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ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA 
SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi oraz niektórych 
innych ustaw wprowadza elektronizację postępo-
wania przed sądami administracyjnymi. 

Elektronizacja umożliwi realizację czynności proceso-
wych w postaci elektronicznej oraz tworzenie doku-
mentacji z tych czynności w postaci elektronicznej. Sądy 
mają więc mieć zapewnioną możliwość prowadzenia 
akt w postaci elektronicznej, co w konsekwencji zopty-
malizuje efektywność pracy sędziów i pracowników 
sądów administracyjnych.

Ponadto, w związku z wprowadzaniem obowiązku 
podawania w pierwszym piśmie procesowym numeru 
PESEL/KRS/NIP/REGON strony wnoszącej to pismo, 
jej pełnomocnika lub przedstawiciela, ustawa zmniej-
sza ryzyko dostępu do dokumentów zgromadzonych 
w aktach przez osoby nieuprawnione.

NEWS

elektroniczny serwis  klientów kancelarii

Wreszcie lato. Większość z Nas myśli już o planowanym wypoczynku. 
Tymczasem ustawodawca nie śpi, tylko zmienia ciągle obowiązujące regulacje prawne, 
do których musimy się dostosować. Doradca podatkowy czuwa nad wszystkimi no-
wościami podatkowymi, aby rozliczenia Podatnika były zawsze na czas i prawidłowe.
W bieżącym numerze przedstawiono wprowadzany wykaz podatników VAT, mający 
ułatwić szybką identyfikację kontrahentów.
Nowe przepisy przewidują surowe kary m.in. za cofanie liczników w samochodach.
Pojawił się także projekt Karty Praw Podatnika.
Warto poznać też obowiązujące kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej, a także stawki podatku od spadków i darowizn.

Twój doradca podatkowy

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3587638691255DF6C12583B5004CC081
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/05/16/1/sady_administracyjne.rtf
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PODATKI

Zaniechanie poboru PIT
Rozporządzeniem z 29 kwietnia 2019 r. Minister Fi-
nansów zaniechał poboru podatku dochodowego od 
osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu 
nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji cho-
roby zakaźnej zwierząt.

Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych objęto dochody (przychody) z tytułu nagród 
za przyczynienie się do szybkiej likwidacji np. choroby 
afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zaniechanie dotyczy nagród otrzymanych od 1 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania  
i wpłaty podatku
Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2019 r. Minister Finan-
sów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do:

•  złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągnięte-
go (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, 
CIT-8AB),

•  wpłaty podatku należnego albo różnicy między 
podatkiem należnym od dochodu wykazanego 
w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres 
od początku roku.

Rozporządzenie stosuje się do podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych, których rok podat-
kowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył 
się przed 1 lipca 2019 r.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 
18 marca 2019 r. podjął uchwałę (sygn. I FPS 3/18), w któ-
rej odniósł się do zagadnienia prawnego dotyczącego 
biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, 
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http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/815/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/788/1
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie/przedluzenie-terminu-do-zlozenia-zeznania-i-wplaty-podatku/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AC08056B52
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określonego w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, a właści-
wie zawieszenia biegu tego terminu na skutek wszczęcia 
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe.

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego 
z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, 
o którym mowa w tym przepisie (tzn. o nierozpoczęciu 
lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowią-
zania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, 
który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym 
lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego do-
konuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się 
żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. 
Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być 
traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego 
skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji po-
datkowej (czyli zawieszenia biegu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego) – orzekł NSA.

Nowelizacja ustawy o podatku od wydobycia  
niektórych kopalin 
Przewidziano obniżenie o 15% stawki podatku od wydo-
bycia miedzi i srebra, poprzez zmniejszenie współczynni-
ków przyjmowanych do obliczania stawki podatku od ich 
wydobycia. Bez zmian pozostaną maksymalne i minimalne 
stawki podatku. Największym płatnikiem tego podatku 
jest KGHM Polska Miedź.

Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych w CIT
Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych należą do 
kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, a za-
tem moment ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodów 

następuje zgodnie z regułą wyrażoną w art. 15 ust. 4 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 
w momencie uzyskania pierwszego przychodu z danego 
wyrobiska ruchowego. Powyższe wynika z interpretacji 
ogólnej MF nr DD1.8201.1.2019.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić 
stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji 
oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przej-
rzystych i standardowych sekurytyzacji. Weszło ono 
w życie 17 stycznia 2018 r., a jego przepisy powinny 
być stosowane od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z nowelizacją organem właściwym do nadzoru 
przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków 
określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru 
Finansowego.

PRAWO

Zmiany w Prawie budowlanym
Nowelizacja przenosi do ustawy – Prawo budowlane 
przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktu-
ry i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących 
ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Wykonuje tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), który orzekł, 
że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać 
aktów prawnych normujących kwestie ograniczania 
praw i wolności.

Walka z pedofilią!
Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet 
na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BC9FA9B720022AB7C12583C90050C8AD
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/05/16/1/podatek_od_wydobycia_kopalin.rtf
https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=553020&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc
https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=553020&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1B357A1438592C77C12583A000409D40 
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/04/23/cd._23/2.rtf
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B781864A82540847C1258399004F61BC 
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/04/04/informacja_o_zm_ust_prawo_bud.rtf
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będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie 
pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec 
z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną 
karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzie-
ci do 16 roku życia, a nie jak dziś do 15, a  w „rejestrze 
pedofilów” zostanie ujawniony zawód skazanych – to 
najważniejsze rozwiązania dotyczące przestępstw 
pedofilskich zawarte w przyjętym przez rząd projekcie 
wielkiej reformy Kodeksu karnego. 

Dane z dowodu rejestracyjnego „trafiły” na smartfony
Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kolejną usługę. 
To mPojazd – czyli odzwierciedlenie danych z dowodu 
rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu oraz informacja 
o aktualnej polisie OC.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzę-
dowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
Nowe przepisy mają uprościć i skrócić procedury 
wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: uro-
dzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia 
małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwi-
dują m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu 
do niektórych dokumentów urzędowych wydanych 
w jednym państwie członkowskim, które mają być 
przedstawione w innym państwie UE.

Zmiana ustawy o ewidencji ludności 
Nowelizacja przewiduje, że dane jednostkowe z reje-
stru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym 
i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum 
Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udo-
stępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym 
organie gminy.

KADRY I ZUS

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie 
emerytalne najwyższy od lat
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji 
składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. wy-
nosi on aż 109,2. Oznacza to, że całe nasze zgro- O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.

madzone środki, wszystkie nasze składki, zostaną 
zwaloryzowane, czyli podniesione o 9,2%. 

Składki wpłacone do ZUS podlegają bowiem co-
rocznej waloryzacji, tj. pomnożeniu przez wskaźnik 
waloryzacji.

Ostatnio tak wysokie wskaźniki zanotowaliśmy 
w 2007 i 2008 r. (odpowiednio 112,85 i 116,26).

Nie będzie profilowania pomocy dla bezrobotnych
Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy stanowi wykonanie wyroku TK 
z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16), który uznał 
za niezgodne z konstytucją uregulowanie w rozpo-
rządzeniu, a nie w ustawie zasad przypisywania przez 
urząd pracy profilu osobie bezrobotnej. Nowelizacja 
likwiduje obowiązek ustalania przez powiatowe urzę-
dy pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego. 
Pozwoli to na skrócenie okresu, w jakim rozpocznie 
się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej, a także 
da możliwość zastosowania przez urząd pracy do-
wolnej formy pomocy, określonej w ustawie. Dla 
pracodawców będzie to oznaczać większe szanse 
na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy, 
a dla bezrobotnego szybsze wejście na rynek pracy.

Na podstawie ustalanego przez urząd pracy profilu 
dla osoby bezrobotnej określa się formę przysługu-
jącej jej pomocy. W tym celu urząd gromadzi dane 
osobowe bezrobotnego, m.in. wiek, płeć, wykształ-
cenie, stopień niepełnosprawności i czas pozostawa-
nia bez pracy. Na decyzję o zmianach w przepisach 
wpłynęły m.in. wyniki oceny profilowania pomocy, 
w ankietach 44,6% urzędów uznało, że profilowanie 
nie umożliwia im lepszego kierowania pomocy do 
bezrobotnych. Krytyczne opinie na temat profi-
lowania pomocy – w zakresie niezgodności tego 
rozwiązania z konstytucją – wyrażali też rzecznik 
praw obywatelskich, generalny inspektor ochrony 
danych osobowych i niektóre organizacje pozarzą-
dowe, a także Najwyższa Izba Kontroli.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zmiany-w-prawie-karnym-2019-opinie-ekspertow-i-RPO
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezwzgledna-walka-z-pedofilia-rzad-przyjal-pakiet-zmian-przygotowany-w-ministerstwie-sprawiedliwosci
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/minister-zbigniew-ziobro-zaostrzamy-kary-za-pedofilie-i-jestesmy-w-tym-konsekwentni
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=47C31013B347E2A3C12583FA00688D9A
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-karny-oraz-niektorych-innych-ustaw-6.html
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/na-to-czekali-kierowcy-dane-z-dowodu-rejestracyjnego-trafily-na-smartfony
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8A96F50212496F78C12583B5004CA1ED
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/04/23/cd._23/3.rtf
https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/44/1/4.rtf
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E312525DF21C0613C12583C40032952D
https://www.gov.pl/web/rodzina/wskaznik-waloryzacji-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-najwyzszy-od-lat
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3484F560C3003B7C12583D100693625
https://www.gov.pl/web/rodzina/szybsza-pomoc-z-urzedu-pracy
https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/45/1/informacja_nowelizacja_promocja_zatrudnienia.rtf
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TEMAT NUMERU

WYKAZ PODATNIKÓW VAT
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw ma służyć dalszemu uszczelnieniu systemu podatku od towarów i usług 
oraz zminimalizowaniu ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

TEMAT NUMERU

1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skar-
bowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogól-
nodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT. Spis ten będzie bezpłatnym i wygodnym 
narzędziem służącym podatnikom do szybkiej weryfika-
cji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczegól-
ności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz ma 
zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podat-
ników w tzw. karuzelach VAT-owskich. Rozwiązanie to 
wpisuje się w exposé premiera Mateusza Morawieckiego 
i dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, przyczyni 
się też do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród 
przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy.

Wprowadzany wykaz będzie zawierał dane podat-
ników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu 
skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wy-
kreślono z rejestru jako podatników VAT. Ma on także 
objąć podatników, których rejestracja jako podatników 
VAT została przywrócona oraz podatników zareje-
strowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni 
z tego podatku.

Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp 
do informacji o aktualnym statusie rejestracji kon-
trahentów na wybrany dzień za pomocą określonego 
kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie 

nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Jedno-
cześnie będą mogli prześledzić całą historię rejestra-
cji kontrahentów do celów VAT, która obejmie 5 lat 
wstecz. Możliwe będzie również sprawdzanie podmio-
tów w wykazie przez podatników w sposób masowy, 
co przyspieszy procedury weryfikacji kontrahentów.

Wykaz będzie prowadzony przez szefa KAS na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. 
Dostęp do danych zawartych w tym spisie będzie moż-
liwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycz-
nego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.

Wykaz będzie zawierał również informacje dotyczą-
ce numerów rachunków bankowych podatnika lub 
imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej, której jest on członkiem, wska-
zanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 
aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane 
nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych 
rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

Podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu 
określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. 
Wprowadzono także rozwiązanie uszczelniające płat-



7ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Przedsiębiorcy nawet nieświa-
domie biorący udział w „obrocie 
karuzelowym” bądź uczestniczący 
w łańcuchu dostaw ze „znikającym 
podatnikiem” narażeni są na zakwe-
stionowanie odliczenia VAT.

ności między podatnikami. Podatnicy nie będą zaliczali 
do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, 
w której płatność dokonano na rachunek, który nie 
znajduje się w wykazie.

Założono również odpowiedzialność solidarną na-
bywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na 
rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wy-
kazie, ale tylko do kwoty VAT związanego z konkretną 
dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje 
te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczają-
cych 15 tys. zł. Przewidziano możliwość uwolnienia 
się od tych konsekwencji pod warunkiem, że podatnik 
złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachu-
nek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od 
dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna 
będzie również wyłączona w przypadku, gdy podat-
nik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r., 
z wyjątkiem części zapisów, które zaczną obowiązywać 
z dniem ogłoszenia. Natomiast regulacje, z których 
wynikają negatywne konsekwencje w przypadku za-
płaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają 
obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. (ma to zapewnić 
przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie 
się do wprowadzanych zmian).

Celem karuzel, którymi kierują zorganizowane grupy 
przestępcze, jest wyłudzanie nienależnych zwrotów VAT 
z tytułu eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych. 
Przestępcy organizujący fikcyjny obrót w celu dokonania 
wyłudzeń VAT, dla uwiarygodnienia prowadzonego ob-
rotu oraz utrudnienia jego wykrycia, dążą do włączenia 
w łańcuch uczciwie działające, niczego nieświadome 
firmy. Karuzela VAT to skomplikowana operacja obej-
mująca nieraz długie łańcuchy kontrahentów, wśród 
których znajdują się zarówno udający przedsiębiorców 
przestępcy, jak i firmy działające w dobrej wierze. Przed-
siębiorcy nawet nieświadomie biorący udział w „obrocie 
karuzelowym” bądź uczestniczący w łańcuchu dostaw 
ze „znikającym podatnikiem” (tzw. słupem) narażeni są 
na zakwestionowanie odliczenia, normalnie neutralnego, 
VAT. Chodzi o podatek naliczony we wszystkich trans-
akcjach z podmiotem posądzanym przez organy kontroli 
skarbowej o udział w prowadzeniu fikcyjnego obrotu 
dla wyłudzenia podatku (bez płacenia VAT należnego).

Jak działa karuzela VAT
firma C

firma B

firma A

firma D
„zysk”  
(€900+VAT)-€1000

„zysk” €50

„zysk” €40

                      „WIODĄCA” 
zarejestrowana w kraju członkowskim 1, dokonuje dostaw 
wewnątrzwspólnotowych zwolnionych z VAT do firmy B, 
zarejestrowanej i zlokalizowanej w kraju członkowskim 2

„ZNIKAJĄCY PODATNIK” 
dokonuje wewnętrznej  
dostawy do firmy C.  
Nalicza VAT na  
fakturze przekazanej  
firmie C, pobiera  
należność, lecz nie  
płaci VAT do budżetu  
w kraju członkowskim 2

„BUFOR” 
    zwykle używana jako firma pośrednicząca, 
       aby utrudnić dochodzenia dotyczące VAT

KRAJ CZŁONKOWSKI 1

KRAJ CZŁONKOWSKI 2

źródło: www.podatki.gov.pl

„BROKER” 
odkupuje towary na rynku wewnętrz-
nym od firmy C, dokonuje dostawy 
wewnątrzwspólnotowej do firmy A 
w kraju członkowskim 1. Dzięki za-
stosowaniu stawki VAT 0% występuje 
o zwrot VAT lub pomniejsza swoje 
zobowiązanie podatkowe

€900 + VAT

€1000  
0% VAT €950  

0% VAT

€910 + VAT

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CB8FC31656279210C12583C5003D5E24
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/05/24/inf._ws._ustawy_z_o_zmianie_ustawy_o_podatku_od_towarow_i_uslug.rtf
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ŚWIADCZENIA NA RZECZ 
PRACOWNIKÓW A CIT
Świadczenia na rzecz pracowników co do zasady 
są kosztem uzyskania przychodów. Nie stano-
wią kosztów tylko te świadczenia na rzecz pra-
cowników, które nie zostały poniesione w celu 
uzyskania przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów albo zostały 
z kosztów wyłączone na mocy przepisów.

PODATKI

Podstawowymi świadczeniami na rzecz pracowników zali-
czanymi do kosztów są wszelkiego rodzaju wynagrodzenia 
za świadczoną pracę, w tym np. za godziny nadliczbowe, 
w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. 

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się jednak 
nagród i premii wypłacanych tytułem podziału zysku.

Kosztem jest także wartość świadczeń, do ponoszenia 
których pracodawców zobowiązują przepisy prawa 
pracy, jak m.in. wydatki ponoszone na zapewnienie 
pracownikom odzieży ochronnej i roboczej, posiłków 
profilaktycznych i regeneracyjnych, okularów korygują-
cych wzrok, obowiązkowe badania lekarskie, należności 
z tytułu podróży służbowych.

Kosztem mogą być też świadczenia przyznane pracow-
nikom wg uznania pracodawcy, nagrody lub inne świad-
czenia mające charakter motywujący i integracyjny, np. 
wydatki na opłacenie pracownikom nieobowiązkowych 
usług medycznych świadczonych przez niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej albo wydatki na organizację 
imprez okolicznościowych i integracyjnych.

Kosztami uzyskania przychodów są ponadto koszty 
poniesione przez pracodawcę z tytułu dofinansowania 
pracownikom wydatków związanych z objęciem dziec-
ka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego 
opiekuna bądź uczęszczaniem dziecka do żłobka, klubu 
dziecięcego lub przedszkola – do wysokości 1000 zł 
na każde dziecko.

Moment ujęcia w kosztach 

Należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, 
a także z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni pro-
dukcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją 
rolną, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecz-
nego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty 
uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, 
pod warunkiem, że zostały wypłacone, dokonane lub 
postawione do dyspozycji w terminie wynikającym 
z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku 
prawnego łączącego strony. 

W razie uchybienia temu terminowi, należności te pod-
legają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 
w miesiącu, w którym zostały wypłacone, dokonane 
lub postawione do dyspozycji pracownika.

Wynagrodzenia za pracę związane z wytworzeniem 
środków trwałych zaliczane są do wartości początko-
wej środków trwałych, od której dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych.
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Wyłączenia z kosztów 

Nie stanowią kosztów świadczenia na rzecz pracow-
ników ponoszone ze środków funduszu świadczeń 
socjalnych, gdyż kosztem wcześniej są już odpisy na 
ten fundusz. 

Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają 
wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tyt. uży-
wania przez nich samochodów na potrzeby podatnika 
w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejsco-
wej – np. tzw. wydatki eksploatacyjne dot. samochodu, 
opłaty za parkowanie czy przejazd autostradą) – w wy-
sokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowa-
niu składek za jeden kilometr przebiegu pojazdu oraz 
w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej 
wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo 
w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu określonych w rozporządzeniu wła-
ściwego ministra.

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opłacone 
przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odno-
wionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników. 
Ww. składki mogą jednak zostać zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów, jeśli z umowy ubezpieczenia 
wynika, że dotyczą one ryzyka grupy 1, 3 i 5 działu I 
oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej, uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu 
zawartych ww. umów ubezpieczenia nie jest pracodawca 
oraz umowy ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym je zawarto lub 
odnowiono, wykluczają: 
•  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia 

od umowy, 
•  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw 

wynikających z umowy, 
•  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego 

w umowie.

Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć 
jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej 

przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubez-
pieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia 
warunków pracy.

Nie zalicza się do kosztów należnych, wypłaconych, 
dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 
świadczeń oraz innych należności cudzoziemcowi, 
który w okresie świadczenia pracy na terytorium RP 
nie posiadał ważnego dokumentu upoważniającego 
do pobytu na terytorium RP, a także składek z tytułu 
tych należności w części finansowanej przez płatnika 
składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu 
cudzoziemcowi.

Pochodne od wynagrodzeń 

Ponoszone przez pracodawców składki od wynagrodzeń 
oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, skład-
ki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania 
przychodów. Zaliczane są one do kosztów w miesiącu 
za, który należności te są należne, pod warunkiem, że 
składki zostaną opłacone: 
•  z tytułu należności wypłacanych lub postawio-

nych do dyspozycji – w miesiącu, za który są 
należne – w terminie wynikającym z odrębnych 
przepisów;

•  z tytułu należności wypłacanych lub postawio-
nych do dyspozycji – w miesiącu następnym, 
w terminie wynikającym z przepisów prawa 
pracy, umowy lub innego stosunku prawnego 
łączącego strony – nie później niż do 15 dnia 
tego miesiąca.

Jeżeli nie zostaną spełnione ww. warunki, to składki 
(obciążające pracodawcę) stanowią koszty uzyskania 
przychodów dopiero w momencie ich zapłaty.

Nie stanowią kosztów jedynie składki na ubezpieczenie 
społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze 
od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w pa-
pierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym.
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KARY ZA COFANIE LICZNIKÓW  
W SAMOCHODACH

Wojna wydana oszustom

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy – Kodeks karny jest wprowa-
dzenie rozwiązań, które powinny znacząco ograniczyć 
proceder cofania liczników (drogomierzy) w pojazdach 
mechanicznych, a zwłaszcza w używanych samocho-
dach osobowych importowanych do Polski. 

Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są 
dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą oszustów padają 
nieświadomi nabywcy.

W nowelizacji przewidziano karę od 3 miesięcy do 
5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie 
drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerującej 
w prawidłowość jego pomiaru. Za każde „przekręcenie” 
licznika będzie więc grozić kara więzienia od 3 mie-
sięcy do 5 lat– zarówno dla zlecającego oszustwo, jak 
i wykonawcy, np. mechanika w warsztacie. Dziś można 
to robić, nie narażając się na karę, co więcej – niektóre 
warsztaty wręcz oferują taką „usługę”.

Kara grzywny do 3.000 zł będzie grozić także wtedy, 
gdy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli 
pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy 
(np. z powodu awarii).

Zmiany w prawie pozwolą ukrócić oszukańczy 
proceder „przekręcania” liczników w używa-
nych autach.

Stan licznika pod kontrolą

Stacje kontroli pojazdów już teraz muszą przekazywać 
do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan 
licznika odczytany podczas obowiązkowych przeglą-
dów technicznych pojazdów. Po zmianie przepisów 
stacje będą przekazywać do centralnej ewidencji 
także informację o wymianie licznika i jego przebiegu 
w chwili odczytu przez diagnostę.

Przewidziano ponadto, że przy każdej kontroli policja, 
Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, 
Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą mogły 
spisywć aktualny stan licznika kontrolowanego sa-
mochodu. Te dane też trafią do centralnej ewidencji 
pojazdów. W ten sposób można będzie porównywać 
kolejne odczyty i łatwiej wykrywać oszustów. 

Tak jak w Europie Zachodniej

Podobne rozwiązania funkcjonują od dawna w pań-
stwach Europy Zachodniej. W Niemczech za fałszo-
wanie wskazań licznika przebiegu kilometrów w samo-
chodzie można dostać 5 lat więzienia. W Austrii rok 
więzienia grozi za fałszowanie danych technicznych 
pojazdów. Francuskie prawo przewiduje 2 lata wię-
zienia za zmianę wskazań licznika przebiegu, a w Cze-
chach każda ingerencja w stan licznika grozi rokiem 
więzienia i przepadkiem samochodu.

PRAWO

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C95D9D2E08C651A6C125831A00378332
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sejm-przyjal-ustawe-o-karach-za-cofanie-licznikow-w-autach
https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5424/44/1/inf_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy__prawo_o_ruchu_drogowym_oraz_ustawy__kodeks_karny1.rtf
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/juz-od-jutra-nowe-surowe-kary-za-cofanie-licznikow-w-autach
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MNIEJ OGRANICZEŃ W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI
Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw 
zmniejsza ograniczenia przy zakupie ziemi i obrocie nią – zarówno państwową, jak i prywatną. 
Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą 
stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne, m.in. w których 
grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, 
jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 
70% powierzchni nieruchomości.

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika 
indywidualnego – można będzie nabyć nieruchomość 
rolną np.:
•  o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
•  w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
•  w wyniku zniesienia współwłasności, podziału 

majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz 
działu spadku,

•  w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia 
spółek prawa handlowego.

Według nowych przepisów działki rolne i grunty do 
1 ha (dotychczas do 0,3 ha) położone w obrębie miast 
będzie więc mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem.

Nowelizacja nie przewiduje ograniczeń co do liczby 
kupowanych działek w mieście, na terenach wiejskich 
natomiast na cele nierolne będzie można kupić tylko 
1 działkę. 

Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, 
trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie 
będzie można jej zbyć przez 5 lat (dotychczas 10 lat). 

Zgodnie z ustawą, dowodem potwierdzającym oso-
biste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pi-
semne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo 
(zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, 
burmistrza czy prezydenta miasta).

Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 
5 lat za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR) w drodze decyzji administracyjnej, 
a nie sądowej. 

KOWR nadal będzie miał prawo pierwokupu działki 
zarówno na wsi, jak i w mieście. 

Ustawa rozszerza też katalog osób bliskich, na rzecz 
których może być zbyta nieruchomość, o rodzeństwo 
rodziców i pasierbów. 

Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą 
mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne, a pań-
stwowe lub samorządowe osoby prawne – na cele 
publiczne.

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda 
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej. 

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/05/27/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_ksztaltowaniu_ustroju_rolnego.rtf
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DF86AD1526731159C12583C40032953A
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OGRANICZANIE  
ZATORÓW PŁATNICZYCH

Ograniczenie tzw. zatorów płatniczych, powodu-
jących kłopoty z płynnością finansową w firmach 
jest głównym celem proponowanych zmian. Szacuje 
się, że od 80 do 90% przedsiębiorstw w Polsce nie 
otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Sytuację 
firm dodatkowo pogarsza narzucanie im zbyt długich 
terminów płatności (nie są rzadkością 80-dniowe 
terminy płatności). 

Poniżej przedstawiono najważniejsze z przygotowa-
nych rozwiązań.

W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem 
jest podmiot publiczny (administracja publiczna), ter-
min zapłaty nie będzie mógł być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia faktury; dla publicznych podmiotów 
leczniczych pozostanie 60 dni na dokonanie płatności.

Obowiązkowe będzie stosowanie maksymalnie 
60. dniowego terminu zapłaty także w transakcjach, 
w których wierzycielem jest mikro-, małe lub śred-
nie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. 
transakcja asymetryczna).

W przypadku ustalenia między podmiotami równo-
rzędnymi (np. dwiema średnimi firmami) terminu za-

Główne rozwiązania rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
zatorów płatniczych to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania 
dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, obowiązek dla największych firm rapor-
towania do MPiT swoich praktyk płatniczych i ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

płaty 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.

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).

Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób 
prawnych (grupy kapitałowe, podatnicy, których do-
chód przekracza rocznie 50 mln euro) będą każdego 
roku przekazywali ministrowi ds. gospodarki sprawoz-
dania o swoich praktykach płatniczych (stosowanych 
terminach zapłaty). Sprawozdania te będą publicznie 
dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, 
jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz 
ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. 
Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają 
być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane 
informacje za 2020 r.).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/projekt-mpit-dotyczac-przeciwdzialania-zatorom-platniczym-przyjety-przez-rzad
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=480B04EFA391F40EC12584090027F675


13ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
będzie nakładał kary administracyjne na firmy, które 
opóźniają regulowanie swoich zobowiązań. Najpierw 
prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy 
doszło do nadmiernego opóźnienia, jeśli tak, to przy 
wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość nieza-
płaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach.

Uproszczona ma zostać procedura zabezpieczającą 
przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pie-
niężne z tytułu transakcji handlowych, w których war-
tość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Oznacza 
to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego 
w udzieleniu zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że 
powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że 
należność nie została uregulowana przez co najmniej 
3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określone-
go w fakturze lub umowie. Dzięki temu powód będzie 
miał większą gwarancję odzyskania swoich należności 
w przypadku korzystnego wyroku sądu.

Zróżnicowana bedzie wysokość rekompensat za 
poniesione koszty związane z odzyskiwaniem na-
leżności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro 
od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). 
Po zmianach będą wyznaczone 3 progi: 40 euro – 
gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; 
70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub 
wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 100 euro – 
gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 
50 000 zł. Dodatkowo wprowadzono mechanizm 
zapobiegający nadużywaniu prawa do rekompensat. 
Jednocześnie przyjęto, że podmiot publiczny nie bę-
dzie 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.

Przewidziano przepisy mające na celu rozpoznawanie 
skutków w podatkach PIT i CIT tzw. złych długów 
(w tym ulgę na złe długi) – na wzór mechanizmu 
funkcjonującego w VAT. Oznacza to, że wierzyciel, 
który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90. dni od upły-
wu terminu określonego w umowie lub na fakturze, 
będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowa-
nia o kwotę wierzytelności, a dłużnik będzie miał 
obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania 
o kwotę, której nie zapłacił.

Do katalogu czynów nieuczciwej konkurencji trafi 
działanie polegające na nieuzasadnionym wydłuża-
niu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub 
wykonane usługi.

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia 
w transakcjach handlowych ma być podniesiona 
o dwa punkty procentowe, tj. do 11,5%, tak aby kre-
dytowanie się kosztem firm było droższe niż uzy-
skanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Tylko 
w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot 
leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym 
poziomie, czyli 9,5%.

Zasadniczo nowe rozwiązania mają obowiązywać od 
1 stycznia 2020 r.

Przewidziano przepisy mające 
na celu rozpoznawanie skutków 
w podatkach PIT i CIT tzw. złych 
długów (w tym ulgę na złe długi).

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ograniczenia-zatorow.html
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KONIEC PODWÓJNEJ JAKOŚCI

Parlament Europejski zagłosował za rozwiązaniami w sprawie podwójnej jakości produktów. 
Oznacza to lepszą ochronę konsumentów i rozsądne prawo dla polskich  przedsiębiorców. 

Przepis dotyczący podwójnej jakości (dual quality) 
zostanie wdrożony na szczeblu krajowym w ustawie 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym, która jest implementacją unijnej dyrektywy 
2005/29/WE. Państwa członkowskie mają 2 lata na 
przygotowanie nowych przepisów. Od tej pory nie-
uzasadnione różnicowanie produktów ze względu 
na kraj przeznaczenia będzie stanowić nieuczciwą 
praktykę rynkową.

Już teraz przedsiębiorcy nie mogą stosować nie-
uczciwych praktyk rynkowych. Jednak dzięki no-
wym rozwiązaniom, praktyka podwójnej jakości 
została wprost wskazana w dyrektywie, co ułatwi 
konsumentom oraz organizacjom konsumenckim 
dochodzenie roszczeń.  

Jeśli przedsiębiorca będzie stwarzał błędne wraże-
nie, że produkty sprzedawane pod tą samą marką 
w różnych krajach członkowskich UE są identyczne, 
podczas gdy w rzeczywistości mają one różną jakość 
i skład, to podobnie jak w przypadku innych nieuczci-
wych praktyk rynkowych, Prezes UOKiK będzie mógł 
interweniować. Nie każda różnica będzie oznaczała, 
że mamy do czynienia z podwójną jakością. Urząd 
będzie analizował każdy przypadek w zależności od 
konkretnych okoliczności. Korzystając z narzędzi 
przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów będzie mógł np. nałożyć karę mak-
symalnie do 10% obrotu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 
i 2018 r. porównywał jakość produktów spożywczych 
przeznaczonych na rynek Polski i Europy Zachodniej. 
Produkty sprawdzono na dwa sposoby. Pomogła w tym 
Inspekcja Handlowa i nasze akredytowane laboratoria. 
Pierwsze testy porównawcze: pod koniec 2017 r. ku-
piono artykuły spożywcze w Polsce i ich odpowiedniki 
w Niemczech. Drugie testy porównawcze: w II kwar-
tale 2018 r. wytypowano do porównań oferowaną 
w Polsce żywność tej samej marki, która miała orygi-
nalne etykiety producenta: po polsku (co znaczy, że 
była produkowana na nasz rynek) i tylko w obcej wersji 
językowej (co świadczy o tym, że miała trafić na rynki 
innych krajów Europy Zachodniej). Łącznie sprawdzo-
no 101 par produktów, istotne różnice dotyczyły 15. 
Stwierdzono np. przypadki oferowania różnej ilości 
produktu w opakowaniach tej samej wielkości, stoso-
wanie różnych receptur, które powodowały inny smak 
i zapach produktu, albo różnice w czytelności etykiet. 
Mimo różnic, nie zawsze można było rozstrzygnąć, 
która wersja produktu, tj. „polska” czy „zachodnia”, 
była lepsza z punktu widzenia konsumentów.

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15436&news_page=1


15ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

SIŁA PRZEBICIA  
W NEGOCJACJACH 

•  dobra komunikacja połączona ze zrozumieniem 
interesów obu stron – jasny przekaz naszych 
oczekiwań pozwala uniknąć nieporozumień i nie-
dopowiedzeń, które często prowadzą do zerwania 
rozmów, a plusem z okazania zrozumienia intere-
sów jest „nasza ludzka twarz” – pokazujemy, że 
zależy nam na pozytywnym wyniku negocjacji;

•  siłę uczestników negocjacji zwiększa dobra 
„BATNA” (czyli najlepsza alternatywa negocjo-
wanego porozumienia, jaką można zastosować 
w przypadku niepowodzenia negocjacji). Jeśli 
pokażesz rozmówcy, że masz takie rozwiązanie, 
to druga strona może być skłonna do zmiany, 
złagodzenia stanowisk.

NA KONIEC KILKA „SILNYCH”  
WSKAZÓWEK NEGOCJACYJNYCH

•  Określ jasno swoją propozycję, wynikające z niej 
korzyści; przedstaw zobowiązania, jakich się po-
dejmiesz, jeśli druga strona się na nie zgodzi.

•  Sformułuj swoje oczekiwania, nie bój się zdecy-
dowanych rozwiązań, nawet gdy negocjacje są 
w trudnym puncie, stawiaj jednak warunki realne 
do wykonania.

•  Określ, na co się nie zgadzasz, wyjaśniaj drugiej 
stronie, podając uzasadnione powody.

To tylko wybrane sposoby na zwiększenie swojej 
pozycji przy stole negocjacyjnym. Jeśli umiejętnie 
je zastosujesz, zwiększysz swoje szanse na sukces 
niezależnie od zasobów.

JAK ODNALEŹĆ W SOBIE SIŁĘ PRZEKONYWANIA?

W powyższym pytaniu jest już zawarta odpowiedź. Siła 
negocjacyjna to umiejętność zaprezentowania swoich 
racji w taki sposób, by druga strona nabrała zaufania 
i zrobiła to, czego oczekujesz. Trzeba jednak pamiętać, 
że zasoby, które posiadasz, wcale nie muszą decydować 
o rzeczywistej sile i przewadze w negocjacjach. Naj-
częstszym przykładem na to są wojny z przeszłości: nie 
zawsze potencjał uzbrojenia decydował o zwycięstwie. 
Często sukces to siła spokoju i taktyka.  

STYMULACJA ZASOBÓW I SIŁY

Mówiąc krótko: zasoby (twoje stanowisko czy pozycja 
społeczna) w trwających już negocjacjach trudno jest 
zwiększyć, a skalę oddziaływania na drugą stronę – 
zawsze możesz. Zasoby wzmocnią Twoją pozycję, jeśli 
uczynisz z nich atut, co w dużej mierze decyduje o sile 
w negocjacjach. Potencjał tej siły może czasami pomóc 
w wyrównaniu przewagi zasobów u którejś ze stron.

ZWIĘKSZ SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA

Żeby zwiększyć siłę negocjacyjną, trzeba odkryć, 
w czym ona tkwi. W książce „Dochodząc do TAK”, 
autorzy wymieniają jej kilka źródeł:
•  stosunki między negocjatorami: im lepsze, oparte 

na zaufaniu, tym lepsza atmosfera i prawdopodo-
bieństwo, że negocjacje zakończą się sukcesem;

•  przemyślane rozwiązanie, inaczej mówiąc opty-
malne i zawierające kilka możliwości;

Osiągnąć swój cel w negocjacjach możesz kontrolując kilka czynników. Mowa o zasobach, jakie 
posiadasz, ale przede wszystkim o sile negocjacyjnej.

ZARZĄDZANIE I MARKETING
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JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE 
Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY 
LUB CHOROBY ZAWODOWEJ

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 
20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dłu-
gotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie 
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie 
czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest 
możliwa poprawa stanu zdrowia.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. 
kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą1:
•  917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu;
•  917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego 
uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

•  16.048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdol-
ności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 
egzystencji ubezpieczonego;

•  16.048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności 
do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

•  82.531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania 
uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty;

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie może 
złożyć osoba, która jest objęta ubezpiecze-
niem wypadkowym i na skutek wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej stała się długo-
trwale bądź stale niezdolna do pracy.

KADRY I ZUS

•  41.265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania 
uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

•  82.531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub 
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 
oraz 16.048 zł z tytułu zwiększenia tego odszko-
dowania przysługującego na każde z tych dzieci;

•  82.531 zł, gdy do jednorazowego odszkodo-
wania uprawnionych jest równocześnie dwoje 
lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub 
rencisty oraz 16.048 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego na drugie i każde 
następne dziecko;

•  16.048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do 
jednorazowego odszkodowania uprawnieni są 
równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przy-
sługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania 
przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

•  41.265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania 
uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż 
małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia 
tego odszkodowania przysługującego na drugiego 
i każdego następnego uprawnionego.

1 Według obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednora-
zowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej (M.P. poz. 270). 
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Od lipca br. program obejmie 6,8 mln dzieci. 

Do tej pory świadczenie to było przyznawane na drugie 
i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne (po speł-
nieniu kryterium dochodowego). Po zmianach zniknie 
dotychczasowe kryterium dochodowe przy ubieganiu 
się o świadczenie wychowawcze. 

Prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” 
będą miały również dzieci umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Nowelizacja wprowadza także dłuższy, 3-miesięczny 
termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na zło-
żenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo 
narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie 
będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wy-
równaniem od dnia narodzin dziecka.

Zmiany umożliwią także przyznanie – z zachowaniem 
ciągłości – świadczenia „500+” drugiemu rodzicowi 
dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świad-
czenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł 
przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji 
drugi rodzic musi złożyć swój wniosek o świadczenie.

Przewidziano również:
•  zmiany okresu świadczeniowego, na jaki ustala-

ne jest prawo do świadczenia wychowawczego 
(z 1 października do 30 września roku następnego, 
na 1 czerwca do 31 maja następnego roku), 

•  wprowadzenie przepisów regulujących sposób 
postępowania w przypadku zmiany miejsca za-
mieszkania osoby ubiegającej się albo otrzymującej 
świadczenie wychowawcze,

•  likwidację obowiązku rozstrzygania o przyznaniu 
świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na 
rzecz prostszego rozwiązania, polegającego na 
wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia 
(w razie odmowy przyznania bądź uchylenia decyzji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie 
wydawana decyzja administracyjna).

W związku z uproszczeniem postępowania w spra-
wie świadczenia wychowawczego, ustawa wprowadza 
zmianę w wysokości dotacji otrzymywanej przez organy 
właściwe na koszty obsługi zadania z 1,5% otrzymanej 
dotacji na świadczenie wychowawcze na 0,85% otrzy-
manej dotacji na świadczenie wychowawcze. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

„500+” NA KAŻDE DZIECKO  
OD 1 LIPCA 2019 R.

Dzięki nowelizacji ustawy świadczenie „500+” będzie wypłacane na każde dziecko do 18 roku 
życia, także pierwsze, bez kryterium dochodowego. 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-500-na-kazde-dziecko-od-1-lipca-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-przyjal-projekt-rozszerzajacy-program-rodzina-500
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CBDC01B2655C1DF4C12583DF0025C23D
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-oraz.html
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/05/16/informacja_nowela_500.rtf
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WYROK SĄDU UE W SPRAWIE 
PODATKU OD SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ

Pobór podatku jest zawieszony od początku obowią-
zywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. 
W decyzji z 19 września 2016 r. KE stwierdziła wstęp-
nie niezgodność podatku z przepisami o pomocy pu-
blicznej oraz nakazała zawieszenie stosowania podatku. 
W decyzji ostatecznej z 30 czerwca 2017 r. Komisja 
stwierdziła, że stawki progresywne podatku od sprze-
daży detalicznej są środkiem selektywnym sprzyjającym 
małym przedsiębiorstwom, a tym samym ustanawiają 
pomoc państwa i naruszają art. 107 ust. 1 i 108 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska zaskarżyła obie decyzje Komisji do Sądu Unii 
Europejskiej.

W wyroku dotyczącym ww. podatku, ogłoszonym 
16 maja 2019 r., unijny sąd podzielił stanowisko Polski 
zaprezentowane podczas postępowania. Sąd stwierdził 
nieważność decyzji Komisji dotyczących podatku 
od sprzedaży detalicznej w Polsce Uznał, iż Komisja 

Sąd UE 16 maja 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek 
ten, wprowadzony przez polski rząd w 2016 r. , został następnie zakwestionowany przez 
Komisję Europejską (KE), która nakazała zawieszenie stosowania podatku. Polska odwołała 
się do Sądu UE, który w ogłoszonym wyroku w całości podzielił stanowisko naszego kraju 
zaprezentowane w postępowaniu.

popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc pań-
stwa. Sąd 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 
przedsiębiorstw wymaga ustalenia, czy w ramach da-
nego systemu prawnego środek ten może sprzyjać 
niektórym przedsiębiorstwom w porównaniu z innymi, 
które w świetle celu przyświecającego temu systemo-
wi znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej 
i prawnej. W przypadku podatku od przychodów kryte-
rium modulacji, które przybiera formę progresywnego 
opodatkowania od określonego, nawet wysokiego, 
progu, i które może odpowiadać woli, by obejmować 
opodatkowaniem działalność przedsiębiorstwa tylko 
wtedy, gdy działalność ta osiąga określone rozmiary, nie 
implikuje samo w sobie istnienia selektywnej korzyści.

Korzystny dla Polski wyrok nie jest prawomocny 
i każdej ze stron przysługuje odwołanie do Try-
bunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami pobór tego podatku 
jest na mocy ustawy zawieszony do końca 2019 r.

CIEKAWE ORZECZENIE

18

1 Zob. ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży de-
talicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1325, z późn. zm.), wprowadzająca 
do polskiego systemu podatkowego nową daninę – podatek 
od sprzedaży detalicznej, weszła w życie 1 września 2016 r. 
2 Wyrok w sprawach połączonych T-836/16 i T-624/17 – Polska 
przeciwko Komisji. 
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190064pl.pdf


19ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

BĘDZIE KARTA PRAW 
PODATNIKA?

Zbiór podstawowych praw podatników, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych, 
zawiera projekt ustawy Karta Praw Podatnika. Wprowadzenie Karty za potrzebne uznaje Rzecznik 
Praw Obywatelskich – ma ona pełnić funkcję porządkującą, edukacyjną, informacyjną. Jednym 
z jej atutów jest, że posługuje się językiem prostym i zrozumiałym dla obywateli.

NEWS

Obecnie toczą się prace legislacyjne, mające na celu 
wprowadzenie do porządku prawnego Karty Praw 
Podatnika. Projekt odpowiedniej ustawy podczas kon-
ferencji 26 marca 2019 r. w Sejmie przedstawili prof. 
Włodzimierz Nykiel, dr Janusz Cichoń, prof. Andrzej 
Gomułowicz, dr Małgorzata Sęk oraz dr Michał Wilk.

Propozycja przewiduje, że w przypadku wszczęcia 
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub 
kontroli celno-skarbowej, organ doręczy podatnikowi 
egzemplarz Karty.

Głównym celem Karty jest odbudowanie wiarygodno-
ści w przestrzeni prawa podatkowego, poprawa relacji 
między podatnikiem a organami, zwiększenie społecz-
nej akceptacji systemu podatkowego. Karta w jednym 
dokumencie systematyzuje i konsoliduje najważniejsze 
prawa podatników. Projekt gwarantuje ochronę:
•  prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego,
•  prawa do zapłaty podatku w wysokości wynika-

jącej z ustaw podatkowych,
•  prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary,
•  prawa do prywatności,
•  prawa do rzetelnego postępowania administra-

cyjnego i sądowego w sprawach podatkowych,
•  prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć w sprawach 

podatkowych,
•  prawa do naprawienia szkody.

Karta Praw Podatnika wprost odwołuje się do upraw-
nień RPO. Przewiduje, że zawodowy pełnomocnik bę-

dzie mógł zgłaszać Rzecznikowi przypadki rażącego 
naruszenia praw podatnika. Natomiast oceny, wnioski 
i rekomendacje Rzecznika, a także informacje sądów 
i pełnomocników o rażącym naruszeniu praw podatnika 
będą podstawą do sporządzenia przez Ministra Finan-
sów corocznej informacji składanej Sejmowi o poziomie 
przestrzegania praw podatnika.

Projekt precyzuje również, że RPO, działając w celu za-
pewnienia skutecznej ochrony praw podatnika, będzie 
miał zagwarantowane prawo do wglądu do akt postę-
powania administracyjnego i sądowego w sprawach 
podatkowych, do udziału w postępowaniu,  do żądania 
wyjaśnień od organów podatkowych i formułowania 
ocen, wniosków i rekomendacji.

Karta jest stosunkowo nowym, ale powszechnie 
funkcjonującym instrumentem w wielu systemach 
podatkowych innych państw-członków OECD. Jej 
treść normatywna jest często powtórzeniem innych 
obowiązujących już przepisów.

W najbliższym czasie projekt Karty Praw Podatnika 
ma trafić do Sejmu.

Karta w jednym dokumencie  
systematyzuje i konsoliduje  
najważniejsze prawa podatników.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=004C0F0019B4EF0AC1258401002724EF
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ROZWÓJ PEŁNĄ PARĄ
 – wywiad z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Jakie działania Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
podejmuje dla rozwoju naszego kraju?

MIiR koordynuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Minister przewodniczy Radzie Monitorowania 
Portfela Projektów Strategicznych oraz Komitetowi 
Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju i szefuje Mię-
dzyresortowemu Zespołowi ds. Funduszy Unii Europej-
skiej. Zaczęliśmy prace nad dokumentem „Polska 2050”. 
Jesteśmy zaangażowani w powstanie funduszu dróg 
samorządowych, który umożliwia wsparcie z budżetu 
państwa budowy dróg lokalnych i mostów w 2019 r. 
do 6 mld zł, a w latach 2018–2028 – 36 mld zł – to 
inwestycje także w ramach programu „Mosty dla re-
gionów”. Efektywnie inwestujemy fundusze europej-
skie i negocjujemy przyszłą perspektywę – po 2021 r. 
Zwiększyliśmy skuteczność postępowań prowadzonych 
w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Polska jest w unijnej czołówce inwestowania pieniędzy 
z „planu Junckera”. Wiele takich działań pobudza rozwój 
Polski i tworzą dobry klimat dla inwestowania.

Dlaczego potrzebna jest rozbudowa terminalu LNG 
w Świnoujściu?

Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo energetyczne 
Polski i prowadzi do rzeczywistej dywersyfikacji źródeł 
dostaw gazu w naszej części Europy. Rozbudowa przy-
czyni się do zapewnienia Polakom stabilnych dostaw 

LUDZIE Z PASJĄ

Artur Soboń – 7 lutego 2018 r. 
powołany na stanowisko 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju.

Od 2001 roku związany 
z Urzędem Miasta Świdnik, 
początkowo kierował Wydziałem 
Strategii i Rozwoju, następnie 
od 2006 roku na stanowisku 
Sekretarza Miasta.

W latach 2006–2010 radny powiatu i społeczny członek 
zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010–2015  
radny sejmiku województwa lubelskiego. Od 2015 roku 
Poseł na Sejm RP.

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Nauk  
Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych 
z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz 
rachun kowości i finansów na KUL.

Członek Prawa i Sprawiedliwości.
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gazu. Polska będzie mogła stać się "hubem gazowym" 
dla całej centralnej Europy. Polski terminal ma najwyż-
szy spośród 22 lądowych terminali regazyfikacyjnych 
w Europie poziom wykorzystania, sięgający około 60% 
mocy regazyfikacyjnych. W większości europejskich 
gazoportów średnia to 30%. W kolejnych latach spo-
dziewany jest wzrost popytu na gaz i zwiększoną jego 
konsumpcję, choćby przez przemysł czy energetykę. 
Rozbudowa funkcjonalności terminalu LNG, poprzez 
m.in. budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla 
mniejszych jednostek pływających czy bocznicy kole-
jowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny 
kolejowe i kontenery ISO, da możliwość tzw. bun-
krowania statków, a więc używania LNG jako paliwa 
dla jednostek pływających oraz przeładunku gazu na 
mniejsze jednostki. Terminal LNG im. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego to jedno z największych przedsięwzięć 
wspieranych z funduszy europejskich w obecnej per-
spektywie finansowej. Maksymalnie wsparcie unijne 
może wynieść ok. 553 mln zł.

Jak Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ocenia bilans 
15 lat członkostwa Polski w UE? Czy np. zastrzeżenia 
polskich rolników i transportowców są uzasadnione? 

Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej 
i najsprawniej wykorzystują dostępne środki unijne. 
Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego 
dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów zło-
tych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji 
wyniósł 382 miliardy złotych. Z tej kwoty beneficjenci 
rozliczyli 97 miliardów złotych. Na półmetku unijnej 
siedmiolatki mamy powody do zadowolenia. Na jej 
starcie uratowaliśmy 30 miliardów złotych z poprzed-
niej, a teraz sprawnie i rozsądnie rozdzielamy nowe 
fundusze. Spośród wszystkich państw członkowskich 
Polska otrzymała do końca 2018 roku największy 
zwrot środków z Komisji Europejskiej, blisko 17 mi-
liardów euro. Z przysługujących Polsce 330 miliardów 
złotych, w ramach podpisanych umów wykorzystali-
śmy już 71% przysługujących nam środków, co prze-
kłada się na 233,5 miliarda złotych. W programach 
krajowych do końca 2018 roku umowy wyczerpały 
74% dostępnych środków, a w programach regional-

nych było to 66%. Najwięcej pieniędzy, bo prawie 
78 miliardów złotych, zostało przeznaczonych na 
inwestycje transportowe. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się projekty dotyczące gospodarki nisko-
emisyjnej – 31,3 miliarda złotych, B+R – 21,5 miliarda 
złotych oraz ochrony środowiska i konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiednio 
18,6 miliarda złotych i 18,3 miliarda złotych. Dobrze 
wykorzystywane środki polityki spójności wpływają 
na rozwój Polski i poprawę jakości życia obywateli. 
Przykładem tego typu działań jest m.in. dofinansowa-
nie projektów realizowanych przez ponad 48 tysięcy 
przedsiębiorstw, wsparcie ponad 700 szpitali, wdro-
żenie blisko 5 tysięcy wyników prac z zakresu B+R, 
czy też liczne projekty realizowane w obszarze rynku 
pracy. Oczywiście dbamy też o interesy naszej branży 
transportowej i rolników. Polska zabiega o interesy 
swoich przedsiębiorców i producentów. Mówimy 
o tym na forum unijnym i w rozmowach bilateralnych 
z naszymi partnerami.

Czy ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami lub inne przepisy 
zawierają jakieś gwarancje, by wywłaszczone nieru-
chomości nie trafiały do osób nieuprawnionych, np. na 
podstawie podrobionych dokumentów?  

Ustawa jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego. TK orzekł, że zasada zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości w zakresie, w jakim uzależnia przewi-
dziane w nim żądanie poprzedniego współwłaściciela 
wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców 
od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli 
nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgod-
na z Konstytucją RP. Umożliwienie zwrotu udziału 
dotyczy nieruchomości, która stała się zbędna na cel 
publiczny. Ważne, że dochodzenie zwrotu będzie 
ograniczone w czasie, co zamknie okres niepewności 
co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron oraz 
umożliwi przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż 
określony w decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku 
nieprzystąpienia do postępowania zwrotowego przez 
pozostałych uprawnionych, przysługujące im roszcze-
nie o zwrot wygaśnie.

 



22 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

DŁUGI I CIĘŻARY  
A „PODATEK SPADKOWY”

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od 
spadków i darowizn (tzw. czysta wartość) następuje 
po potrąceniu długów i ciężarów, które pomniejszają 
wartości nabytych w drodze dziedziczenia, zapisu 
zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, 
polecenia testamentowego rzeczy i praw majątkowych.

Jeśli spadkobierca lub osoba, na której rzecz został 
uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali 
obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub 
zapisu zwykłego, wówczas wartość obciążenia z tego 
tytułu stanowi ciężar spadku, zapisu zwykłego lub 
windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zo-
stało wykonane.

Pojęcie długów w rozumieniu ustawy o podatku od 
spadków i darowizn obejmuje wszelkie pieniężne 
roszczenia cywilnoprawne związane z przedmio-
tem spadku, łącznie z roszczeniami spadkobiercy 
z tytułu poczynionych przez niego nakładów na 
przedmiot spadku.

Jakie długi i ciężary można odliczyć przed opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn 
przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyj-
nego, polecenia testamentowego?

Do długów i ciężarów zalicza się także:
•  koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby 

spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego 
życia i z jego majątku,

•  koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrob-
kiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowia-
dają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, 
jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, 
z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone 
w innej formie oraz

•  koszty postępowania spadkowego, wynagrodze-
nie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania 
zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, 
wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki 
wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego do-
tyczące spadków.

DORADCA RADZI

Ustalenie podstawy opodatkowania 
podatkiem od spadków i darowizn 
(tzw. czysta wartość) następuje po 
potrąceniu długów i ciężarów, które 
pomniejszają wartości rzeczy  
i praw majątkowych.
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DŁUGI I CIĘŻARY  
A „PODATEK SPADKOWY”

STAWKI PODATKU OD 
SPADKÓW I DAROWIZN

NIEZBĘDNIK

Jeśli podatnik nie korzysta ze zwolnień przewidzianych ustawą, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodat-
kowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania, bez 
odliczania kwoty wolnej.

Stawka sankcyjna: 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem po-
datkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-

-skarbowej na okoliczność dokonania darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Kwoty wolne od podatku
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy  

i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (w ciągu 5 lat):

9637 zł
jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, obejmującej małżonka, zstępnych 
(w tym przysposobionych i ich zstępnych), wstępnych (w tym przysposabiających), pasierba, 
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

7276 zł
jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, obejmującej zstępnych rodzeństwa, 
rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo 
małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

4902 zł jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, obejmującej innych nabywców

Kwoty nadwyżki w zł
Podatek wynosi

ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278 3%

10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278 7%

10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278 12%

10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł



24 POWRÓT DO SPISU TREŚCI WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

73

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

14

21

28 29

8

15

22

9

16

30

23

1 2

PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NIEDZ. 

1 CZERWCA Dzień Dziecka.

2 CZERWCA Wniebowstąpienie.

7 CZERWCA Wpłata podatku dochodowego 

w formie karty podatkowej za maj. Wpłata 

zryczałtowanego podatku od wypłat należ-

ności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 

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

wym od osób prawnych albo od dochodów 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie 

podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd 

w Polsce informacji CIT-7. 

9 CZERWCA Zielone Świątki.

10 CZERWCA Wpłata składek na ubezpiecze-

nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP – 

osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie 

za siebie. INTRASTAT. 

17 CZERWCA Wpłata podatku od nierucho-

mości oraz podatku leśnego – osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposia-

dające osobowości prawnej. Wpłata składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro-

wotne, FP i FGŚP – pozostali płatnicy składek.
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

20 CZERWCA Boże Ciało.

23 CZERWCA Dzień Ojca.

25 CZERWCA Rozliczenie VAT i akcyzy. In-

formacja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT 

za maj. Przekazanie do PFRON dokumentów 

dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń 

niepełnosprawnych pracowników.

28 CZERWCA Do końca czerwca ostateczny 

termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za 2018 r.

30 CZERWCA Niedziela handlowa.


