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elektroniczny serwis  klientów kancelarii

W bieżącym numerze można przeczytać na temat nowego typu spółki kapitałowej, 
tzw. prostej spółki akcyjnej, z jakiego będzie można korzystać w przyszłym roku.
Tymczasem od sierpnia tego roku przewidziano „zerowy PIT” dla osób do 26. roku 
życia osiągających dochody z pracy; później zaś JPK ma zastąpić deklaracje VAT.
Duże nowości w przepisach dla przedsiębiorców wprowadzi ustawa o zmianie nie-
których ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Rząd przygotował także przedwyborczy program „500+” dla osób niepełnosprawnych.
Zapraszamy do lektury.

Twój doradca podatkowy

REFORMA OPŁAT ŚMIECIOWYCH

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
przewiduje m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie 
segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale 
nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. 

Nowelizacja zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe 
dla osób kompostujących część produkowanych przez 
siebie odpadów. 

Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru od-
padów z nieruchomości niezamieszkanych, na których 
powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich 
nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego 
przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych 
dobrowolnie. 

Nowelizacja określa też stawki opłat za śmieci dla wła-
ścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

NEWS

Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10% przecięt-
nego miesięcznego dochodu na 1 osobę. 

Nowelizacja wprowadza także odpłatność za wszystkie 
plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DB758450674180F0C1258415004D7F78
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PODATKI

Nowe formularze na podatki lokalne
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji 
i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomo-
ści, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji 
i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicz-
nej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem 
strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożo-
ne do końca czerwca 2019 r., oraz korekty deklaracji 
i informacji złożonych do tej daty należy składać z wy-
korzystaniem dotychczasowych formularzy, których 
wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Będzie podatek od sprzedaży detalicznej?
Wyrokiem z 16 maja 2019 r. w sprawach połączonych 
T-836/16 i T-624/17 – Polska przeciwko Komisji Sąd 

Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji 
dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. 
Jego zdaniem, Komisja popełniła błąd, uznając sporny 
środek za pomoc państwa.

W wyroku Sąd UE podkreślił przede wszystkim, że środek, 
za pomocą którego władze publiczne traktują korzystnie 
pod względem podatkowym niektóre przedsiębiorstwa, 
który, mimo że nie wiąże się z przeniesieniem zasobów 
państwowych, stawia beneficjentów w korzystniejszej 
sytuacji finansowej niż innych podatników, stanowi 
pomoc państwa. Wykazanie istnienia korzystnego pod 
względem podatkowym traktowania niektórych przed-
siębiorstw wymaga ustalenia, czy w ramach danego 
systemu prawnego środek ten może sprzyjać niektó-
rym przedsiębiorstwom w porównaniu z innymi, które 
w świetle celu przyświecającego temu systemowi znaj-
dują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej. 
Sąd doszedł do wniosku, że Komisja nie mogła słusznie 
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wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszą-
cych podatkowi od sprzedaży detalicznej z samej tylko 
progresywnej struktury tego nowego podatku.

Tak więc w wyroku dotyczącym podatku od sprzedaży 
detalicznej unijny sąd podzielił stanowisko Polski zapre-
zentowane podczas postępowania. Jednak ten korzystny 
dla rządu Polski wyrok nie jest prawomocny i każdej ze 
stron przysługuje odwołanie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Polsce 
pobór tego podatku jest na mocy ustawy zawieszony 
do końca 2019 roku.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych
Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, 
które startują w przetargach, efektywne wydawanie 
pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by 
uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konku-
rencyjnych cenach, a także wzrost innowacyjności 
polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze 
efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które-
go projekt zaakceptowała już Rada Ministrów. Teraz 
rządową propozycją zajmuje się Sejm. 

Nowe prawo ma wejść w życie w 2021 r.

Można odmówić świadczenia usługi ze względu na 
wolność sumienia i religii
26 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił 
orzeczenie (sygn. K 16/17) w sprawie wniosku Proku-
ratora Generalnego w przedmiocie konstytucyjności 
odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność 
sumienia i religii usługodawcy. TK orzekł, że art. 138 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, 
w części zawierającej słowa „albo umyślnie bez uza-
sadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego 
jest obowiązany”, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji 
RP. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postę-
powanie. Orzeczenie zapadło większością głosów. 
Zdania odrębne złożyli 2 sędziowie TK.

TK stwierdził, że reakcja prawodawcy polegająca na 
penalizacji odmowy świadczenia usług przez osobę 
zajmującą się zawodowo ich świadczeniem (nawet 
umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny) jest nieade-
kwatna do celu legislacyjnego, jaki ma spełniać art. 
138 Kodeksu wykroczeń, a przez to narusza art. 2 
Konstytucji.

Wątpliwości wiążą się zwłaszcza z pojęciami „bycia 
zobowiązanym do świadczenia usługi” czy „nieuzasad-
niona odmowa świadczenia usługi”. Niedookreśloność 
tych pojęć może – na etapie stosowania – prowadzić 
do różnych jego wykładni, w tym tak szerokich, że nie 
znajdą one uzasadnienia w konstytucyjnych zasadach 
i wartościach. Wątpliwości interpretacyjnych wobec 
tych pojęć nie da się usunąć w drodze wykładni w zgo-
dzie z Konstytucją. Z tego względu konieczna była 
interwencja Trybunału.

Po wyroku TK Minister Sprawiedliwości Prokurator 
Generalny Zbigniew Ziobro polecił skierować wniosek 
o wznowienie postępowania na korzyść drukarza 
z Łodzi, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.

https://www.gov.pl/web/finanse/korzystny-dla-polski-wyrok-sadu-ue-w-sprawie-podatku-od-sprzedazy-detalicznej
https://www.gov.pl/web/finanse/odwolanie-ke-od-decyzji-sadu-ue-ws-podatku-od-sprzedazy-detalicznej
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-i-projekt-ustawy-przepisy.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-i-projekt-ustawy-przepisy.html
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rzad-przyjal-projekt-nowego-prawa-zamowien-publicznych
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10678-odmowa-swiadczenia-uslugi-ze-wzgledu-na-wolnosc-sumienia-i-religii-uslugodawcy/
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wniosek-o-wznowienie-postepowania-na-korzysc-drukarza-z-lodzi
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PRAWO

Walka z szarą strefą adopcyjną
Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przy-
padki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej 
adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą 
na to zmiany w prawie, które przyjęła Rada Ministrów.

Kooperatywy mieszkaniowe
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło kon-
sultacje projektu ułatwiającego powstawanie domów 
i mieszkań na własne potrzeby w formie wspólnej 
inwestycji. Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych 
wprowadzi tę formę realizacji inwestycji mieszkanio-
wych do polskiego prawa.

 „Kooperatywa mieszkaniowa” jest to grupa osób, 
które podejmują się budowy mieszkań, aby zaspokoić 
własne potrzeby mieszkaniowe. Taka wspólna inwe-
stycja może być realizowana jako budynek wieloro-
dzinny, zespół budynków jednorodzinnych lub prace 
budowlane przeprowadzone w istniejącym budynku 
(np. w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych). Aby 
umożliwić dalszy rozwój tych inicjatyw, resort pro-
ponuje przepisy, które mają ułatwić kooperatywom 
nabycie działki czy ubieganie się o kredyt. Ustawa 
określi szczególne zasady przeznaczania działek gmin-
nych pod inwestycje dla kooperatyw mieszkaniowych 
oraz zasady prowadzenia przetargów ograniczonych 
na takie nieruchomości przez gminy zainteresowane 
rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

KADRY I ZUS

Bezpłatny pobyt przy dziecku w szpitalu
Koniec z płaceniem za czuwanie przy łóżku chorego 
dziecka w szpitalu – 3 lipca weszła w życie ustawa 
znosząca opłaty za pobyt przy łóżku szpitalnym ma-
łego pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami, szpitale 
nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców, 
którzy towarzyszą swoim dzieciom w szpitalu. To 
samo dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Placówki medyczne nie mogą więc żądać opłaty za 

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.

udostępnienie miejsca do spania, pościeli czy korzy-
stanie z mediów. Wszystkie koszty związane z towa-
rzyszeniem rodzica przy dziecku w szpitalu będzie 
pokrywał NFZ.

Leki „C” – dla zdrowia mamy i dziecka
Rządowy program „Ciąża +” przewiduje bezpłatne leki 
dla kobiet w ciąży. Projekt jest na etapie konsultacji. 

Chodzi o zapewnienie bezpłatnego dostępu do leków 
służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą – od 
momentu stwierdzenia ciąży przez ginekologa do 
chwili porodu dziecka. Program przewiduje ustalenie 
listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety 
w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w ca-
łości ze środków publicznych. Bezpłatne będą leki 
na receptę, których stosowanie jest konieczne dla 
zdrowia kobiet w ciąży. Recepty na te leki (oznaczo-
ne jako leki „C”) wystawią ginekolodzy posiadający 
kontrakt z NFZ. Uprawnienia takie będzie posiadać 
również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jako 
osoba najlepiej zorientowana w stanie zdrowia i cało-
kształcie leczenia pacjentki będącej pod jego opieką. 

W najbliższych latach programem może zostać obję-
tych około 380 tys. kobiet rocznie. 

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami 
Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce 
zamieszkania ucznia i typ szkoły, a także zwiększenie 
efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych udzielanych w ramach tej 
opieki. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć opiekę 
profilaktyczną i stomatologiczną, a także promocję 
zdrowia. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pie-
lęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna i lekarz dentysta. Miejsca reali-
zacji świadczeń to gabinet profilaktyki zdrowotnej, 
gabinet stomatologiczny w szkole lub poza szkołą 
albo dentobus.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/walka-z-szara-strefa-adopcyjna-rzad-przyjal-projekt-przygotowany-w-ministerstwie-sprawiedliwosci
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-2.html
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/kooperatywy-mieszkaniowe-konsultacje
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001128
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/06/06/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_16_maja_2019_r_prawa_pacenta.rtf
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zwolnienie-z-oplat-za-pobyt-przy-lozku-dziecka-w-szpitalu
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=69F2D8455DC3EC93C12583C400329534
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/05/27/informacja_ws._ustawy_o_opiece_zdrowotnej_nad_uczniami.rtf
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami 
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PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie  
 „eksportowania” polskich pomysłów za granicę – takie mają być efekty ustawy wprowadzającej 
prostą spółkę akcyjną (PSA). 

TEMAT NUMERU

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego 
prawa nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę 
akcyjną. Działalność nowego typu spółki będzie re-
gulował Kodeks spółek handlowych. Ma ona ułatwić 
prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększyć 
możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, 
często konkurujących z firmami zagranicznymi, działa-
jącymi na podstawie korzystniejszych przepisów. PSA 
będzie nowoczesną formą niepublicznej spółki kapita-
łowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. 
Prosta spółka akcyjna to opcja zwłaszcza dla startupów, 
które potrzebują finansowania zewnętrznego. Obecnie 
bowiem spółka z o.o. nie zapewnia różnorodnych form 
prostej inwestycji w przedsięwzięcie. Jest to związane 
zwłaszcza z brakiem możliwości utworzenia udziałów 
niemych, wymogiem formy pisemnej z podpisami no-
tarialnie poświadczonymi dla zbycia udziałów oraz z 
faktem, że minimalna wartość nominalna udziału wy-
nosi 50 zł. Utworzenie i prowadzenie spółki akcyjnej 
jest natomiast stosunkowo drogie i skomplikowane. 
Utrudnienia te mogą być postrzegane jako niewspół-
mierne, zwłaszcza dlatego, że w przypadku np. takich 
przedsięwzięć jak startupy istnieje poważne ryzyko 
nierozwinięcia działalności na tak dużą skalę, jak po-
czątkowo zakładano. Żadna z obecnie dostępnych form 
spółki kapitałowej nie jest więc w pełni adekwatna 

do potrzeb tego rodzaju przedsięwzięć. Biorąc pod 
uwagę fakt, że startupy działają w warunkach wysokiej 
niepewności, wymagającej szybkiego reagowania na 
zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym, istnieje 
potrzeba wprowadzenia regulacji, które zapewniają od-
powiednią elastyczność i swobodę działania, np. umoż-
liwiających  wydawanie akcji w zamian za know-how 
lub pracę czy uelastycznienia struktury organizacyjnej.

Nowelizacja przepisów ma sprawić, że polscy inno-
wacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie 
założyć spółkę i pozyskać kapitał potrzebny do roz-
woju swojej działalności. Prosta spółka akcyjna ma 
mieć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało 
kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja 
spółki) oraz zalety spółki akcyjnej. Ma więc łączyć 
korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej 
i jej podstawowe cechy, czyli wyłączenie osobistej 
odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania, 
ze znaczną swobodą kształtowania stosunków spółki, 
zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy 
wspólnikami, jak i system zarządzania oraz nadzoru 
nad nim. Nowe rozwiązania mają pomóc zatrzymać 
w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także 
przyciągnąć te zagraniczne. Przedsiębiorcy będą mogli 
korzystać z nowej formy prowadzenia działalności już 
od marca przyszłego roku.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3236
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/parlament-zakonczyl-prace-nad-ustawa-dot-prostej-spolki-akcyjnej-teraz-trafi-ona-do-podpisu-prezydenta
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Główne cechy prostej spółki akcyjnej (PSA) to:

•  brak barier wejścia (1 zł kapitału na start);

•  szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości 
rejestracji metodą „tradycyjną”);

•  uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania 
uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji);

•  duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; mak-
symalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi, tj. umożliwienie 
wniesienia do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych 
wycen na etapie rozpoczynania działalności) i możliwość elastycznego kształtowania 
struktury majątkowej spółki (w tym emisji akcji bez wartości nominalnej);

•  pogodzenie interesów założycieli z atrakcyjnością przedsięwzięcia dla inwestorów –
przeniesienie skomplikowanych relacji inwestorskich na poziom ustawy (opcjonalne 
jako postanowienia umów między akcjonariuszami), a dzięki temu zapewnienie zało-
życielom większego wpływu na kształt tych relacji;

•  łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, 
ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają 
ochronę jej wierzycielom;

•  uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwesty-
cyjną albo notariusza – będzie możliwość wykorzystania blockchainu do prowadzenia 
tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie;

•  brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje 
PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia 
PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę;

•  nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej 
i możliwość powołania rady dyrektorów), tj. pozostawienie założycielom znacznej 
swobody w odniesieniu do organów spółki – wprowadzenie alternatywnego modelu 
zarządzania i nadzoru, opartego na założeniach rozpowszechnionego w krajach an-
glosaskich i romańskich systemu monistycznego;

•  uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas 
potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie 
spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
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BEZ PIT DLA MŁODYCH
Dzięki ustawie, która wprowadza program „Bez 
PIT dla Młodych”, ponad 2 mln pracujących osób, 
poniżej 26. roku życia, nie będzie płacić PIT, co 
pomoże im w starcie na rynku pracy. Nowa ulga 
wchodzi w życie już 1 sierpnia 2019 r.

PODATKI

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych młode 
osoby będą miały zapewniony lepszy start na rynku 
pracy. Przeciwnicy nowych rozwiązań twierdzą jednak, 
że ograniczą one zakładanie własnych firm przez ludzi na 
progu swej kariery zawodowej oraz są niesprawiedliwe 
dla starszych pracowników.

Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika 
z pracy oraz z umów zlecenia (nie zaś prowadzącego wła-
sny biznes) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Zwolnienie wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma 
zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 
2019 r. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, 
czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funk-
cjonować przez 5 miesięcy tego roku (od sierpnia do 
grudnia).

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub 
liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to do-
piero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana 
według skali podatkowej.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania 
i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia, jeżeli 
młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody 
w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, 
którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku 
z tytułu ulgi otrzymają dopiero po rozliczeniu rocznym 
PIT za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. zwol-
nienie będzie uwzględniane już przy obliczaniu zaliczek 
na podatek (bez konieczności składania oświadczenia 
przez podatnika).

Ile można zyskać:

 „Ulga w PIT dla młodych” osób nie zwalnia pracow-
nika z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jest objęty 
ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem 
zdrowotnym).

Wynagrodzenie miesięczne Zysk  
miesięczny

Zysk 
roczny

Minimalne wynagrodzenie 
za pracę w 2019 r. 2250 zł 133 zł 1592 zł

Przeciętne wynagrodzenie 
prognozowane na 2019 r.

4765 zł 355 zł 4261 zł

wynagrodzenie na poziomie 
rocznego limitu 85 528 zł

7127,33 zł 564 zł 6768 zł

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/07/24/pdof_3551_-_skrot.rtf
https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-juz-od-sierpnia-2019-r


9ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

JPK ZAMIAST DEKLARACJI VAT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma na 
celu m.in. uszczelnienie systemu VAT m.in. w handlu internetowym oraz uproszczenie rozliczeń 
w podatku od towarów i usług. 

Nowe rozwiązania przewidują m.in. zastąpienie deklara-
cji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez 
przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. 

Zgodnie z nowelizacją podatnicy podatku od towarów 
i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację 
VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną 
tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym 
narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. 
Podatnicy nie będą zaś musieli składać osobno pliku 
JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników. 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą 
przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej 
formie, a raz na 3 miesiące – ewidencję VAT wraz 
z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Po zmianach obowiązek rozliczenia VAT pozostanie 
więc, ale uprości się sposób tego rozliczenia. Rozbu-
dowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwala-
jące na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT 
w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłanych 
plików JPK_VAT. 

Nowe przepisy w tym zakresie wejdą w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowe-
go pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie 
dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych 
przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 
2020 r. Inni przedsiębiorcy niż duzi będą jednak mogli 
sami zdecydować o wcześniejszym, niż zakłada obo-
wiązkowy termin, przejściu na składanie deklaracji 
i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT. 

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicz-
nym obejmującym deklarację VAT (która zastąpi obecne 
deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Plik ten 
będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia 
deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji 
i ewidencji). Wprowadzony będzie jeden nowy plik 
JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz 
części ewidencyjnej. 

W Kodeksie karnym skarbowym (art. 56 i art. 61a) mają 
być wprowadzone kary za nieprzestrzeganie przez 
podatników obowiązków związanych ze składaniem 
organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem 
ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 
niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Karą 
zostanie objęte także niewywiązanie się z obowiązku 
przesłania ewidencji lub przesłanie jej nierzetelnej.

Nowelizacja przewiduje też eliminację nieprawidłowo-
ści w akcyzie związanej z obrotem preparatami sma-
rowymi oraz uwzględnienie Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być 
udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową.

Wszyscy podatnicy będą składali 
jeden dokument JPK, odpowiednio 
w terminie miesięcznym lub 
kwartalnym, bez dodatkowych 
załączników, które były wymagane 
przy składaniu tradycyjnych 
deklaracji VAT-7 (VAT-7K). 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3500
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OBOWIĄZKOWY MECHANIZM 
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 
W NIEKTÓRYCH BRANŻACH

Obowiązkowy MPP ma być stosowany do dostaw 
towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte 
mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz dotych-
czasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej 
(branże: stalowa, paliwowa, usług budowlanych, prze-
noszenia uprawnień do CO2). Będą nim objęte także 
transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria 
do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, 
maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności 
będzie stosowany w tzw. relacjach B2B wyłącznie 
w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi 
powyżej 15 tys. zł (to kwota po przekroczeniu której 
występuje obowiązek dokonania płatności przelewem 
bankowym), i w których wskazano transakcje dotyczą-
ce towarów lub usług, wymienionych w dodawanym 
załączniku nr 15 do ustawy.

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastoso-
wanie MPP do danej transakcji będzie odpowiednia 
informacja zamieszczona na fakturze. 

Projekt wprowadza ułatwienia zarówno w modelu do-
browolnym, jak i obowiązkowym, które polegają na:
•  możliwości opłacania z rachunku VAT, poza podat-

kiem VAT oraz VAT z faktur od kontrahentów, rów-

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw wprowadza m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) 
w wybranych branżach. 

nież należności z tytułu podatków dochodowych, 
akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS,

•  możliwości stosowania mechanizmu do zaliczek 
wnoszonych przed wystawieniem faktury,

•  możliwości dokonywania jednym komunikatem 
przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę. 

Z uwagi na oparcie działania mechanizmu podzielonej 
płatności na rachunkach rozliczeniowych (tylko do tego 
typu rachunków otwierane są rachunki VAT) – obo-
wiązkowe będzie używanie w prowadzonej działalności 
gospodarczej tych rachunków. Obowiązek ten będzie 
dotyczył wyłącznie podatników objętych obowiązkową 
formą mechanizmu podzielonej płatności.

Projektowane przepisy mają przeciwdziałać naduży-
ciom i oszustwom podatkowym poprzez eliminację 
ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym, a nie-
odprowadzonym podatkiem VAT. MPP ma pozwolić 
na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem 
nieodprowadzenia VAT przez dostawcę. Jednocześnie 
uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, 
które zmierzają do wyłudzenia tego podatku. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r., 
z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków docho-
dowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

PRAWO

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3500
https://www.gov.pl/web/finanse/sejm-przyjal-projekt-ustawy-o-mechanizmie-podzielonej-platnosci-i-nowej-matrycy-stawek-vat
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WIĘKSZE WSPARCIE 
KREDYTOBIORCÓW

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz niektórych innych ustaw liberalizuje 
zasady otrzymywania i wzmacnia instrumenty wsparcia. Pomoc od 1 stycznia 2020 r. będzie 
większa i będzie udzielana dłużej. 

Nowelizacja ma na celu zmianę mechanizmu wsparcia 
oraz wprowadzenie nowego instrumentu wspierają-
cego dobrowolną restrukturyzację kredytów denomi-
nowanych lub indeksowanych do walut innych niż te,  
w których kredytobiorcy uzyskują dochody. 

Pomoc skierowana jest do kredytobiorców posiada-
jących kredyty w złotówkach, jak też denominowane 
i indeksowane do walut obcych. Przewidziano zwrot-
ne wsparcie finansowe na spłatę kredytu mieszka-
niowego, zaciągniętego w złotówkach lub w walucie 
obcej, dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej na skutek obiektywnych oko-
liczności, i pożyczkę na pokrycie pozostałej części 
zadłużenia. Wsparcie będzie udzielane nie dłużej 
niż przez 36 miesięcy, w miesięcznych ratach nie 
wyższych niż 2 tys. zł. Kredytobiorca nadal będzie 
więc miał możliwość otrzymania zwrotnego wsparcia 
finansowego na spłatę zadłużenia, wydłuży się nato-
miast maksymalny czas jego otrzymywania z 18 do 
36 miesięcy. Zwiększono także wysokość miesięcz-
nego wsparcia z 1.500 zł do 2.000 zł, co oznacza, że 
całościowo może ono osiągnąć 72.000 zł. 

W przypadku sprzedaży nieruchomości, na której zabezpie-
czono zobowiązanie, kiedy kwota uzyskana ze sprzedaży 
nie pokryje całej wysokości zobowiązania, możliwe będzie 
uzyskanie przez kredytobiorcę jednorazowej pożyczki w 
wysokości do 72.000 zł. 

W ramach zmian określono tryb odwoławczy od decy-
zji kredytodawcy o odrzuceniu wniosku kredytobiorcy 
o przyznanie wsparcia lub pożyczki. W razie odrzu-
cenia przez kredytodawcę wniosku, kredytobiorca 
będzie mógł zwrócić się do Rady Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców o dodatkową jego weryfikację.

Ustawa modyfikuje także dotychczas obowiązujące kryte-
ria przyznawania wsparcia. Obniżono wartość – uprawniają-
cego do skorzystania ze wsparcia – wskaźnika RdD (stosunek 
wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej 
raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do 
miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredyto-
biorcy) z 60 do 50% oraz dwukrotnie podwyższono progi 
dochodowe, po których przekroczeniu wsparcie nie będzie 
udzielane. Nie będzie już warunku, że wsparcie nie mogło 
być przyznane kredytobiorcy, który był najemcą innego 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Środki na sfinansowanie wsparcia i pożyczki wypłacane 
będą za pośrednictwem BGK z Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców pochodzącego ze składek banków.

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę 
zadłużenia dokonywany będzie  
w 144 równych nieoprocentowanych 
miesięcznych ratach, przy czym 
terminowa spłata 100 rat będzie 
oznaczała umorzenie reszty zobowiązania. 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E94B7D654EB89EFAC12581A90047B898
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1478,prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-wsparciu-kredytobiorcow.html
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MAŁE I ŚREDNIE FIRMY  
BĘDĄ MOGŁY BYĆ PROSUMENTAMI

Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumen-
tami i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz 
chętniej i śmielej stosują gospodarstwa domowe.

Dzięki zmianom mali i średni przedsiębiorcy będą 
mogli być prosumentami i to samo dotyczy spółdzielni 
energetycznych, które będą mogły powstawać na 
wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Przyznanie 
przedsiębiorcom statusu prosumenta, w połączeniu 
z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwe-
stycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów 
energii. Przyczynią się do tego również instrumenty 
finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji.

Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.: 
•  wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii 

odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla któ-
rych wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu 
przeważającej działalności gospodarczej; prosu-
ment będzie mógł wytwarzać energię elektryczną 
w mikroinstalacji (moc do 50kW);

•  objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem 
opustów – da im to możliwość wytwarzania energii 
elektrycznej na własne potrzeby, a nadwyżki będą 
mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej 

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię 
na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w ko-
rzystnym systemie opustów – taki będzie efekt 
tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w pro-
jekcie nowelizacji ustawy o OZE.

operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, 
by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne;

•  rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczenio-
wych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej 
przez siebie energii w okresach niższej produkcji, 
która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców;

•  zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra 
do spraw gospodarki do wydania, w porozumie-
niu, rozporządzenia wykonawczego określającego 
szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do 
sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, 
jak również zakres i zasady bilansowania oraz roz-
liczeń z prosumentami;

•  rezygnację z obowiązku przygotowania projektu 
budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji 
do 6,5 kW;

•  wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroin-
stalacji na terenach, które w planach miejscowych 
mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Projekt zyskał już akceptację rządu i teraz jest 
w parlamencie. Przewiduje on realizację dodatkowych 
działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto do 2020 r.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Prosument będzie mógł wytwarzać 
energię elektryczną w mikroinstalacji 
(moc do 50kW). 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3B8F4C5A2FBA1977C125843A003107A7
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rzad-przyjal-pakiet-prosumencki-male-i-srednie-firmy-beda-mogly-byc-prosumentami
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-0.html
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/sejm-przyjal-pakiet-prosumencki
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UKRÓCANIE ZATORÓW 
PŁATNICZYCH

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel 
ustawy przeciwdziałającej zatorom. 

30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych

Przewidziano skrócenie – do maksymalnie 30 dni od 
dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transak-
cjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot 
publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych).

60 dni na zapłatę dla firm większych  
w relacji z mniejszymi

Przewidziano skrócenie – do maksymalnie 60 dni – ter-
minu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest 
mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem 
duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).

To dłużnik udowodni, że termin zapłaty  
nie jest rażąco nieuczciwy

W przypadku ustalenia między podmiotami równorzęd-
nymi (np. dwiema średnimi firmami) terminu zapłaty 
dłuższego niż 60 dni – w razie sporu między nimi – to 
dłużnik, a nie wierzyciel, będzie musiał udowodnić, 
że ustalony termin zapłaty nie był rażąco nieuczciwy 
wobec wierzyciela.

Będzie można odstąpić od umowy,  
gdy termin zapłaty przekracza 120 dni

Przewidziano możliwość  odstąpienia przez wierzy-
ciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony 
w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony 

– przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia 
dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających 

dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie 
tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzy-
ciela (w tej sytuacji wierzyciel będzie mógł odstąpić 
od całości umowy lub od jej niewykonalnej części).

Największe firmy będą raportować MPiT  
swoje praktyki płatnicze

Nowelizacja zakłada coroczne  przekazywanie przez 
największych podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których 
dochód przekracza rocznie 50 mln euro), ministrowi 
ds. gospodarki (MPiT) sprawozdań o stosowanych 
przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą 
publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich 
dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobo-
wiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w re-
lacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk 
płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną 
w nich podane informacje za 2020 r.).

UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej 
ociągają się z płaceniem kontrahentom

Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie 
swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. 
Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – 
oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli 
tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał 
wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień 
w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, 
który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=480B04EFA391F40EC12584090027F675
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Firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają 
prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT

Wprowadzone zostaną przepisy mające na celu rozpozna-
wanie skutków w podatkach dochodowych  tzw. złych 
długów (w tym tzw. ulgę na złe długi), na wzór mechanizmu 
funkcjonującego w VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie 
otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określo-
nego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć 
podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei 
dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy 
opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił).

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych 
wzrosną z obecnych 9,5 do 11,5%

Przewidziano podniesienie wysokości odsetek ustawo-
wych za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa 
punkty procentowe, tj. do 11,5%, tak aby kredytowanie 
się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy 
np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, 
w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki 
pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5%.

Będzie łatwiej zabezpieczyć w sądzie roszczenie

Uproszczeniu ulegnie procedura zabezpieczająca przed 
sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne 

z tytułu transakcji handlowych, w których wartość 
wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Nie trzeba 
będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu 
zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód upraw-
dopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie 
została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od 
dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze 
lub umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, 
powód będzie miał większą gwarancję odzyskania swo-
ich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu.

Wyższe rekompensaty za koszty  
odzyskiwania należności

Zróżnicowana będzie wysokość rekompensat za po-
niesione koszty związane z odzyskiwaniem należności 
(obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej 
niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmia-
nach będą wyznaczone trzy progi: 
•  40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie prze-

kracza 5000 zł; 
•  70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe 

od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 
•  100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe 

lub wyższe od 50 000 zł. 

Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm zapo-
biegający nadużywaniu prawa do rekompensat. Jed-
nocześnie przyjęto, że podmiot publiczny nie będzie 
musiał dochodzić rekompensaty za poniesione koszty 
związane z odzyskiwaniem należności, gdy jej wysokość 
jest równa lub wyższa od wynagrodzenia za dostawę 
towaru lub wykonanie usługi.

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty 
 stanie się czynem nieuczciwej konkurencji

Przewidziano uzupełnienie katalogu czynów nieuczci-
wej konkurencji (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji) o działanie polegające na nieuzasadnio-
nym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone 
produkty lub wykonane usługi.

Na podst. www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

Główne rozwiązania ustawy 
przygotowanej przez MPiT to:  
skrócenie terminów zapłaty,  
uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania 
przedsiębiorstw generujących największe 
zatory, zobowiązanie największych firm 
do raportowania do MPiT swoich praktyk 
płatniczych oraz ulga na złe długi  
w PIT i CIT (na wzór tej w VAT). 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw  
w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/parlament-zakonczyl-prace-nad-ustawa-ktora-ma-ograniczyc-zatory-platnicze-teraz-trafi-ona-na-biurko-prezydenta
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JUST-IN-TIME 
– ZARZĄDZAJ FIRMĄ „W PUNKT”

OPTYMALNA KONCEPCJA ZARZĄDCZA

Just-in-time tłumaczymy jako: w porę, dokładnie na 
czas. Metoda ta w biznesie zakłada przede wszystkim 
dostarczenie np. materiałów, elementów wymaga-
nych do wytworzenia usług, produktów dokładnie 
w takiej ilości i w czasie, w jakim są one potrzebne. 
Koncepcja just-in time ma na celu zmniejszenie zapa-
sów do niezbędnego minimum i optymalizację dostaw,  
a w efekcie ma obniżyć koszty procesu produkcyjnego.

DLACZEGO WARTO DZIAŁAĆ JUST-IN-TIME? 

Znawca tej koncepcji, Japończyk Masaaki Imai, wska-
zuje, że obecnie wiele firm kieruje się błędną metodą 
zarządzania produkcją: jeśli teraz przedsiębiorstwo 
dobrze prosperuje, trzeba produkować jak najwięcej, 
by powstały zapasy na gorszy czas. Wadą w takiej 
metodzie jest nadprodukcja, która zwiększa koszty 
magazynowania zbyt dużych ilości materiałów. Innym 
problemem jest marnowanie energii pracowników, 
ponieważ wykonują oni niepotrzebne w danym mo-
mencie zadania. Produkcja według just-in-time jest 
przeciwieństwem takiego działania. Metoda ta sprowa-
dza się do wytworzenia tylu dóbr, na ile jest w danym 
momencie zapotrzebowanie. Firmy stosujące ten typ 
zarządzania starają się przewidzieć zapotrzebowanie 
na dany produkt na najbliższą przyszłość. W ten spo-
sób firma staje się bardziej elastyczna, bez problemów 
z magazynowaniem oraz z bezproduktywnym wyko-
rzystywaniem umiejętności pracowników.

Jeśli Twojej firmie przydałoby się skuteczne i innowacyjne narzędzie pomocne w zarzą-
dzaniu to z tego artykułu dowiesz się czym jest, jak działa w praktyce i jakie korzyści daje 
metoda just-in-time.

JAK TO SIĘ ROBI?

Japończycy perfekcyjnie wdrożyli tę metodę m.in.  
w zakładach Toyoty w latach 50. i 60. Skuteczność 
just-in-time spowodowała, że zaczęły ją stosować firmy 
z innych państw. Według danych portalu Lean-Mana-
gement.pl w 1987 r. aż 25% amerykańskich firm w taki 
sposób zarządzało produkcją. 

Dobrą ilustracją takiego zarządzania jest wykonywanie 
zleceń na nietypowym placu budowy w centrum wiel-
kiej aglomeracji miejskiej, na przykład przy budowie 
wieżowców w miejscu ruchliwym i zatłoczonym. Jeden 
z autorów opisuje zastosowanie tu metody just-in-time. 
Jak? Niezbędne materiały są rozładowywane dźwigiem 
z ciężarówki i dostarczane bezpośrednio do punktu 
wykorzystywania. Przyjazd ciężarówki i rozładowanie 
muszą być dopracowane niemal co do sekundy. Ope-
racja ta następuje precyzyjnie i cyklicznie. 

Podstawowe założenia:
•  redukcja zapasów,
•  krótkie serie produkcji,
•  zmniejszenie czasu oczekiwania na materiały 

lub produkty,
•  krótkie cykle realizacji zamówienia dla klienta.

Konkluzja: just-in-time  ma prowadzić do stworzenia 
produktów wysokiej jakości. Powyższe działania 
będą miały sens tylko wtedy, gdy poprawią funk-
cjonowanie firmy.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

15ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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„500+” DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komu przysługiwać będzie świadczenie uzupełniające?

Proponowane rozwiązanie jest skierowane do osób, 
które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji została stwierdzona określonym 
w projektowanej regulacji orzeczeniem, które nie posia-
dają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych 
ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świad-
czeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.

Projekt przewiduje więc przyznanie 500 zł miesięcznie 
(świadczenie uzupełniające) osobom, które ukończyły 
18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji 
została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdol-
ności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 
(dotyczy także niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym), a które nie mają prawa do świadczeń pienięż-
nych finansowanych ze środków publicznych lub są 
uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych z któ-
regokolwiek z systemów (np. ZUS i KRUS). 

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać oso-
bom zamieszkującym w Polsce, jeśli są: obywatelami 
Polski lub mającymi prawo pobytu lub prawo stałe-
go pobytu na terytorium naszego kraju obywatela-
mi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji zakłada, że nowe świadczenie będzie przysługiwać od 1 października 2019 r.

KADRY I ZUS

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej bądź 
cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce.

Czy liczy się tutaj dochód z pracy?

Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie uzu-
pełniające brane pod uwagę będą wyłącznie świad-
czenia pieniężne finansowane ze środków publicznych 
przysługujące osobie z orzeczeniem o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji. Nie ma tu mowy o docho-
dach na osobę w rodzinie.

Czy konieczne jest złożenie wniosku?

Tak, świadczenie przyznawane będzie na wniosek 
osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego 
świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób 
nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych 
ze środków publicznych lub mających prawo do świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie orzeczenie musi posiadać osoba  
uprawniona do świadczenia?

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i sa-
modzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-swiadczeniu-uzupelniajacym-dla-osob-niezdolnych-do.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/coraz-blizej-500-dla-osob-niepelnosprawnych
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzadowe-wsparcie-dla-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=44CC80241388B8EBC1258433002D1731
https://www.gov.pl/web/rodzina/w-sejmie-pierwsze-czytanie-projektu-o-dodatkowym-wsparciu-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
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do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i sa-
modzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Co jeśli mam orzeczenie o znacznym  
stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z projektowaną regulacją osoby posiadające 
jedynie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupeł-
niające po uzyskania orzeczenia w ramach Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że osoby 
posiadające w dniu wejścia w życie ustawy orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły 
w ciągu 6 miesięcy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o wydanie orzeczenia z zastrzeżeniem, że 
w przypadku jego wydania świadczenie uzupełniające 
będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Po 
tym okresie ustalenie prawa do świadczenia uzupeł-
niającego nastąpi na zasadach określonych w projek-

towanej ustawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej 
do wydania decyzji.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie 1 paź-
dziernika br. Wtedy też możliwe będzie składanie 
wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób nie-
zdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w któ-
rym zostaną spełnione warunki wymagane do jego 
przyznania – nie wcześniej niż od miesiąca, w którym 
zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę peł-
nej wysokości przyznanego świadczenia, czyli 500 zł. 
Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a or-
gan wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń 
i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do 
dochodów przy ubieganiu się o świadczenia z innych 
systemów wspierających rodzinę, np. przy ustalaniu 
prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej, dodatku energetycznego 
itd. Kwota świadczenia nie będzie także zaliczana do 
dochodów, od których odlicza się wydatki na cele 
rehabilitacyjne.

Ile osób zostanie objętych dodatkowym wsparciem?

Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do 
świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

W jaki sposób finansowane będzie świadczenie?

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypła-
ty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość 
udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz 
przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-ws-500-dla-osob-niepelnosprawnych-gotowy
https://www.gov.pl/web/rodzina/500-dla-osob-niepelnosprawnych-pytania-i-odpowiedzi
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ZASIŁEK MACIERZYŃSKI  
A CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY

W dniu 11 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 
siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego 
przedstawionego we wniosku Pierwszego Prezesa 
SN, podjął uchwałę (sygn. III UZP 2/19) następują-
cej treści: „Rozpoczęcie pobierania zasiłku macie-
rzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą 
działalność, która uprzednio została objęta dobro-
wolnie ubezpieczeniem chorobowym, powoduje 
ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c 
w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. 
z 2019 r., poz. 300 ze zm.)”.

Wymieniona uchwała została podjęta w odpowiedzi 
na wniosek złożony przez Pierwszego Prezesa SN 
o usunięcie rozbieżności, jaka w ostatnim czasie 
ujawniła się w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
o wysokość zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia 
chorobowego. 

SN w składzie powiększonym wskazał, że przepisy 
prawa ubezpieczeń społecznych należy interpretować 
w sposób ścisły. Jakkolwiek konstrukcja aktualnie 
obowiązujących przepisów określających zasady pod-
legania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby 

SN rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisów określających podleganie ubez-
pieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą w następstwie 
pobierania przez takie osoby zasiłku macierzyńskiego.

prowadzące pozarolniczą działalność jest daleka 
od doskonałości, to jednak treść tych regulacji nie 
pozwala na wyprowadzenie wniosku, zgodnie z któ-
rym ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność, która rozpoczęła pobiera-
nie zasiłku macierzyńskiego, w dalszym ciągu trwa 
w okresie pobierania tego świadczenia. Przyjęcie 
takiej tezy oznaczałoby akceptację dla wykładni 
contra legem. Tymczasem SN – zdając sobie sprawę 
z mankamentów redakcyjnych, jakimi są dotknięte 
niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych (spowodowane m.in. licznymi noweli-
zacjami tej ustawy) – nie może jednak zastępować 
ustawodawcy w wykonywaniu działalności prawo-
twórczej i nie posiada kompetencji do „poprawiania” 
nieprecyzyjnie (wadliwie) sformułowanych regulacji 
prawnych.

Pogląd wyrażony w uchwale składu powiększonego 
oznacza więc w praktyce, że osoba, która zakoń-
czyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego, a wcze-
śniej zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego jako osoba prowadząca działalność 
pozarolniczą, w celu skorzystania na przyszłość 
z ochrony, jaką ubezpieczenie chorobowe daje oso-
bom prowadzącym pozarolniczą działalność, musi 
ponownie zgłosić się do tego ubezpieczenia (tzn. zło-
żyć odpowiedni wniosek) i opłacić należną składkę.

CIEKAWE ORZECZENIE
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http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1233-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne
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PRZEŁOM W WALCE  
Z LICHWĄ

Przygotowano rozwiązania, które pozwolą skutecznie walczyć z lichwą, a przede wszystkim 
z plagą lichwiarskich pożyczek. Komisja Nadzoru Finansowego będzie nadzorować instytucje 
pożyczkowe.

NEWS

Nie będzie można w sposób dowolny ustalać dodatko-
wych opłat za zakupy na raty (np. prowizji, marży, opłat 
za złożenie czy rozpatrzenie wniosku albo obowiązko-
wego ubezpieczenia). Maksymalny limit dodatkowych 
opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony 
na 45% kwoty pożyczki w skali roku. Jeśli raty będą 
rozłożone na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą 
mogły przekroczyć 32,5%. Jednocześnie limit odsetek 
pozostanie na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 
10% w skali roku.

Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu 
krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli 
tzw. chwilówek. Limit dodatkowych opłat w przypadku 
chwilówek zostanie radykalnie ograniczony, tj. do 45% 
kwoty pożyczki w skali roku. Przy pożyczce na okres 
miesiąca limit ten wyniesie tylko 22%. Limit odsetek 
od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10% 
w skali roku.

Nowe prawo wprowadzi także ścisłe limity w zakresie 
ustanawianych zabezpieczeń. Zabezpieczenie pożyczek 
(np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie 
mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty po-
większonej maksymalnie o 45%. Niedopuszczalne bę-
dzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na 
zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyelimino-
wano też możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej 
z mieszkania, jeśli wysokość zadłużenia nie przekracza 
5% wartości domu lub lokalu.

Przewidziano, że banki nie będą mogły dowolnie usta-
lać dodatkowych opłat za pożyczki udzielane osobom 
fizycznym. W przypadku bankowej pożyczki konsu-
menckiej (to pożyczka do 255 tys. 550 zł udzielona na 
podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) dodat-
kowe opłaty nie będą mogły przekroczyć 45% kwoty 
pożyczki w skali roku, a maksymalne odsetki 10% w skali 
roku. Taki limit będzie także obowiązywał w przypadku 
bankowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę. 
Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy cywil-
noprawnej (tj. zaciąganej np. u prywatnej osoby) limit 
dodatkowych opłat wyniesie 25% pożyczonej kwoty.

W projektowanych przepisach wyraźnie zdefiniowa-
no, które pożyczki mają charakter lichwiarski. Ponad-
to ściganie lichwiarza nie będzie zależeć od tego, czy 
wiedział, że osoba biorąca pożyczkę jest np. w trudnej 
sytuacji życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy 
na zapewnienie sobie podstawowych warunków do 
życia, jak: jedzenie, leki, opłata rachunków. 

Przewidziano też karę pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do  5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone 
osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. 
z umowy pożyczki, będzie żądał od niej zapłaty kosztów 
pozaodsetkowych co najmniej dwukrotnie wyższych niż 
maksymalne lub będzie żądał zapłaty odsetek w wyso-
kości co najmniej dwukrotnie wyższej niż maksymalna. 

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 6 mie-
siącach od daty ich ogłoszenia.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FC888BD08F2616FEC125842E003B39DB
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-projekt-ustawy-antylichwiarskiej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-przeciwdzialania-lichwie.html
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przelom-w-walce-z-lichwa-rzad-przyjal-projekt-ustawy-antylichwiarskiej
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CO CZEKA  
POLSKICH PRODUCENTÓW  
ROLNO-SPOŻYWCZYCH?
 – wywiad z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Jakie działania dla rozwoju polskiego rolnictwa po-
dejmuje Ministerstwo?

Rolnictwo jest systemem naczyń połączonych. Nie 
można też rozpatrywać tej gałęzi gospodarki bez 
uwzględnienia całości obszarów wiejskich. Odejście 
od schematu rozwoju dyfuzyjno-polaryzacyjnego, 
który forsowali nasi poprzednicy, wymaga szeregu 
zmian. Zaproponowaliśmy rozwój zrównoważony. 

LUDZIE Z PASJĄ

Jan Krzysztof Ardanowski –
urodził się w 1961 r. w Czerni-
kowie pod Toruniem. W 1985 r. 
ukończył studia na Wydziale 
Rolniczym Akademii Technicz-
no-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 
1983 r. wspólnie z żoną prowa-
dził własne gospodarstwo rolne. 
W swej karierze społeczno poli-
tycznej był m.in. radnym sejmiku 
kujawsko-pomorskim, wiceprze-

wodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, szefem 
Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz doradcą 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. 
Poseł na Sejm VII i VIII kadencji oraz od 20 czerwca 2018 
minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Przedstawiliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, która jest jedną 
z 9 strategii tzw. Planu Morawieckiego. Zakładamy, 
że będzie ona przyjęta przez Radę Ministrów we 
wrześniu lub październiku tego roku, a do 2 lipca 
zbieramy wszystkie opinie i prowadzimy konsultacje 
publiczne. Podstawowym celem tego dokumentu 
jest zapewnienie wzrostu dochodów mieszkańców 
obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście 
spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi. 

Ułatwiliśmy i rozszerzyliśmy już możliwości sprze-
daży produktów wytworzonych w gospodarstwie 
w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dzięki 
temu o 93% w stosunku do roku poprzedniego 
wzrosła liczba prowadzących tego rodzaju handel. 
Podobnie znieśliśmy biurokratyczne ograniczenia 
w produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej, czy-
li w tzw. MOL-u. Wprowadzone zostały uproszczenia 
do działań w ramach PROW 2014–2020. Inicjujemy 
program małej retencji. Nieustannie poszukujemy 
nowych rynków zbytu i uzgadniamy warunki dostępu 
dla naszych produktów.

Tworzymy warunki do powstawania nowych miejsc 
pracy poza rolnictwem, ale na obszarach wiejskich. 
Przywracamy połączenia autobusowe i kolejowe. To 
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wszystko wpływa na jakość życia na obszarach wiej-
skich. Bez tego też trudno oczekiwać rozwoju rolnictwa. 

Jakich zmian prawnych istotnych dla producentów 
rolnych możemy się spodziewać niebawem?

Zmiany wprowadzane są sukcesywnie. Przez rok 
od objęcia przeze mnie funkcji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi ogłoszonych zostało 18 ustaw. Ko-
lejne są na różnym etapie procesu legislacyjnego. 
Między innymi trwają prace nad projektem ustawy 
zmieniającej ustawę o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, która zakłada przeniesienie zadań 
kontrolnych Inspekcji Handlowej związanych z jako-
ścią handlową artykułów rolno-spożywczych w ob-
rocie detalicznym – do Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Planowany 
termin wejścia przepisów w życie to 1 stycznia 2020 r.

Uzgadniamy w ramach PROW 2014–2020 nowe 
działanie „Dobrostan zwierząt”. To będzie zachęta 
i wsparcie rolników do prowadzenia produkcji zwie-
rzęcej z uwzględnieniem podwyższonych warunków 
dobrostanu zwierząt w sektorach świń i bydła (krów).

W porozumieniu z sadownikami przygotowaliśmy 
wzór umowy kontraktacyjnej, która reguluje rela-
cje handlowe między przetwórcami a sadownikami. 
Umowy kontraktacyjne muszą być zawarte, a ceny 
kształtowane w rozsądnych przedziałach. Naukowcy 
opracowują te przedziały na podstawie cen z ostat-
nich dziesięciu lat i kosztów produkcji. Jest to odpo-
wiedź na oczekiwania środowisk rolniczych w zakresie 
wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu żywnościowym. 
Dość już wykorzystywania rolników i płacenia im za 
surowce poniżej kosztów produkcji.

Czy przynależność do Unii Europejskiej jest – per 
saldo – korzystna dla polskich rolników? 

To widać gołym okiem. Polskie rolnictwo bardzo 
się zmieniło i to pomimo wciąż niższego wsparcia 
w stosunku do rolników ze „starej” UE. Niedaw-
no obchodziliśmy 25-lecie Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. To jedna z największych 
agencji płatniczych we wspólnocie. W ciągu tych 
lat przekazano beneficjentom programów pomoco-
wych z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej ponad 
330 mld złotych ze środków unijnych i krajowych. 
To one pozwoliły w znacznej mierze unowocześnić 
polskie rolnictwo. Nie byłoby takiej zmiany bez za-
angażowania i ciężkiej pracy rolników. 

Nie możemy też zapominać o tym, że z tych środków 
korzystało m.in. przetwórstwo. Mamy bardzo nowo-
czesne zakłady przetwórstwa mięsa i mleka. Skala 
zmian jest porównywalna do tej, jaka miała miejsce 
w Europie Zachodniej w połowie lat 70. tych. U nas 
odbywało się to na przełomie wieków, w okresie po-
przedzającym naszą akcesję, jak bezpośrednio po niej.

Dziś jednak możemy stwierdzić, że część firm prze-
twórczych, zwłaszcza w sektorze owoców, zapomniała 
o tym i wykorzystuje swoją dominującą pozycję na 
rynku. To stąd biorą się nasze kłopoty, których apo-
geum było w ubiegłym roku. Dlatego wprowadzamy 
przepisy, które zlikwidują nierównowagę w łańcuchu 
żywnościowym, a rolnik będzie otrzymywał uczciwą 
zapłatę za swoje owoce.

Oczywiście błędy popełniane od czasu akcesji nie 
przesłaniają stwierdzenia, że per saldo przynależ-
ność do Unii Europejskiej jest korzystna dla naszych 
rolników.

Na jakie wsparcie z programów unijnych i rządowych 
mogą przede wszystkim liczyć mieszkańcy wsi?

W tej chwili najważniejsze są negocjacje dotyczące 
unijnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej. Musi on 
być odpowiednio wysoki, aby możliwe były do zre-
alizowania wyznaczone nowe cele. Jednocześnie też 
muszą być wyrównane stawki wsparcia rolników w ra-
mach całej Unii Europejskiej. Dziś już nie ma żadnych 
historycznych argumentów, nie ma tez argumentów 
merytorycznych, aby utrzymywać w dalszym ciągu 
zróżnicowanie wsparcia bezpośredniego. Szczegóły 
będą znane po zakończeniu negocjacji. 
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OBNIŻKA PIT!

Szczegóły nowych rozwiązań

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17% będzie 
towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co naj-
mniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania 
przychodów dla pracowników.

Nowa skala podatkowa:

Kogo obejmie niższy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od października br.?

Przykładowo roczny zysk podatnika, który zarabia 2 250 zł 
(minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.), wyniesie 
472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 
prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Kto skorzysta na niższym PIT?

Nowe rozwiązania oznaczają korzyść dla ponad 25 mln 
podatników. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 
milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, 
wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących 
działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. 

Obniżka PIT będzie bowiem dotyczyć przychodów 
rozliczanych według skali podatkowej, a więc uzyski-
wanych m.in.:
• ze stosunku pracy,
• z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzie-

ło, umowy zlecenia)
• z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym 

w formie spółek osobowych,
• z emerytury i renty,
• z praw majątkowych.

DORADCA RADZI

Obniżenie podatku dochodowego  
z 18 do 17% dla wszystkich podatników  
oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla  
osób pracujących przez ponad 2-krotne 
podniesienie kosztów uzyskania  
przychodów – takie zmiany przewiduje 
rządowy projekt nowelizacji.

Podstawa obliczenia 
podatku Podatek wynosi

ponad do

85.528 zł 17% minus kwota 
zmniejszająca 
podatek (bez 
zmian: od 
8 000 zł do 0 zł)

85.528 zł
14.539 zł 76 gr 
+ 32% nadwyżki 
ponad 85.528 zł

Koszty po zmianach wyniosą:
•  250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
•  300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 

obecnie 139,06 zł,
•  3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,
•  3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obec-

nie 1 668,72 zł,
•  4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
•  5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obec-

nie 2 502,56 zł.

Dzięki zmniejszeniu stawki PIT i dodatkowo ponad dwu-
krotnemu podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, 
nastąpi obniżenie kosztów pracy pracowników. Reforma 
stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatko-
wego, czyli zmniejszenia łącznej kwoty podatków i składek. 
Przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników 
trafią więc wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322750
https://www.gov.pl/web/finanse/nizszy-pit-dla-25-milionow-polakow
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-zmieniajacej-ustawe-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-od-1-pazdziernika-2019-r-obnizymy-podatek-pit.html
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LIMITY W 2019 ROKU WAŻNE  
NIE TYLKO DLA PODATNIKA

NIEZBĘDNIK

ZASTAW SKARBOWY

Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych 
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 (tj. powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatko-
wego, ustalającej wysokość tego zobowiązania), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących 
ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich 
będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka 
rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub 
praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.800 zł. Zasady te stosuje się odpowiednio do 
zabezpieczenia należności przypadających od płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób 
trzecich odpowiadających za cudze zaległości podatkowe.

KARA PORZĄDKOWA W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej, strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo 
prawidłowego wezwania organu podatkowego:
•  nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
•  bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, 

zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji ob-
cojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub

•  bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których 
obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będą-
cych podstawą zapisów w tych księgach, lub

•  bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,
 – mogą zostać ukarani karą porządkową do 2800 zł.

Taka kara grozi też odpowiednio osobie, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego. Kara 
porządkowa może dotyczyć również:

•  osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin;
•  uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie;
•  osób, którym podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów 

będących podstawą zapisów w tych księgach (biura rachunkowe), jeżeli osoby te bezzasadnie odmó-
wią okazania lub nie przedstawią w wyznaczonym terminie ksiąg rachunkowych lub dokumentów 
będących podstawą zapisów w tych księgach.
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7 SIERPNIA Wpłata podatku dochodowego 

w formie karty podatkowej. Wpłata zryczałto-

wanego podatku od wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych albo od dochodów z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, przekazanie podatnikowi mającemu 

siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7.

12 SIERPNIA Wpłata składek na ubezpiecze-

nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP – 

osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za 

siebie. INTRASTAT.

15 SIERPNIA Święto Wojska Polskiego. Wnie-

bowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

16 SIERPNIA Wpłata podatku od nieruchomości 

oraz podatku leśnego – osoby prawne, jednostki 

organizacyjne oraz spółki nieposiadające oso-

bowości prawnej. Wpłata składek na ubezpie-

czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP 

i FGŚP – pozostali płatnicy składek.

20 SIERPNIA Rozliczenia z PIT i CIT przez po-

datników i płatników-pracodawców. Wpłata 

ryczałtu. PFRON. 

SIERPIEŃ 2019  
ważniejsze terminy

KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

25 SIERPNIA Niedziela handlowa.

26 SIERPNIA Rozliczenie VAT i akcyzy. Infor-

macja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za 

lipiec. Przekazanie do PFRON dokumentów 

dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń 

niepełnosprawnych pracowników.


