Brytanią,
dalsze wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych,
utrzymanie jednolitego paszportu dla usług finansowych.

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet
składamy moc życzeń, uśmiechu
i zadowolenia, spełnienia marzeń w życiu
zawodowym i osobistym!

Obywatele brytyjscy mieszkający w Polsce w trakcie
okresu przejściowego (i po jego zakończeniu) utrzymają swoje prawa dotyczące pobytu, wykonywania pracy,
dostępu do edukacji, służby zdrowia i usług publicznych. Nie muszą rejestrować się, żeby je zabezpieczyć.
Jednak mogą wymienić swoje dokumenty pobytowe
wydane im jako obywatelom UE na dokumenty poświadczające ich prawa na bazie umowy o wystąpieniu
Wielkiej Brytanii z UE lub uzyskać takie dokumenty
pobytowe, jeżeli ich wcześniej nie posiadali.
Warunki współpracy gospodarczej po zakończeniu
okresu przejściowego będą zależeć od treści przyszłej
umowy o wolnym handlu. Negocjacje już się rozpoczynają. Nie można wykluczyć, że do końca 2020 r.
przyszłe relacje między Unią Europejską i Zjednoczonym
Królestwem nie zostaną uregulowane. Będzie to mieć
konsekwencje podobne do „bezumownego brexitu”, tj.
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy o wystąpieniu.
Te konsekwencje to przede wszystkim oparcie relacji gospodarczych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią
na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Możliwe
jest także wynegocjowanie umowy dotyczącej tylko
części obszarów wzajemnych relacji i pozostawienie
pozostałych obszarów bez umowy.

Obecnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem obchodzonym
w 56 krajach. Prawie na całym świecie dzień kobiet obchodzony
jest 8 marca, jednak są pojedyncze wyjątki, np. w Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet obchodzi się 10 marca, choć oficjalną datą
tego święta jest 8 marca, jak w większości państw.
Najczęściej kobiety w tym dniu dostają życzenia, kwiaty i drobne
upominki, bywa też, że tego dnia są traktowane ulgowo w pracy
czy na uczelni.
Czy wiesz, że… w Wielkiej Brytanii w tym dniu nie ma zwyczaju
obdarowywania kobiet prezentami czy kwiatami, organizowane
są za to liczne wykłady i wystawy opowiadające o wybitnych
kobietach, o tym, jak doszło do równouprawnienia płci pięknej
i co jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie.

Rejestr Danych Kontaktowych
Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres
e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych
dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo – będzie mógł po prostu zadzwonić.
Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii
administracja publiczna–obywatel1. Zadaniem rejestru
jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami
po to, aby usprawnić realizację usług. Wcześniej przepisy na to nie pozwalały – urzędnik mógł skorzystać
np. z numeru telefonu, ale tylko do realizacji sprawy,
do której numer został podany. W każdym innym
przypadku do dyspozycji zostawała mu „tradycyjna”,
papierowa forma komunikacji.
Dodatkowo dzięki RDK urzędy – z wyprzedzeniem – będą
mogły informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o przysługujących
nam świadczeniach, czy też zbliżającym się terminie
obowiązkowego badania technicznego samochodu.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja
publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych
danych kontaktowych. Pozwalają one na szybki
i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:
» dokumentach gotowych do odbioru,
» rozpatrzeniu złożonych wniosków,
» potrzebie uzupełnienia dokumentów
lub informacji w Twoich sprawach,
prowadzonych w urzędach.

Chodzi o ograniczenie konieczności osobistego stawiania się obywateli w urzędach. RDK to również
spore oszczędności dla samych urzędów – sms czy
email są nieporównywalnie tańsze i szybsze, niż
wysyłanie listów poleconych.
Na podane adres email i numer telefonu nie będą
przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr
służy wyłącznie powiadamianiu. Dane kontaktowe
mogą być wykorzystywane jedynie do informowania
obywatela o sprawach administracyjnych. Do RDK
mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni
urzędnicy (z odpowiednimi certyfikatami).
Swoje dane z RDK można w każdej chwili zmienić
lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, należy pamiętać o ich
aktualizacji.
Każdy, kto ma numer PESEL i jest osobą pełnoletnią,
może przekazać dane do RDK. To możliwe na dwa
sposoby:
» online na stronie gov.pl. By to zrobić, potrzeba
profilu zaufanego lub e-dowodu. Aby przekazać
do RDK swój numer telefonu i adres email – trzeba
mieć pod ręką telefon i dostęp do poczty elektronicznej. Wystarczy wpisać dane w odpowiednie
pola, zalogować się profilem zaufanym i potwierdzić dane kodami otrzymanymi emailem i sms-em;
» offline, czyli wypełniając formularz dostępny
w każdym urzędzie gminy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 2294).
1

14

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rozmowa stron o podwyżce.
Strategia i argumentacja

MARKETING

Na wzroście pensji czy podwyżce ceny usługi mogą skorzystać obie strony.
Takie nastawienie to pierwszy krok do sukcesu w rozmowach.

NIE POPEŁNIAJ PODSTAWOWYCH BŁĘDÓW
Podstawą jest poznanie wartości oferowanej usługi
i posiadanych kwalifikacji. Zakres obowiązków
i kompetencje powinny być miernikiem przy rozmowach o wzroście wynagrodzenia. Pamiętaj!
Zmiany zaczynają się od pierwszego kroku po
obu stronach.
» O pieniądzach nie rozmawia się „w biegu”, w windzie czy „łapiąc się” na korytarzu. Takie warunki
nie sprzyjają rzeczowej i merytorycznej dyskusji.

KIEDY ZWIĘKSZAJĄ SIĘ SZANSE NA
WYNEGOCJOWANIE PODWYŻKI?

»

ZAPLANUJ, PRZYGOTUJ SIĘ
Sytuacja jest prostsza w firmach, które mają jasno
określoną ścieżkę awansów i system wzrostu wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń może być nie tylko
inicjatywą pracownika, ale także formą docenienia
i motywacją do jeszcze lepszej pracy dla firmy. Impulsem do rozmów o podwyżkę może być także wzrost
cen, kosztów życia czy prowadzenia działalności.
Warto więc sięgnąć po konkretne dane obrazujące
nasze argumenty.

»
»
»
»

»

Duże osiągnięcie, które dało firmie zysk czy sukces
doceniony przez kontrahenta.
Nowy zwiększony zakres obowiązków, poszerzenie
obszarów współpracy.
Firma odnotowuje dobre wyniki finansowe. To
także dobra okazja.
Kończąca się umowa, podwyższenie kwalifikacji,
rozwój firmy czy zwiększająca się liczba regulacji,
która wpływa na zakres obowiązków.
Pokaż, że jesteś jej wart – pochwal się swoimi
osiągnięciami, przedstaw konkretne dane, wskaż
korzyści, jakie odniesie druga strona.

DZIEŃ I GODZINA – MAJĄ ZNACZENIE.
Zdaniem dziennikarzy Forbes, o wzroście wynagrodzenia najlepiej rozmawiać w piątek rano. Złym pomysłem jest poniedziałek z wizją całego tygodnia pracy
i moment dużego obciążenia zadaniami do realizacji.
KWOTA? ZAWSZE RACJONALIZM

POCZĄTKIEM SUKCESU, JEST MOMENT
W KTÓRYM STRONY CHCĄ PODJĄĆ ROZMOWĘ
Po pierwsze samo już inicjowanie rozmów poprawia
atmosferę i daje nadzieję na poprawę sytuacji. Nie
koniecznie musi ona od razu dać wzrost wynagrodzenia, ale np. stać się okazją do omówienia ścieżki
kariery czy rozwoju firmy oraz wzajemnych oczekiwań
co do współpracy.

Propozycja wzrostu płacy czy ceny usługi nie może
być zbyt wygórowana. Ekonomiści wskazują, że dobrą
propozycją jest podwyżka o 10–20 proc.
CZEGO UNIKAĆ PODCZAS NEGOCJACJI?
Obie strony powinny unikać skrajnych emocji, wyrzutów i roszczeń. Rozmawiajcie spokojnie, rzeczowo
i konkretnie argumentuj.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KADRY I ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia
społeczne w 2020 r.
ZUS podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne
za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

GRUPA I
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres
pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia
rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób, które:
1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy
kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły
pozarolniczą działalność,
2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym
lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres
wykonywanej działalności gospodarczej.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest zadeklarowana
kwota, nie niższa niż 780 zł (30% kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2020 r.). Od dnia 1 stycznia 2020 r.
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.
Za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. składka na
ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych
osób nie może być niższa od kwoty:
16
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» 152,26 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
» 62,40 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
» 19,11 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
GRUPA II
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:
1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą
na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych
przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
2. twórcy i artyści,
3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, a także osoby prowadzące działalność
w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej,
komandytowej lub partnerskiej,
5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną
szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego,
placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
o systemie oświaty,
oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest zadeklarowana
kwota, nie niższa niż 3136,20 zł (60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w 2020 roku wynosi 5227 zł.
Za miesiące styczeń – grudzień 2020 r. składka na
ubezpieczenia społeczne wymienionych w grupie II
nie może być niższa od kwoty:
» 612,19 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
» 250,90 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
» 76,84 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, mają za
podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne
w 2020 r. zadeklarowaną kwotę,
nie niższą niż 3136,20 zł (60%
prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego).

GRUPA III
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na
mniejszą skalę i korzystają z ulgi „mały ZUS”, mają
podstawę wymiaru, a więc i wysokość składek na
ubezpieczenia społeczne, uzależnioną od wysokości
przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim
roku kalendarzowym.
Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa
niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie
wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę
procentową składki na to ubezpieczenie ustalają
w wysokości stopy procentowej określonej dla
grupy działalności, do której należą,
B. nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe
ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla
grup działalności.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia
danego roku do 31 marca następnego roku.

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku
składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia
danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie
lata kalendarzowe.

Pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają
Oddziały Zakładu.
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku
2020 wynosi 156 810 zł.

Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy,
którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:
A. co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.
(9%) opłaca się w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej
wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

Upadłość małżonka
Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości – orzekł Sąd Najwyższy.
16 grudnia 2019 r. SN w składzie siedmiu sędziów, po
rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 7/19, podjął uchwałę
następującej treści:
Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast.
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.),
pozostającego w ustroju wspólności majątkowej,
między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest
dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.
SN uznał, że za takim rozstrzygnięciem przemawia
przede wszystkim wykładnia językowa. Zgodnie z art.
491[2] ust. 1 Prawa upadłościowego w sprawach nieuregulowanych w tytule V (obejmującym postępowanie
upadłościowe wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przepisów wyraźnie wymienionych, wśród
których brak art. 124–126 Prawa upadłościowego.
Małżonek dłużnika jest z reguły najlepiej zorientowany w sytuacji majątkowej współmałżonka i najwcześniej ma możliwość podjęcia
ochrony swoich praw.
SN wskazał, że w dniu 24 marca
2020 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 2 Prawa upadłościowego, przywracająca zasadę

optymalizacji w stosunku do wszystkich podmiotów
objętych postępowaniem upadłościowym i ujednolicająca z perspektywy celów postępowania upadłościowego
sytuację konsumentów, byłych przedsiębiorców oraz
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Za przyjętym w uchwale rozwiązaniem przemawia również wykładnia celowościowa oraz względy pragmatyczne. Dopuszczenie do przeprowadzania podziału
majątku w trakcie postępowania upadłościowego
prowadziłoby do znacznego jego spowolnienia i skomplikowania, czyniąc takie rozwiązanie dysfunkcyjnym.
Podobny efekt wywoła likwidacja masy upadłości
złożonej z udziałów w majątku wspólnym z istoty
trudno zbywalnych. Taki skład masy upadłości wpłynie na obniżenie poziomu zaspokojenia wierzycieli
i pozwoli na instrumentalne wykorzystywanie przez
współpracujących ze sobą małżonków postępowania
upadłościowego w celu uzyskania oddłużenia kosztem
interesów wierzycieli.
Akceptacja poglądu przeciwnego do uchwały prowadziłaby do wniosku, że syndyk nie mogły sprawować
zarządu całym majątkiem wspólnym, a małżonek
upadłego mógłby również dokonywać czynności zobowiązujących lub rozporządzających w stosunku
do udziału w tym majątku i udziału
w poszczególnych przedmiotach
do niego należących, co jest
nie do pogodzenia z istotą
postępowania upadłościowego i znacznie
skomplikowałoby
jego przebieg.

Zmiany w podatkach
i w Ordynacji podatkowej

NEWS

Rządowy projekt zakłada przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania
się z obowiązków podatkowych, a przez zmiany doprecyzowujące przepisy – również
zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy.

Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości, które pojawiły się w praktycznym stosowaniu przepisów podatkowych. Dostosowują też obowiązujące regulacje
do zmieniającej się rzeczywistości, np. w zakresie
możliwości przesyłania paragonów do klienta w formie elektronicznej.
Do najważniejszych zmian w podatku dochodowym
oraz podatku od towarów i usług należą:
» dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług z 2015 r.,
» zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku
(PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe
(zmiana ta nie pogorszy sytuacji emeryta/rencisty,
który będzie mógł być rozliczony w ramach usługi
Twój e-PIT),
» zapewnienie skuteczności złożonego przez podatnika do organu rentowego wniosku o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
na lata następne, aż do jego wycofania (obecnie
wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku,
w którym został złożony),
» umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia
z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku
dokonania przez podatników płatności na rachunki,
niezamieszczone w wykazie podatników VAT,
» wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczą-

»

cej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
kosztów hipotetycznych odsetek,
wprowadzenie możliwość przesyłania paragonów
fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za
jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Zasadnicze zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa to:
» wprowadzenie możliwości korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy
usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu
przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową,
» umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku
dokonania przez podatników płatności na rachunki,
niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Większość proponowanych przepisów
ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia
2020 r. (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych
w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.).

Dodatkowo, nowelizacja znosi od 1 października
2019 r. obowiązek opłacania składek na Fundusz
Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu
stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez
doktorantów.
Większość proponowanych przepisów ma zacząć
obowiązywać 1 kwietnia 2020 r. (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych
w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od
1 stycznia 2021 r.).
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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WYWIAD

Dawid Kubacki –
to jego sezon!
Jest trzecim polskim skoczkiem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej osiągnęli to
Adam Małysz i Kamil Stoch. Na swoją obecną formę długo pracował. Śmiało można powiedzieć,
że w tym sezonie Dawid Kubacki wybił się na lidera polskich skoczków.

Wielu komentatorów sportowych, a przede
wszystkim fanów mówi, że ten sezon należy
do Dawida Kubackiego. Jak sam Pan ocenia
swoje skoki, sukcesy?
Moje występy w tym sezonie
są – jak na razie – najlepszymi
w mojej karierze. Bardzo się
z tego cieszę, ale też wiem,
że mogłyby być jeszcze
lepsze, dlatego oceniam
je dobrze, lecz z nutką
niedosytu; do ideału im
jeszcze sporo brakuje.
Oglądając skoki z pozycji
widza, często wydaje się,
że zawodnik mógł jeszcze dociągnąć skok, że
dałby radę skoczyć dalej.
Proszę zdradzić wszystkim
”sportowym znawcom”, czego
widz nie jest w stanie zobaczyć
ani poczuć, co się dzieje przed
i w czasie oddawania skoku.
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Wszystko zależy od sytuacji. Zdarza się, że w tej końcowej fazie zawieje nie tak jak trzeba, narty opadną
i trzeba nieco odpuścić, żeby nie wylądować
na głowie. Najczęściej jednak trzeba
obrać jakiś kompromis pomiędzy
odległością a stylem, w jakim się
ląduje. Teoretycznie można by
podkurczyć nogi i wylądować
te dwa, trzy metry dalej, ale
takie lądowanie zostanie
ocenione dużo słabiej i na
samych notach straci się
dużo więcej punktów.
Długo pracował Pan
na takie wyniki, taką
formę. Co jest dla Pana
teraz takim najważniejszym celem do osiągnięcia w karierze sportowca?
Ja zawsze stawiałem sobie
cele zadaniowe, a nie wynikowe. Skupiałem się na tym, żeby
być jeszcze trochę lepszym, skoczyć

troszkę dalej, wylądować ładniej – i tak z każdym
aspektem. Oczywiście mam świadomość tego, o co
walczę za każdym razem siadając na belce, jednak
wiem, że tylko wykonując swoje cele zadaniowe mogę
sobie dać szansę na dobry wynik.
Sezon skoków narciarskich dobiega końca. Jakie
plany, czy będzie czas na regenerację sił i kiedy
powrót na treningi?

Po sezonie na pewno przyda się lekki odpoczynek,
tylko nie wiem, co na to trener. Podejrzewam, że
wzorem ostatnich lat będziemy kontynuowali treningi, a dopiero późnym latem znajdzie się czas na
porządne wakacje. Jednak samo to, że nie będziemy
wyjeżdżali co tydzień, daje więcej dni wolnych, które
chętnie spożytkuję na to, co lubię. Chciałbym na
pewno spędzić więcej czasu z żoną, kontynuować
kurs szybowcowy, odkurzyć po zimie modele.

REKORD ŻYCIOWY:

236,5 metra, Planica (25.03.2018)
SKĄD POMYSŁ NA SKOKI?

Do skakania na nartach zainspirował go Kazuyoshi Funaki.
Po obejrzeniu jego skoku w 1996 roku
zapragnął udać się na skocznię.
PASJE:

Jego wielką pasją jest
modelarstwo lotnicze oraz szybownictwo.

WAŻNE MOMENTY:

Debiut w zawodach FIS: 2004
Debiut w PŚ: 16.01.2009, Zakopane
Pierwsze punkty w PŚ: 01.12.2012, Kuusamo

Dziękujemy za rozmowę, a z okazji 30-tych urodzin (12 marca)
redakcja „Doradcy Podatkowego” składa Panu Dawidowi najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dalekich skoków, samych miejsc na
podium, kolejnych pucharów i medali, a także realizacji marzeń
w życiu prywatnym i zawodowym.
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Zawiadomienie US po zapłacie
na rachunek spoza wykazu
Czy jest możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku
dokonania zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT?
Są przepisy umożliwiające uniknięcie negatywnych
skutków zarówno w podatkach dochodowych (PIT
i CIT), jak i w zakresie odpowiedzialności solidarnej
w podatku VAT w sytuacji, gdy podatnik dokona
zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż
zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie. Wystarczy, że podatnik w ustawowym terminie (3 dni
od daty zlecenia przelewu) zawiadomi naczelnika
urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na ten rachunek (formularz
ZAW-NR). Pozwoli mu to:
» zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy
wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT,
» uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za
zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.
W razie wysłania ww. zawiadomienia podatnik nie
będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została
dokonana na ten sam rachunek spoza wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy, składając
stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
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nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika
dokonującego zapłaty należności;
2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko
oraz adres);
3. numer rachunku, na który dokonano zapłaty
należności;
4. wysokość należności zapłaconej przelewem na
rachunek spoza wykazu i dzień zlecenia przelewu
na ten rachunek.
Zawiadomienie można złożyć: za siebie, za inną osobę
fizyczną bądź za inny podmiot, który nie jest osobą
fizyczną. Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych
podatników, trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne
(PPO-1) lub szczególne (PPS-1). Nie trzeba posiadać
pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek
inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
w formie spółki niebędącej osobą prawną, która nie jest
podatnikiem PIT albo podatku CIT, zawiadomienie złożone przez tę spółkę wywiera skutki również na gruncie
podatków dochodowych w stosunku do wspólników
takiej spółki będących podatnikami podatku PIT albo
podatku CIT. Oznacza to, że poszczególni wspólnicy
takiej spółki nie muszą składać odrębnie zawiadomienia – zawiadomienie składa wyłącznie spółka.

powinno zawierać następujące informacje:
1. numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres
siedziby albo, w przypadku podatnika będącego
osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego
miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku

Nabywca uniknie odpowiedzialności solidarnej także, jeśli dokona zapłaty należności z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa
w art. 108a ustawy o VAT.
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NIEZBĘDNIK

Limity w CIT za rok 2020
Rodzaj limitu

Wartość limitu

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (np. jednorazowa amortyzacja,
zaliczki kwartalne) w 2020 r. (2 000 000 euro)*

8 747 000 zł

Górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków
kapitałowych (1 200 000 euro)**

5 109 000 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2020 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników
(50 000 euro)*

219 000 zł

Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r.:
• elektrycznych
• pozostałych

225 000 zł
150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

0,15%

Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach
ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania
zaliczek począwszy od 20 października każdego roku.

50%

Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze
spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

500 000 zł

Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek
podatkowej grupy kapitałowej

75%

Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy

2%

* – Przeliczenie na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2019 r. (1 euro
= 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł.
** – Przeliczenie na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy 2020 r.
(1 euro = 4,2571 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

PON.

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. Wpłata I raty podatku od
środków transportowych. Złożenie deklaracji
na podatek od środków transportowych na
rok 2020. Wpłata składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP
i FGŚP – pozostali płatnicy składek. Wpłata do
PPK za luty 2020 r. Rozliczenie z tytułu opłaty
produktowej za opakowania i z tytułu opłaty
recyklingowej za torby foliowe za 2019 r.

SOB. NIEDZ.
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31

25

MARZEC

2

8

Przekazanie do ZUS informacji o wysokości
przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej
przez emerytów i rencistów w 2019 r. Złożenie
zeznania przez ryczałtowców za 2019 r. (PIT-28)
i wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał
2019 r. Przekazanie podatnikowi informacji
za 2019 r. PIT-11 lub PIT-8C albo przekazanie
podatnikowi rocznego obliczenia podatku
przez organ rentowy/informacji o dochodach
uzyskanych od organu rentowego za 2019 r.
(PIT-40A/11A). Przekazanie US (urzędowi
wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej
ograniczonym obowiązkiem podatkowym
imiennej informacji o wysokości uzyskanego
przychodu (dochodu) w 2019 r. (IFT-1R). Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne
prowadzące działalność gospodarczą wniosku
o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 r.
Dzień Kobiet.

9

10
16

20

Wpłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za luty. Wpłata zryczałtowanego podatku od wypłat zagranicznej
osobie prawnej 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 i przekazanie
podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd
w Polsce informacji CIT-7.
Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i FP – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
INTRASTAT. Dzień Mężczyzn.
Wpłata I raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego oraz podatku rolnego –
osoby fizyczne. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec oraz I raty
podatku rolnego – osoby prawne, jednostki

29
31

Rozliczenia z PIT i CIT przez podatników i płatników-pracodawców. Wpłata ryczałtu. PFRON.
Początek astronomicznej wiosny.
Rozliczenie VAT i akcyzy. Informacja
podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za luty.
Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników za luty.
Zmiana czasu z zimowego na letni.
Przekazanie US zeznania CIT-8 o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
przez podatników podatku dochodowego
od osób prawnych, których rok podatkowy
pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Przekazanie (drogą elektroniczną) US oraz
podatnikowi podatku dochodowego od osób
prawnych niemającemu siedziby lub zarządu
na terytorium RP informacji o wysokości
uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
Zgłoszenie do ZUS danych za 2019 r. o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA). Rozliczenie
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i z tytułu opłaty produktowej za produkty za
2019 r. Przekazanie do PFRON przez osoby
niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych
składek emerytalno-rentowych za luty 2020 r.
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