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TEMAT NUMERU

Prosta spółka
akcyjna
PODATKI

Opodatkowanie
dochodów
sportowców
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Repatriacja kapitału
w ramach
„Polskiego Ładu”
WYWIAD

Piękno sportu
– kolarstwo amatorskie

elektroniczny serwis klientów kancelarii

elektroniczny serwis klientów kancelarii
Tematem bieżącego numeru jest uproszczenie rozliczania VAT w międzynarodowym handlu online za pomocą „jednego okienka” w ramach nowej procedury
One Stop Shop (OSS). Z początkiem lipca br. rozszerzono bowiem mały punkt
kompleksowej obsługi (MOSS) na inne transakcje B2C – MOSS stał się punktem
kompleksowej obsługi – OSS.
Podatników powinny zainteresować również – wynikające z tzw. pakietu e-commerce – zmiany dotyczące VAT w przypadku importu towarów w przesyłkach
o wartości do 150 euro.
Z kolei nowa ustawa deweloperska ma wzmocnić ochronę osób kupujących nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym.

NEWS

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jednym z filarów
„Polskiego Ładu”, przewidujący 12 tys. zł na
opiekę nad dzieckiem.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe
pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi.
Świadczenie będzie przysługiwało na każde drugie
i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia
12. do ukończenia 36. miesiąca życia w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.
Będzie ono niezależne od dochodu.
Świadczenie będzie co do zasady wypłacane przez
24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko.
Rodzice będą mogli wybrać, czy chcą otrzymywać
po 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez rok.
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Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia
2022 r. Rząd proponuje, żeby prawo do rodzinnego
kapitału opiekuńczego przysługiwało również rodzicom, którzy – już w dniu wejścia w życie ustawy –
mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia
12. do 36. miesiąca życia.
Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia
wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez
drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.
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PODATKI
ROBOCZA WERSJA STRUKTURY LOGICZNEJ
E-FAKTURY
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie miał
możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest
zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją UD159. Założono, że faktury
ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za
pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych

AKTUALNOŚCI

i obecnie występujących w obrocie gospodarczym
faktur elektronicznych. W początkowym okresie
będzie to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca
sam zdecyduje, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas
stosowanym rozwiązaniu.
Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, opublikowano roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury
(FA_VAT) – na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy
System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl. Jest
tam też dokumentacja struktury logicznej e-Faktury
w angielskiej wersji językowej.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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MOŻLIWOŚĆ ZWROTU VAT ZAPŁACONEGO
W WIELKIEJ BRYTANII PO 1 STYCZNIA 2021 R.
Brytyjska administracja podatkowa potwierdziła, że Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku
od wartości dodanej (VAT) przedsiębiorstwom z UE na
zasadzie wzajemności z państwami członkowskimi UE.
KAŻDY PŁYN DO E-PAPIEROSÓW JEST
OPODATKOWANY AKCYZĄ
Resort finansów przypomniał, że każdy płyn, który może
zostać wykorzystany do papierosów elektronicznych
sprzedawany w sklepach bądź innych punktach sprzedaży z wyrobami tytoniowymi i ich substytutami, podlega
akcyzie i obowiązkowi banderolowania.
NOWA USŁUGA W E-URZĘDZIE SKARBOWYM
e-Urząd Skarbowy umożliwi wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki.
Dzięki nowej usłudze wspólnicy pół miliona spółek
mogą bez przychodzenia do urzędu skarbowego,
sprawdzić dane swojej firmy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PAKIET „FIT FOR 55”
Publikacja pakietu jest kluczowym etapem prac
nad architekturą wdrażania celów redukcyjnych
UE na 2030 r., gdyż otwiera dyskusję nad konkretnymi elementami pakietu z udziałem wszystkich
państw członkowskich. Dokumenty, które zostały opublikowane, są wypadkową wielu dyskusji
i powinny być zgodne z wytycznymi, jakie zostały
przyjęte przez Radę Europejską.
„Fit for 55” stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji
gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Przedstawione rozwiązania będą miały znaczący wpływ na naszą
gospodarkę. W zestawie 13 aktów legislacyjnych jest
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wiele wartościowych elementów, które wychodzą
naprzeciw polskim postulatom przedstawionym na
forum unijnym w ostatnich miesiącach, jak m.in.:
» zachowanie elementów redystrybucyjnych w ETS
w postaci puli solidarnościowej oraz zwiększenie
Funduszu Modernizacyjnego,
» zachowanie darmowych uprawnień w ETS-ie,
» zachowanie kryteriów dla podziału zobowiązań
państw członkowskich w zakresie sektorów nieobjętych system handlu emisjami;
» utworzenie nowego funduszu mitygującego ryzyko
wzrostu ubóstwa energetycznego,
» wprowadzenie podatku granicznego dla emisji.
Polska pozostanie aktywnym partnerem do rozmów dla
KE i innych państw członkowskich w sprawie projektu.

PRAWO
WYŻSZE KOSZTY PRZY ZACIĄGANIU POŻYCZKI
Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują już przepisy z tarczy
antykryzysowej, które mocno ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich. Teraz pożyczki,
zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie
droższe – warto policzyć koszty, zanim podpisze się
umowę. Należy uważać również na opłaty pobierane
przy odraczaniu spłaty pożyczki.
USTAWA REGULUJĄCA TZW. FUNDUSZ MODERNIZACYJNY
Wdrożenie do prawa krajowego regulacji dotyczących tzw. Funduszu Modernizacyjnego to jedna
z najważniejszych kwestii zawartych w ustawie
o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych
innych ustaw. Uchwalone przepisy stanowić będą
jeden z elementów systemu finansowania transformacji klimatycznej w Polsce.
Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument utworzony w celu wsparcia realizacji celów polityki energe-

tyczno-klimatycznej. Ma on wspomagać modernizację
systemu energetycznego i poprawę efektywności
energetycznej krajów Unii Europejskiej, w których
PKB per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE
(odnosząc do roku 2013). Będzie bazował na środkach
pochodzących ze sprzedaży przez Komisję Europejską
uprawnień do emisji.
Polska będzie największym beneficjentem Funduszu,
a prognozowana (zależna od cen uprawnień do emisji) pula środków dla naszego kraju to co najmniej 20
mld zł w okresie 2021-2030. Wdrożenie finansowania
w ramach Funduszu Modernizacyjnego przyczyni się
do modernizacji polskiego sektora energetycznego,
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych
zanieczyszczeń powietrza. Dofinasowanie inwestycji
ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie się
odbywało w ramach programów priorytetowych.
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
Nowe przepisy oddalają widmo niekończącego się
występowania z roszczeniami wobec Skarbu Państwa.
Przyjęta nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza limit czasowy na uznawanie
roszczeń reprywatyzacyjnych. Po upływie 30 lat od
wydania decyzji administracyjnej nie będzie można
wszcząć postępowania w celu jej zakwestionowania.
Nakazał to wiele lat temu Trybunał Konstytucyjny,
jeszcze w składzie wybranym za rządów PO-PSL. Nowelizacja kończy z dziką reprywatyzacją i niepewnością
mieszkańców wielu nieruchomości.
– „Tysiące spraw, w których mamy do czynienia na
przykład z mieniem bezspadkowym, zostaną po prostu
umorzone, zamknięte, a inne sprawy nie będą mogły
być już zgłaszane na nowo” – wskazał wiceminister
sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Brak takiego przedawnienia powodował, że w urzędach
zalega tysiące spraw, które nie mogą się zakończyć,
ponieważ nie można odnaleźć spadkobierców przedwojennych właścicieli.

KADRY I ZUS
ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM
Przyjęta nowelizacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego oznacza wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się
o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę).
Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie
przeprowadzona w 2023 r.
Dodatkowo doprecyzowano sposób wyłączenia trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu
uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.
Wprowadzona została także możliwość samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych
z Ministerstwa Finansów. Chodzi o ustalenie dochodu
dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 lat.
W nowelizacji znalazły się również rozwiązania służące
przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw
o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Dodatkowo obniżenie wynagrodzenia, czyli dochodu,
z powodu COVID-19 będzie uwzględniane przy ustalaniu
prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres 2021-2022. Utrata dodatku
solidarnościowego będzie uwzględniana także przy
ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.
Z kolei informacje o długach dłużników alimentacyjnych
nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej do
czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa.
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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TEMAT NUMERU

Rozliczenie VAT
w ramach
procedury
One Stop Shop
1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać
rozszerzona forma procedury MOSS,
tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import
One Stop Shop (IOSS). MOSS stał się
punktem kompleksowej obsługi (OSS),
obejmującym, poza usługami
telekomunikacyjnymi, nadawczymi
i elektronicznymi świadczonymi transgranicznie na rzecz konsumentów
(TBE), szereg innych transakcji na
rzecz konsumentów (B2C).

P

rocedura OSS dotyczy rozszerzonego katalogu
usług1, które zostały objęte procedurą (B2C), wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
i dostaw krajowych poprzez interfejs elektroniczny. Procedura IOSS dotyczy zaś sprzedaży na odległość towarów
importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich
w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi
konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie
obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:
» zarejestrowanie się do celów VAT drogą elek-

»

»

troniczną w jednym państwie członkowskim na
potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom we wszystkich państwach członkowskich UE;
złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku z tytułu tych wszystkich
sprzedaży towarów i świadczenia usług;
współpracę z administracją podatkową 1 państwa członkowskiego.

Podobnie jak MOSS, system OSS jest fakultatywny.
W ramach OSS funkcjonują dwie procedury szczególne: procedura unijna i procedura nieunijna. Podatnik,
który decyduje się na skorzystanie z procedury unijnej lub nieunijnej, powinien zarejestrować się tylko
w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie
członkowskim identyfikacji. Przedsiębiorcy korzystający dotąd z procedury unijnej lub nieunijnej w MOSS,
od 1 lipca 2021 r. nadal korzystają z tych procedur
w OSS – bez ponownej rejestracji.
Podatnik zarejestrowany w systemie OSS:
» ma składać elektronicznie w państwie członkowskim identyfikacji kwartalne deklaracje VAT
(jedna deklaracja);
» za pośrednictwem OSS (państwa członkowskiego
identyfikacji) wpłaca należny VAT innym państwom
członkowskim;

1. W ramach procedur OSS można deklarować i rozliczać VAT należny m.in. z tytułu świadczenia: usług zakwaterowania w hotelach
lub obiektach o podobnej funkcji, usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich
jak targi i wystawy oraz usługi pomocnicze do tych usług, usług transportowych, usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz
na rzeczowym majątku ruchomym, usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub
podobne czynności, usług związanych z nieruchomościami, usług wynajmu środków transportu, usług restauracyjnych i cateringowych,
usług telekomunikacyjnech, nadawczych i elektronicznych.
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»

»

»

»
»

nie musi rejestrować się jako podatnik VAT w
innych państwach, chyba że rozlicza transakcje
inne niż objęte OSS;
rozlicza VAT od wszystkich transakcji objętych procedurami szczególnymi, wyłącznie
poprzez system OSS;
ma obowiązek prowadzenia ewidencji transakcji rozliczanych w OSS (w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 63c unijnego
rozporządzenia wykonawczego 282/2011) i jej
udostępniania na każde żądanie organu;
ma obowiązek przechowywania ewidencji przez
okres 10 lat;
korzysta z preferencji dotyczących fakturowania. Do wszystkich transakcji objętych OSS

zastosowanie znajdują zasady obowiązujące
w państwie członkowskim identyfikacji.
Wpłacony podatek jest przekazywany przez administrację państwa członkowskiego identyfikacji do
państw członkowskich konsumpcji.
W deklaracjach składanych w procedurze unijnej
lub nieunijnej nie wykazuje się podatku naliczonego.
Wydatki poniesione na prowadzenie działalności
gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji
(w Polsce) rozlicza się w krajowej deklaracji podatkowej. Wydatki poniesione w państwie członkowskim
konsumpcji rozlicza się na zasadzie VAT-REFUND.

Procedura
nieunijna

Procedura unijna

Podatnicy mający siedzibę
lub stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej
w UE

1) wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO);
2) usługi świadczone na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest
państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej; usługi na rzecz konsumenta, dla których miejscem świadczenia
jest państwo członkowskie, w którym podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności, nie mogą być zadeklarowane w procedurze unijnej - muszą zostać zadeklarowane w standardowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego;
3) krajowe dostawy towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego (dokonywane wyłącznie
przez podatnika ułatwiającego te dostawy przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z
art. 7a ust. 2 ustawy o VAT).
Państwo członkowskie identyfikacji:
»
»
»

Podatnicy
niemający
siedziby ani
stałego miejsca
prowadzenia
działalności
gospodarczej
w UE

Nie mogą stosować
tej procedury

państwo członkowskie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej;
jeżeli siedziba jest poza UE - państwo członkowskie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
jeśli siedziba jest poza UE, a podatnik posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE - jedno z państw członkowskich, w którym podatnik
posiada to stałe miejsce i które wybiera (zmiana wyboru jest możliwa po upływie 2 lat,
licząc od końca roku, w którym podatnik rozpoczął korzystanie z procedury).

1) WSTO;
2) krajowe dostawy towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego (dokonywane wyłącznie
przez podatnika ułatwiającego te dostawy przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z
art. 7a ust. 2 ustawy o VAT).
Państwo członkowskie identyfikacji:
»
»

państwo członkowskie, w którym rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów;
w przypadku większej liczby państw członkowskich, z których towary są wysyłane lub
transportowane - jedno z państw, z których towary są wysyłane lub transportowane, które podatnik wybiera (zmiana wyboru jest możliwa po upływie 2 lat, licząc od końca roku,
w którym przedsiębiorca rozpoczął korzystanie z procedury).

Usługi świadczone
na rzecz konsumentów (B2C) w UE
Państwo członkowskie identyfikacji: dowolnie
wybrane państwo
członkowskie.
Zmiana wybranego
państwa członkowskiego identyfikacji
nie jest możliwa.
Na podst. gov.pl/finanse

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PODATKI

Opodatkowanie
dochodów
sportowców
Sportowcy osiągający dochody z tytułu
udziału w rozgrywkach sportowych
w Polsce zobowiązani są do rozliczania
osiąganych dochodów z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych (według
skali podatkowej 18 i 32%) lub korzystając z podatku liniowego.

towym umowa o pracę, to przychody otrzymane
przez sportowców należy zakwalifikować do źródła,
jakim jest stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).
Dochody opodatkowane są wtedy według skali, a zaliczki na podatek pobiera pracodawca.

W razie wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług sportowych, do której
godnie z art. 1 ustawy o sporcie, sportem są - zgodnie z art. 750 k.c. - stosuje się odpowiednio
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez przepisy o umowie zleceniu, na początku pobierana
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości
na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycz- 17% należności pomniejszonych o koszty uzyskania
nej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych przychodu (zasadniczo 20%).
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach.
Jeśli jednak sportowiec za uprawianie sportu otrzymuje dochody, a nie łączy go umowa o pracę z podNa gruncie przepisów o PIT wyróżnia się m.in. przy- miotem wypłacającym świadczenie, to osiągnięty
chody ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej przez niego dochód może pochodzić ze źródła, jakim
i z działalności wykonywanej osobiście. Ustawa o PIT jest działalność wykonywana osobiście lub indyco do zasady zalicza przychody z uprawiania sportu widualna działalność gospodarcza.
do tej ostatniej kategorii. Niemniej jednak zawodowi
sportowcy uzyskują dochody z różnych źródeł, np. Generalnie przychody z tytułu uprawiania sportu
gaże wynikające z kontraktów sportowych, z kon- należy kwalifikować do przychodów z działalności
traktów reklamowych, udostępniania wizerunku itp. wykonywanej osobiście opodatkowanej według

Z

Często zawodnicy uprawiający sport zawodowo w celach zarobkowych podpisują z klubami sportowymi
umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług
sportowych. Jeżeli sportowca łączy z klubem spor8
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skali 18 i 32%. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o PIT
za przychody z działalności wykonywanej osobiście
uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej,
oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału

w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz
dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania
sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów
z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.
Z przychodem z działalności gospodarczej mamy zaś
do czynienia w przypadku, kiedy przychód ten nie
może zostać zaliczony do innych źródeł przychodów
wymienionych w ustawie o PIT. Zgodnie z uchwałą NSA z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15,
istnieje możliwość zakwalifikowania dochodów
sportowca jako ze źródła działalności gospodarczej (i skorzystania z 19-proc. podatku liniowego) po
spełnieniu określonych warunków. Działalność
musi mieć charakter zarobkowy, zorganizowany,
zawodowy, określony administracyjno-prawnie oraz
ciągły. Zawodnik przy tym ponosi ryzyko działalności, jest odpowiedzialny wobec osób trzecich i nie
pozostaje w stosunku podporządkowania klubowi.
Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 22 maja
2014 r., nr DD2/033/30/KBF/RD-47426, wskazał, że
podatnik może, jeżeli uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować je do źródła - działalność
gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym
19%, nawet gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Zwrócił
przy tym uwagę m.in. na art. 41 ust. 2 ustawy o PIT,
zgodnie z którym płatnicy nie są zobowiązani do
poboru zaliczek na podatek dochodowy w przypadku przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2,
dotyczącym m.in. przychodów z uprawiania sportu,
i pkt 8 w przypadku umów o dzieło i umów zlecenia,
jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane
przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej
przez niego działalności.
Pochody otrzymywane przez sportowca od sponsorów należy zaliczyć do przychodów z uprawiania
sportu, tj. przychodów z działalności wykonywanej
osobiście, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2

ustawy o PIT, lub rozliczyć w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
Osób osiągających doraźnie niewielkie dochody
ze sportu może dotyczyć także art. 30 ust. 1 pkt 5a
ustawy o PIT. W myśl tego przepisu, od dochodów
(przychodów) z tytułu, o którym mowa m.in. w art.
13 pkt 2 tej ustawy, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości
17% przychodu.
Umowa z klubem sportowym jest umową o świadczenie usług sportowych, której charakter zbliżony jest
do umowy zlecenia. Taka kwalifikacja przychodów
zawodników powoduje, że do ich wynagrodzeń, tj.
z działalności wykonywanej osobiście z tytułu
uprawiania sportu, nie znajduje zastosowania
zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (czyli tzw.
ulga dla młodych).
Rocznego rozliczenia podatku PIT sportowcy
mogą dokonać według progresywnej skali podatkowej (na formularzu PIT 37 lub PIT 36) lub w przypadku działalności gospodarczej - według 19-proc.
stawki podatku dochodowego (na deklaracji PIT 36L).
Sportowiec może też uzyskiwać dochody z tytułu
udostępniania swego wizerunku. Wówczas obie
strony winny zawrzeć umowę zlecenia, sponsor powinien rozliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek
do urzędu skarbowego. Bardziej korzystnym dla
obu stron jest jednak w tym przypadku założenie
działalności gospodarczej przez sportowca.
Jeśli polski sportowiec otrzymał wygraną w Polsce,
zgodnie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek od wygranych w konkursach, grach
i zakładach wzajemnych wynosi 10% i pobierany
jest przez podmiot wypłacający wygraną (nagrodę).

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

Nowa ustawa
deweloperska
Ustawa o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim
Funduszu Gwarancyjnym ma wzmocnić ochronę osób kupujących nieruchomości mieszkaniowe na rynku
pierwotnym.

MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE I DFG

10

Pieniądze z DFG będą uruchamiane m.in. w przypadkach:
upadłości dewelopera,
upadłości banku – jeśli gwarancje z BFG (do 100
tys. euro) nie wystarczą, aby pokryć środki zgromadzone na otwartym lub zamkniętym MRP,
» odstąpienia klienta od umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie, np. nieprzeniesienia przez dewelopera na klienta własności lokalu w terminie
określonym w umowie deweloperskiej, braku
zgody wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na
bezobciążeniowe przeniesienie własności mieszkania, a także nieusunięcia przez dewelopera wady
istotnej, którą uznał w protokole odbioru albo
potwierdzenia takiej wady przez rzeczoznawcę
budowalnego.
»
»

Obecnie deweloperzy muszą gromadzić wpłaty klientów na mieszkaniowych rachunkach powierniczych
(MRP). Mogą być one zamknięte lub otwarte. Nowa
ustawa przewiduje usunięcie niewykorzystywanej dotychczas w praktyce formy ochrony środków nabywcy, czyli otwartego MRP z gwarancją bankową oraz
otwartego MRP z gwarancją ubezpieczeniową. Pozostałe mieszkaniowe rachunki powiernicze – otwarty
i zamknięty – będą nadal istniały. Zabezpieczeniem
dla środków nabywcy zgromadzonych na tych rachunkach będzie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
Deweloperzy będą odprowadzać na niego składki od
wpłat klientów dokonywanych na MRP. Wysokość sta-

W dotychczasowej ustawie nie były uregulowane.
Zgodnie z nową ustawą opłata rezerwacyjna nie będzie
mogła przekraczać 1% ceny nieruchomości. W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej, kwota ta
zostanie zaliczona na poczet ceny mieszkania i trafi

wek procentowych, według których deweloper obliczy
składkę na DFG, ma ustalać w rozporządzeniu minister
właściwy ds. budownictwa. Składka może wynieść
maksymalnie do 1%. w przypadku otwartych MRP i do
0,1% w przypadku zamkniętych MRP.

na MRP. Jeśli bank nie udzieli klientowi kredytu, to
odzyska on wpłacone pieniądze. Gdyby natomiast
deweloper w trakcie rezerwacji zawarł z inną osobą
umowę dotyczącą zarezerwowanego lokalu, to będzie musiał zwrócić rezerwującemu wpłaconą przez
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UMOWY REZERWACYJNE

niego opłatę rezerwacyjną w podwójnej wysokości.
Jeśli natomiast klient się rozmyśli, wówczas straci
wpłaconą sumę.
WADY ISTOTNE I NIEISTOTNE PRZY
ODBIORZE MIESZKANIA
Obecnie nabywca nie może odmówić odbioru mieszkania lub domu, gdy ma on wady istotne, czyli takie,
które czynią go bezwartościowym lub niezdatnym do
zwykłego użytku. Według nowych przepisów, jeżeli
deweloper uznał wadę istotną w protokole odbioru,
a następnie nie usunął jej (ma na to 3 szanse), to
nabywca będzie mógł odstąpić od umowy. Jeżeli
jednak deweloper w trakcie odbioru nie uzna wady
istotnej, nabywca może wystąpić do rzeczoznawcy
budowlanego o opinię. Jeśli taka opinia potwierdzi
istnienie wady istotnej, nabywca także będzie mógł
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
Nowe przepisy usprawniają procedurę eliminowania
wad nieistotnych przez dewelopera. Jeżeli deweloper
uznał wadę nieistotną w protokole odbioru, a następnie nie usunął jej (ma na to 3 szanse), to nabywca
będzie mógł ją usunąć na koszt dewelopera.
NIE TYLKO MIESZKANIA W BUDOWIE…
Ustawa swoim zakresem obejmuje wszystkie umowy zawierane pomiędzy deweloperem a nabywcą,
w których deweloper dopiero zobowiązuje się do
wybudowania lokalu mieszkalnego (domu), ustanowienia jego własności lub przeniesienia tego prawa
na nabywcę. Umowa taka nie przenosi własności na
nabywcę, pomimo że ma on obowiązek wpłacić 100%
ceny, i konieczne jest zawarcie kolejnej umowy. Do
tych umów zastosowanie znajdą wszystkie przepisy
ustawy, a zatem deweloper będzie musiał założyć
MRP, odprowadzić składki na DFG, zawrzeć umowę
w formie aktu notarialnego, a roszczenia nabywcy
zostaną wpisane do księgi wieczystej. Taki sam zakres
regulacji będzie stosowany do umów dotyczących
lokali użytkowych, np. garaży, jeżeli będą zawierane

łącznie z umową deweloperską. Jeżeli jednak deweloper zdecyduje, że w odniesieniu do lokali gotowych
będzie zawierał umowy sprzedaży (na podstawie tej
umowy nabywca staje się właścicielem nieruchomości), to jego obowiązki ograniczone będą tylko do
przekazania nabywcy określonych informacji przed
zawarciem umowy oraz dokonania odbioru. Deweloper nie będzie natomiast musiał zakładać MRP ani
odprowadzać składek na DFG. Analogiczne zasady
będą obowiązywały przedsiębiorcę innego niż deweloper, który sprzedaje nabywcy nowe mieszkania.
ZABEZPIECZENIE PRZED WPISANIEM
HIPOTEKI
W przypadku gdy na nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, ustanowiona została hipoteka, deweloper będzie miał
obowiązek uzyskać zgodę wierzyciela hipotecznego
na to, by klient po wpłaceniu pełnej ceny dostał
mieszkanie z czystą hipoteką. Zgoda ta będzie
załącznikiem do umowy deweloperskiej. Dzięki
zmianie nabywca otrzyma mieszkanie bez obciążeń hipotecznych albo uzyska pierwszeństwo
w zaspokojeniu swoich roszczeń. Jeśli deweloper
nie będzie miał takiej zgody wierzyciela, pomimo
istnienia obciążenia hipotecznego, klient może
odstąpić od umowy, a sam deweloper będzie mógł
zostać ukarany grzywną.
NADZÓR NAD WYPŁATĄ ŚRODKÓW DO
DEWELOPERA
Ustawa zwiększa zakres nadzoru instytucji prowadzącej MRP nad rzetelnością wydatkowania środków
przez dewelopera. Harmonogram płatności został
powiązany z harmonogramem budowy. Nabywca
będzie płacił w miarę postępów na budowie - tylko
za ukończony etap. Ponadto w przypadku OMRP
ostatnia transza płatności do dewelopera wystąpi
już po przeniesieniu przez dewelopera własności
lokalu mieszkalnego na konsumenta, na podstawie
zawartego aktu notarialnego.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Projekt
przepisów
podatkowych
„Polskiego Ładu”
Rekordowa podwyżka kwoty wolnej
od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu
podatkowego, podatkowe fair play
i podatkowy restart gospodarki – to
główne elementy podatkowej części
„Polskiego Ładu”. Dla ponad 23 mln
Polaków zmiany w podatkach będą
korzystne lub neutralne.

Aby wspierać innowacyjny biznes i inwestowanie w Polsce, od 2022 r. przewidziana jest:
»
»
»

P

o konsultacjach społecznych projekt jest przygotowywany do wniesienia do Sejmu.

Założono historyczną podwyżkę kwoty wolnej do 30
tys. zł dla wszystkich, niezależnie od zarobków. Niemal
9 mln Polaków przestanie płacić PIT - osoby najuboższe
oraz prawie 70% emerytów i rencistów.
Od 2022 r. wysokość progu podatkowego w skali
PIT wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys.
zł. Podatek o stawce 32% płacić będzie o połowę osób
mniej niż dotychczas.
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»
»
»

»

Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku (oraz nowy liniowy sposób jej naliczania u przedsiębiorców) ma zostać zrekompensowany innymi rozwiązaniami.

»

Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla
inżynierów stawka ryczałtu spadnie z 17% na 14%.
Dla informatyków, programistów i innych zawodów
z branży ITC stawka zmniejszy się z 15% do 12%.

»
»
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»

ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad
nowym produktem;
ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie
pomysłu na język praktyki i produkcji;
ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów
o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej;
ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie
jego sprzedaży;
ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, które ułatwią polskim
firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów;
ulga konsolidacyjna, kierowana do firm, które
poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta,
dostawcy lub innego biznesu;
ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy;
atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za
pośrednictwem Venture Capital;
uatrakcyjniony estoński CIT;
Investor Desk - wszystkie sprawy dotyczące strategicznych inwestycji załatwiane będą w jednym
okienku, z jednym negocjatorem i w oparciu o

»

jedną decyzję; inwestor otrzyma też Interpretację 590, czyli wystawiany przedsiębiorcy przez
Ministra Finansów list żelazny, określający całość
konsekwencji podatkowych planowanej inwestycji;
zachęty do inwestowania w Polsce przez korporacje: możliwość objęcia VAT usług finansowych i atrakcyjne warunki do funkcjonowania
grup holdingowych - grupy VAT.

W ramach tzw. programu repatriacji kapitału do
Polski przewidziana jest:

nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania
przychodów, ale także będą ponownie odliczane od
dochodu w ramach ulgi podatkowej. Firmy, które
będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego
obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki
zwrot VAT. Środki pojawią się na ich kontach w 15
dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle.
Projekt zakłada także utrudnienie transferu do
rajów podatkowych. Po zmianie środki wysyłane
do spółek–wydmuszek będą już w 2022 r. opodatkowane w Polsce.
Ograniczony zostanie m.in. proceder wyprowadzania z firmy aut poleasingowych. Chodzi o branie
samochodu na firmę w leasing, a po spłacie rat
leasingowych, wykupywanie go do majątku prywatnego. To działanie na granicy prawa, w innych
krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu
przez firmę.

ulga na powrót pracowników i małego biznesu,
czyli podatkowa zachęta do powrotu ze zdobytym
za granicą doświadczeniem i kapitałem;
» ryczałt dla nowych inwestorów, tzn. zachęta
dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za
granicą do przeniesienia centrum zarządzania
swoim biznesem do Polski;
» korzystne podatkowo warunki działalności Nowe przepisy będą również przeciwdziałać wnosponsoringowej, które będą ułatwiały społecz- szeniu do firmy przeszacowanego majątku. Spotyka
nie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd się nieuczciwą praktykę kupowania np. nowego
biznesu, kultury czy sportu;
samochodu i po kilku latach prywatnego używania
» program powrotu kapitału, czyli propozycja – wnoszenia go do firmy. Przepisy pozwalają amortydla tych, którzy w przeszłości podjęli ryzykowne zować wnoszony do firmy majątek po cenie zakupu,
decyzje podatkowe i chcą prowadzić biznes w a nie według jego wartości w momencie wniesienia.
Polsce z „czystą kartą”.
W ten sposób zmniejsza się podatek do zapłaty przy
pomocy m.in. używanych samochodów i elektroniki.
Zmiana przepisów spowoduje, że od przyszłego
Dla ograniczenia szarej strefy przewidziano obni- roku odpisy amortyzacyjne będą dokonywane
żenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy fir- od wartości rynkowej w momencie przyjęcia
mami (B2B) z obecnych 15 tys. zł do 8 tys. zł, a także danego składnika do firmy, a nie od „historycznej”
wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych ceny nabycia.
dla C2B w kwocie 20 tys. zł. Przedsiębiorcy, których obejmie obowiązek instalowania kas fiskalnych, Doprecyzowane zostaną także przepisy o exit tax,
będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość czyli o „podatku od wyjścia”, który płaci się od niedokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za zrealizowanych zysków w przypadku przenoszenia
pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu.
firmy poza granice Polski. Jest on teraz omijany
poprzez pośrednie przeniesienie własności biznesu,
Zachętą dla przedsiębiorców będzie ulga na termi- np. poprzez połączenia polskiej firmy z zagraniczną
nal w podatku dochodowym. Dzięki niej wydatki lub wniesienie polskiego biznesu aportem do zagrana nabycie i obsługę terminala płatniczego będą nicznej firmy. Tu również pojawi się teraz podatek.
»
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Wojna z nieuczciwymi
sprzedawcami
Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe rozwiązania skuteczniej
ochronią obywateli przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców
nakłaniających klientów, często osoby starsze, do zawierania niekorzystnych transakcji, wykorzystując ich ciężką sytuację lub nieznajomość skutków umowy.

N

owe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie nowych przepisów poszkodowany
będzie mógł żądać od osoby albo przedsiębiorstwa,
z którym zawarł rażąco niekorzystną dla siebie umowę, unieważnienia całej umowy, a nie – jak dotąd
– zwrotu tylko części pieniędzy.
W projekcie znacznie wydłużony został też czas, kiedy osoba oszukana będzie mogła zgłosić oszustwo.
Termin przedawnienia, czyli okres dochodzenia
swoich praw przez poszkodowanych, będzie upływał
po sześciu latach od zawarcia umowy. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają dochodzić swoich praw
tylko przez dwa lata od momentu zawarcia umowy.
Ministerstwo Sprawiedliwości, by skutecznie chronić
słabszych uczestników obrotu gospodarczego, zawarło w projektowanych przepisach art. 388 Kodeksu cywilnego przesłankę „braku rozeznania”. To m.in.
niemożliwość uzyskania odpowiedniej wiedzy na
temat oferty i porównania jej z innymi propozycjami.
Nowe przepisy to skuteczna broń w walce z „wyzyskiem”, czyli praktyką, gdy jedna ze stron oferuje
kontrahentowi świadczenie i umowę rażąco niekorzystną dla tej osoby. Dzięki nowelizacji kodeksu
poszkodowanemu łatwiej będzie dochodzić swych
roszczeń lub unieważnienia takiej umowy. To na
14
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pozwanym, a nie na osobie poszkodowanej, będzie
ciążyć ewentualne udowodnienie, że dysproporcja
świadczeń nie ma charakteru rażącego.
Zaakceptowany przez rząd projekt wprowadza też
inne zmiany, m.in. dotyczące mediacji. Nowy przepis
wyeliminuje praktykę składania przez wierzycieli
wniosku o wezwanie do próby ugody jedynie po to,
by przerwać bieg przedawnienia.

Nowe przepisy to skuteczna
broń w walce z „wyzyskiem”,
czyli praktyką, gdy jedna ze stron
oferuje kontrahentowi świadczenie
i umowę rażąco niekorzystną
dla tej osoby.

Nowe przepisy będą też korzystne dla dzieci dłużników.
Obecnie po ukończeniu 18 lat dzieci odpowiadają na
równi z rodzicami za zobowiązania czynszowe oraz
inne opłaty dotyczące najmu. Dzieje się tak nawet, gdy
młode osoby uczą się, nie mają żadnych dochodów
i pozostają na utrzymaniu rodziców. Projekt likwiduje
tę niesprawiedliwą zasadę.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Platforma współpracy
nauki i biznesu
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców chce zmobilizować świat nauki oraz biznesu do wymieniania się doświadczeniami, wiedzą i informacjami. W tym celu powstał nowy portal. Dowiedz
się więc, co zwiera witryna i jakie daje korzyści.
BAZA WIEDZY
Z portalu pozyskamy informacje dotyczące źródeł
finansowania badań naukowych. Znajdziemy tam
kontakty do instytucji przyznających dotacje. Ciągłej
aktualizacji – jak zapewnia Rzecznik MŚP – będzie
podlegać zakładka „Aktualności”, gdzie będą doniesienia medialne, informacje poruszające zagadnienia
współpracy nauki i biznesu. Natomiast „Bank Inicjatyw”
będzie rozwijał się w sposób organiczny i zawierał opisy
przypadków, inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorców ze środowiskiem naukowych. Jest też coś
dla zainteresowanych ogłoszeniami, bo będzie tam
zamieszczać anonse dotyczące nawiązania współpracy.
Gdzie? www.naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl
Pod tym adresem nie zabraknie także materiałów
i zaproszeń na planowane szkolenia, konferencje. Zdaniem twórców portalu, to pomoże lepiej skomunikować branże, ale także - dzięki informacjom zebranym
w jednym miejscu - nie przeoczymy, żadnego interesującego nas szkolenia czy wydarzenia. Przedsiębiorcy
i zainteresowani będą mogli również śledzić aktywność
Rzecznika realizowaną poprzez prace Zespołu roboczego ds. współpracy nauki z biznesem oraz poprzez
współpracę z uczelniami wyższymi. To rozwiązanie ma
z kolei pomóc Rzecznikowi w dotarciu do szerszego
grona odbiorców, chodzi na przykład o interwencje,
jakie podejmuje, i rozstrzygnięcia prawne.
DLACZEGO KOLEJNY PORTAL?

bolączki małych i średnich przedsiębiorców i wie, że
potrzebne jest miejsce, które będzie stanowiło dla nich
punkt wyjścia, źródło wiedzy, drogowskaz do dalszego
działania. Taka jest właśnie rola tego portalu. Witryna
będzie cały czas się rozwijać, dlatego Rzecznik liczy na
współpracę zarówno ze środowiskiem naukowców,
jak i przedsiębiorców przy tworzeniu dedykowanej im
strony internetowej. Ważne są też inicjatywy oddolne,
które również można zgłaszać do Biura Rzecznika MŚP.
W sprawach merytorycznych osobą do kontaktów jest
Dyrektor Generalny Biura, dr n. pr. Marek Woch.
CO JUŻ SIĘ DZIEJE?
Na portalu www.naukaibiznes.rzecznikmsp.gov.pl
są już pierwsze informacje o inicjatywach podjętych
w tym obszarze przez Biuro Rzecznika MŚP. Dowiemy
się na przykład, że Rzecznik objął patronatem studia
podyplomowe „Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MŚP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej”,
trwa tam rekrutacja. W lipcu w Gdańsku uroczyście
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy
Biurem Rzecznika MŚP a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Strony zobowiązały
się m.in. do współdziałania w zakresie badań, analiz
prawnych związanych z przedsiębiorczością i ochroną
praw przedsiębiorców, a także do podjęcia działań
mających na celu wspólną organizację wydarzeń
o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu
prawa gospodarczego. To zaledwie próbka informacji,
jakie będziemy mogli pozyskać na nowym portalu,
który uruchomił Rzecznik MŚP.

Rzecznik MŚP dobrze wie, że istnieją już podobne inicjatywy. Zapewnia jednak, że to Biuro Rzecznika zna
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Nowe, efektywne
formy aktywizacji
zawodowej?
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy
o wspieraniu zatrudnienia, którego
głównym celem jest dostosowanie
usług publicznych służb zatrudnienia
do potrzeb osób szukających pracy
oraz pracodawców.

»
»

W

planowanej reformie urzędów pracy znajdują
się rozwiązania, które mają na celu skuteczną
aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo.
Zgodnie z projektem zmienią się formy wsparcia
kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
W ramach optymalizacji pomocy świadczonej przez
urzędy pracy wprowadzano zmiany dostosowujące
dotychczasowe instrumenty do zmieniającej się sytuacji
na rynku pracy.
Planowana reforma zakłada m.in.:
» pozostawienie urzędów pracy na poziomie samorządu wojewódzkiego i powiatowego,
» zmianę powiatowych urzędów pracy na centra
wspierania zatrudnienia (CWZ), które jak obecnie
będą samorządowe, lecz udoskonalona zostanie
koordynacja i zarządzanie siecią urzędów;
» wprowadzenie nowych rozwiązań, np.: zlecanie
działań reintegracji społecznej osób długotrwale
bezrobotnych;
» zmodyfikowanie niektórych form pomocy, np.:
rozszerzenie dostępności bonu na zasiedlenie dla
wszystkich bezrobotnych;
» rezygnację z niektórych rozwiązań pomocowych,
16
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»

»
»
»
»
»

»

które się nie sprawdziły, np.: z „Programu Aktywizacja i Integracja”;
cyfryzację procesów obsługi klientów urzędów pracy
(z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
usprawnienie oraz poprawę jakości i efektywności
działań podejmowanych przez urzędy pracy - unowocześnienie usług rynku pracy proponowanych
klientom CWZ;
uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku
pracy;
uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego;
ograniczenie biurokracji;
oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego;
zwiększenie roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
zobowiązanie podmiotów publicznych oraz firm
korzystających ze środków publicznych do publikowania ofert w Centralnej Bazie Ofert Pracy;
aktywizację osób biernych zawodowo - przyciągnięcie
do CWZ osób obecnie pracujących lub nieaktywnych (biernych) zawodowo; planowane są działania
mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób
biernych zawodowo, dotychczas niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy,
a potencjalnie mogących podjąć aktywność zawodową. Aby skutecznie zachęcić tę grupę osób
do aktywności, urzędy pracy będą mogły m.in.
podejmować i realizować inicjatywy o charakterze
informacyjnym oraz promocyjnym.

ZUS powinien
uwzględnić wykształcenie
i doświadczenie zawodowe
kobiet w ciąży…
ZUS arbitralnie kwestionuje prawo zatrudnionych zwłaszcza kobiet do wypłaty
świadczeń, a należny zasiłek macierzyński lub chorobowy trzeba wywalczyć
przed sądem…

W

wyroku z 4 marca 2021 r. (sygn. II USKP
24/21) Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii
dopuszczalności negowania przez ZUS wysokości
wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne. Sprawa dotyczyła ubezpieczonej księgowej, której ZUS zakwestionował wynagrodzenie w kwocie 14.000 zł brutto
miesięcznie jako podstawę wypłaty zasiłku. W ramach
art. 41 ust. 12 i 13 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych ZUS może bowiem negować wysokość
wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało ono wypłacone na
podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami
współżycia społecznego lub zamiaru obejścia prawa
(art. 58 k.c.). Uprawnienie to wynika z założenia, że
umowa o pracę wywołuje skutki nie tylko bezpośrednie, dotyczące wprost wzajemnych relacji między
pracownikiem i pracodawcą, lecz także dalsze, pośrednie, w tym w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
kształtuje ona stosunek ubezpieczenia społecznego,
określa wysokość składki, a w konsekwencji prowadzi
do uzyskania odpowiednich świadczeń.
SN uznał, że ocena, czy ustalone przez strony umo-

o subiektywną ocenę charakteru pracy wykonywanej przez pracownika na danym stanowisku pracy,
ale powinna być dokonana w oparciu o obiektywne wzorce. Dla takiej oceny należy stosować wzorzec,
który w najbardziej obiektywny sposób pozwoli ustalić
poziom wynagrodzeń za pracę o zbliżonym lub takim
samym charakterze i będzie uwzględniał również warunki obrotu i realia życia gospodarczego (koniunkturę
gospodarczą, opłacalność działalności w danej branży,
miejsce wykonywania pracy, poziom bezrobocia na
lokalnym rynku pracy, dostępność wykwalifikowanych
kadr). Wzorcem godziwego wynagrodzenia, który
czyni zadość ekwiwalentności zarobków do rodzaju
i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanych
przez pracownika doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, będzie wzorzec uwzględniający, między
innymi, takie czynniki jak: obowiązująca u pracodawcy
siatka wynagrodzeń, średni poziom wynagrodzeń za
taki sam lub podobny charakter pracy w danej branży,
wykształcenie, zakres obowiązków, odpowiedzialność
materialna oraz dyspozycyjność. Nie można też pomijać, że na wysokość wynagrodzenia wpływ mają nie
tylko kryteria wymienione w art. 78 § 1 k.p., ale także
pośrednio koniunktura gospodarcza, opłacalność
działalności w danej branży, miejsce wykonywania

wy o pracę wynagrodzenie może być uznane za
właściwe, uwzględniające przesłankę ekwiwalentności zarobków do rodzaju i charakteru świadczonej pracy oraz posiadanego przez pracownika doświadczenia
i kwalifikacji zawodowych, nie powinna być oparta

pracy, relacja między popytem i podażą, wielkość
stopy bezrobocia. Wielość czynników wpływających
na wysokość wynagrodzenia wymaga głębszej analizy
przed postawieniem tezy, że kwestionowane wynagrodzenie nie jest ekwiwalentne.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Ograniczenie handlu w niedziele
i święta konstytucyjne
27 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę i święta.

Trybunał orzekł, że art. 3 pkt 7 i art. 18
ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni (u.o.h.) są zgodne
z art. 2 Konstytucji RP. Orzeczenie (sygn.
K 10/18) zapadło większością głosów.
Zdaniem wnioskodawcy, niekonstytucyjność art. 3
pkt 7 u.o.h. miała wynikać z tego, że wprowadzona
definicja ram czasowych niedzieli i święta – okres
„24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio
między godziną 2400 w sobotę a godziną 2400 w niedzielę, i między godziną 2400 w dniu bezpośrednio
poprzedzającym święto a godziną 2400 w święto” –
odbiega od regulacji zawartej w art. 1519 § 2 ustawy
z dnia 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – „za pracę
w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa
w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między
godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym
dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona
inna godzina”.
TK nie podzielił wątpliwości wnioskodawcy co do niespójności i wykluczania się tych definicji, wskazując,
że: pojęcia definiowane we wskazanych przepisach
nie są tożsame, wskazane przepisy mają inny zakres
podmiotowy i zakres przedmiotowy. Trybunał uznał,
że oceniany art. 3 pkt 7 u.o.h. jest sformułowany
w sposób umożliwiający jego prawidłową wykładnię
i poprawne zastosowanie. Nie narusza dyrektywy
18
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konsekwencji terminologicznej, a zatem zasady poprawnej legislacji i tym bardziej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
W dalszej kolejności TK musiał ustalić, czy zmiany
wprowadzane przepisami u.o.h. wymagały zastosowania okresu spoczywania ustawy dłuższego niż
przewidziany przez ustawodawcę w treści art. 18
u.o.h., a wynoszącego 23 dni. Trybunał nie uznał, aby
określony przez ustawodawcę okres spoczywania
ustawy naruszał wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego
przez nie prawa. Okres 23 dni, chociaż nietypowy,
nie był przesadnie krótki, biorąc pod uwagę zakres
zmian oraz wskazany w u.o.h. okres dostosowawczy.
Pracodawcy mieli możliwość dostosowania się do
tych zmian i takiego pokierowania swoimi działaniami, by nie odczuć w sposób nadmierny konsekwencji
wprowadzonych rozwiązań.
Wobec przekroczenia granic ograniczonej legitymacji
wnioskowej przysługującej Prezydentowi Konfederacji
Lewiatan oraz niespełnienia przez wnioskodawcę ustawowo określonych wymogów wniosku, a dotyczących
braku w zakresie uzasadnienia, TK na podstawie art.
59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym postanowił
umorzyć postępowanie w części dotyczącej badania
zgodności art. 5 i art. 6 u.o.h. z art. 24, art. 65 ust. 1
oraz art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Własne cztery kąty…

NEWS

Rząd dopracowuje projekty ustaw dotyczące mieszkalnictwa w ramach
„Polskiego Ładu”.

MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO
Państwo (przez BGK) będzie gwarantować nawet do
40%, maksymalnie 100 tys. zł, wkładu własnego dla
biorących kredyty hipoteczne (do 15 lat) lub oferować
dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób
korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy rodzin wielodzietnych. Rozwiązanie będzie skierowane
do młodych – od 20 do 40 r.ż. Wysokość otrzymanego
finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys.
zł – trzeciego, 20 tys. zł – każdego kolejnego. Poziom ceny
maksymalnej za 1 m2 nieruchomości będzie kwalifikować́
do programu.
BONY MIESZKANIOWE
Świadczenie pieniężne ma być wsparciem rodzin w
najmie lub nabyciu mieszkania czy domu jednorodzinnego - w 2 wariantach.
Społeczny bon mieszkaniowy będzie przyznawany osobom o niskich dochodach, które nie posiadają
własnego mieszkania. Przeznaczyć go będzie można na
partycypację w kosztach budowy mieszkania społecznego, czynszowego (SIM/TBS) albo na sfinansowanie
wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.
Rodzinny bon mieszkaniowy będzie wsparciem
dla rodzin, w których skład wchodzi co najmniej 3
dzieci lub osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Będzie go można
przeznaczyć na cele objęte bonem społecznym, a
także na finansowanie zakupu mieszkania na własność, wniesienia wkładu budowlanego bądź kosztów budowy domu jednorodzinnego. Rodzinny bon

mieszkaniowy będzie mógł zostać przyznany prowadzącemu gospodarstwo domowe, który co do
zasady nie posiada prawa własności mieszkania - z
określonymi wyjątkami.
Środki będą przekazywane na rachunek właściwego podmiotu (tzn. TBS/SIM, SM, dewelopera itp.).
Na wysokość przyznanego bonu składać się będą następujące kwoty:
» 5000 zł - dla samotnej osoby fizycznej;
» 5000 zł - dla osoby fizycznej razem z małżonkiem
lub drugim rodzicem dziecka wchodzącego w skład
gospodarstwa domowego;
» 15000 zł - za każde wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko albo osobę niepełnosprawną;
» 45000 zł - w ramach rodzinnego bonu mieszkaniowego dla prowadzącego gospodarstwo domowe,
który nie zrealizował wcześniej innego rodzinnego
bonu mieszkaniowego.
Trwają też prace nad wprowadzeniem wsparcia w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci. Bon mieszkaniowy
plus będzie przyznawany przed zawarciem umowy
kredytu hipotecznego gospodarstwom domowym nieposiadającym własnego mieszkania. Wypłata bonu
następować będzie po zakupie mieszkania oraz po
urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci.
DOM DO 70 M2 BEZ FORMALNOŚCI
Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o
powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez
pozwolenia, kierownika i książki budowy – a tylko na
podstawie zgłoszenia.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Piękno sportu – kolarstwo amatorskie
Tour de Pologne Amatorów to impreza, która
powstała w 2010 roku z pasji do kolarstwa. Od
czego zaczęła się Pana przygoda z rowerem?
Moja przygoda się zaczęła, jak miałem chyba 11 lat
- zapisałem się do klubu „WLKS Krakus Swoszowice”
(obecnie „WLKS Krakus BBC Czaja”). Trenowałem do
18 roku życia. Później zrezygnowałem z uwagi na to, że
trzeba było podjąć decyzję: praca lub sport – wybrałem
pracę. W 2014 r, gdy Rafał Majka, mój kolega, zaczął
wygrywać etapy na Tour de France i tam założył koszulkę
najlepszego górala, wróciłem z powrotem do kolarstwa
i wystartowałem w Tour de Pologne Amatorów właśnie,
w Bukowinie.
Trenowałem chyba 13 dni przed tym startem, zająłem 42
albo 46 miejsce – już nie pamiętam – i tak sobie, stojąc
przy rozdawaniu nagród, stwierdziłem, że muszę ten
wyścig wygrać. No i zacząłem trenować i chyba 2 lata
później udało mi się go wygrać. Zacząłem uczestniczyć
w tych amatorskich wyścigach i można powiedzieć, że
z efektami, jeżeli chodzi o zwycięstwa.

Tour de Pologne Amatorów stał się jednym z największych i najbardziej prestiżowych wyścigów
szosowych w Polsce... W tegorocznych zawodach
uczestniczyło prawie 2000 uczestników. Jak udało
się pokonać tak ogromną konkurencję?
No to jest specyficzny wyścig, bo to jest jeden jedyny
w Polsce wyścig, który się rozgrywa w sposób taki, że
mijając linię startu włącza się czas. To nie jest taka bezpośrednia rywalizacja jak w większości wyścigów - liczy
się, kto pierwszy wjedzie na metę. Tutaj liczy się najlepszy czas. Ja już od paru lat jeżdżę w jakimś teamie. Teraz
po raz drugi jechałem w Agrochest Team, jechaliśmy jako
team, jako drużyna – bo to nie jest tylko mój sukces, to
jest sukces drużyny. Tak się złożyło, że ja byłem z tej
drużyny najmocniejszy i w końcówce jeszcze odjechałem i to dało ten wynik, super wynik: II-gie miejsce. No,
ale na pewno na to złożyła się współpraca naszej drużyny, czyli chłopaków, z którymi jechałem w drużynie.
Startując z pierwszego sektora czy z trzeciego, nikt nie
wie, jak jadą inni kolarze. Nie można po prostu kontrolować tego, trzeba wystartować i dać z siebie wszystko
do mety, żeby w jak najszybszym czasie przejechać tę
trasę. No nam jako drużynie się to udało.
Na czym polega praca zespołowa w kolarstwie?

Piotr Tomana –
II-gie miejsce w Tour
de Pologne Amatorów
Memoriał Ryszarda
Szurkowskiego 2021 r.
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Praca zespołowa polega na tym, że my też jechaliśmy
jako drużyna i jako drużyna zwyciężyliśmy, bo na tym
nam najbardziej zależało. No wiadomo też walczy się
o indywidualny wynik. Jazda w drużynie polega na tym,
że przejeżdżając tę trasę „po zmianach” - daje to lepszy
efekt, szybciej tę trasę można przejechać, jeżeli ktoś

umie tak jeździć „po zmianach”, „po kole”, to ma szanse
na pewno szybciej taką trasę przejechać - z uwagi na
to, że pomimo że się ciężko pracuje na tej „zmianie”,
to jadąc „na kole” czy „po kole”, można „odpoczywać”
i to się przekłada na wynik końcowy.

to, że najczęściej kraksa jest na 20-30 osób i to jest niebezpieczne. Dlatego ja bardziej preferują jazdę w górach,
jest to bardziej bezpieczne - z uwagi na to, że przychodzi
podjazd, jest selekcja, zostaje mniej zawodników i taka
jazda w mniejszej grupie jest dużo bezpieczniejsza.

Wyścigi kolarskie to często walka z samym sobą.
Umysł i ciało często odmawiają posłuszeństwa.
Jaki wyścig wymaga od Pana najwięcej wysiłku
i koncentracji?

A jeżeli chodzi o ten sukces, to sukcesy biorą się na
pewno z tego, że za młodego trenowałem w klubie. To
na pewno wygrana Tour de Pologne, na pewno wyścigi,
które wygrałem czterokrotnie, wyścig w Zakopanem,
Tatra Road Rase, na pewno wyścig, który też wygrałem
parę lat temu, etapowy Nowy Targ Road Challenge, a także
Mistrz Polski Górski w Górskich Mistrzostwach Polski
Masters w kolarstwie szosowym..

Każdy wyścig wymaga koncentracji, na pewno. Ja częściej
uczestniczę w wyścigach na rowerze szosowym, ale
w górach, czyli tak jak Tour de Pologne – Dużo łatwiej jest
mi tam osiągnąć dobry wynik, jak po płaskim. Z uwagi
na wagę, z uwagi na predyspozycje, jakie mam, to ja
bardziej preferuję jazdę po górach i to Tour de Pologne,
które było teraz - 1500 metrów przewyższenia – to jest
dość dużo jak na siedemdziesiąt parę kilometrów – to
też przełożyło się na to, że na takiej trasie jest mi łatwiej
walczyć o zwycięstwo, jak na trasie płaskiej.
Która ze zdobytych nagród jest dla Pana najcenniejsza, dlaczego?

A z takich sukcesów moich, to jest na pewno 4 miejsce
na mistrzostwach świata w Varese, to można powiedzieć,
że otarłem się o podium, ale to jest taki naprawdę duży
sukces, bo to jest ranga światowa. Trzeba było przejść
eliminacje, żeby tam wystartować. Trasa bardzo ciężka,
selektywna, 134 km, ponad 2000 przewyższenia - i tam
udało mi się zająć 4 miejsce. Nie dużo brakło, a mogłem
walczyć o „pudło”. Tak że to jest taki można powiedzieć
chyba jeden z moich najważniejszych sukcesów.

Na pewno takim celem to było wygrać Tour de Pologne.
Nie wiem, czy to było marzenie, ale powiedziałem sobie,
że chcę ten wyścig wygrać, i ja uważam, że jak się dąży do
pewnych rzeczy i się to osiąga, to jest taka wewnętrzna
satysfakcja. A jeżeli chodzi o to, który wyścig – ja każdy
wyścig traktuje poważnie, każdy start jest dla mnie cenny,
każde zwycięstwo czy każde podium - czy to jest wyścig
mniej prestiżowy czy bardziej prestiżowy - na pewno
jest dla mnie czymś wyjątkowym. To jest dla mnie pasja,
zabawa i fajnie, jak się to wszystko składa. Najważniejsze
w tym wszystkim jest zdrowie, bezpieczeństwo. Nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, to na pewno jazda
w górach dla mnie jest bezpieczniejsza - z uwagi na to,
że jest mniej kraks. Choć niby wydaje się trasa bardziej

Jak Pan spędza swój wolny czas? Czy zawsze jest
to rower?

niebezpieczna, bo są zjazdy, podjazdy, ale jednak są
mniejsze grupy; a w „amatorach” jest duża rozbieżność
w wytrenowaniu i na przykład, jeżeli trasa jest płaska,
jest dużo więcej kraks, bo jedzie zwarta grupa, blisko
siebie, jakikolwiek błąd jednego zawodnika powoduje

A jeżeli chodzi o lato, to powiem tak - praca, rower, jakiś
czas na pewno trzeba rodzinie poświęcić – dzieci dorastają, są coraz większe najmłodszy syn ma 10 lat, starszy
syn 15 lat i córka 17 lat. Tak że trzeba też poświęcić
czas rodzinie, nie da się żyć samym rowerem i pracą.

W sezonie, to na pewno dużo czasu poświęcam rowerowi. A jeżeli chodzi o zimę, to w zimie jeżdżę bardzo mało
na rowerze i wykorzystuję ten czas na inne sporty typu
narty, piłka nożna – bardzo dużo gram w pikę nożną,
siłownia, dużo biegam. Staram się zimę wykorzystywać
na maksa, robiąc wszystko, a jak najmniej rowera, żeby
nie ukierunkowywać się tylko w tym rowerze, bo to
też, można powiedzieć, jeżdżąc tylko na rowerze, to
człowiek robi sobie „krzywdę”, dlatego że wtedy cierpią
inne części ciała.
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Import towarów
w przesyłkach do 150 euro
a VAT
Co zmieniło się z początkiem lipca w przypadku zakupu
przez Internet towarów o niskiej wartości?
Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:
» likwidacja zwolnienia z VAT z tytułu importu towarów o wartości do 22 euro i wprowadzenie
zwolnienia z VAT dla importu przesyłek o wartości
rzeczywistej do 150 euro;
» nowe pojęcie - SOTI;
» wprowadzenie IOSS dla rozliczenia transakcji SOTI
w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro i
uregulowania szczególnego dla rozliczania importu
towarów w przesyłkach B2C o wartości rzeczywistej
do 150 euro
Od 1 lipca 2021 r. wszystkie zakupione przez Internet
towary o niskiej wartości (do 150 euro), importowane
do UE są objęte podatkiem VAT. Wprowadzono dwa
nowe uproszczenia dotyczące poboru i rozliczenia
podatku od tych zakupów:
1. szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych tzw. procedura
importu (ang. Import One Stop Shop IOSS),
2. szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów – tzw. USZ.
Niezależnie od zastosowanego uproszczenia formalności celne muszą zostać dopełnione dla towarów
o niskiej wartości importowanych do UE. Od 1 lipca
2021 r. zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia
do obrotu towarów o wartości do 150 EUR, które nie
zostały zadeklarowane do IOSS, będzie możliwe tylko
w państwie członkowskim UE będącym miejscem
przeznaczenia towarów.
VAT od towarów o niskiej wartości można zapłacić
w następujący sposób:
» płatność w cenie zakupu na rzecz dostawcy /
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interfejsu elektronicznego (podatek rozliczany
za pomocą IOSS), przy czym import takich towarów jest zwolniony z VAT;
» płatność przy imporcie do Polski, jeśli dostawca / interfejs elektroniczny nie korzysta z IOSS:
» osobie zgłaszającej towary organom celnym (operatorowi pocztowemu), jeśli operator zdecyduje się skorzystać z tzw. uregulowania szczególnego (USZ - tylko dla
operatorów pocztowych i upoważnionych
przedsiębiorców) albo
» korzystanie ze standardowego mechanizmu
poboru podatku VAT na zasadach ogólnych –
standardowe zgłoszenie celne (z zestawem
danych H7).
SOTI to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz,
w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośredniow
transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium
państwa trzeciego pod warunkiem że spełnione
są łącznie następujące warunki:
a)dostawa jest dokonywana do podatnika lub
osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy
nie mają obowiązku rozliczania WNT, lub do innej
osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);
b)dostarczone towary nie są nowymi środkami
transportu ani towarami, które są instalowane
lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub
bez niego.
Miejscem dostawy w przypadku SOTI jest co do zasady - miejsce zakończenia wysyłki lub
transportu towarów (kraj przeznaczenia).

NIEZBĘDNIK

Stawki podatku
od spadków i darowizn
Podatek oblicza się od nadwyżki wartości nabytego majątku ponad kwotę wolną. Kwoty
wolne od podatku:
•
9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (do tej grupy należą:
małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie),
•
7 276 zł – jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (do tej grupy należą:
zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie
rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie
innych zstępnych),
•
4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (do tej grupy należą
inni nabywcy).
Skale podatkowe:
Kwoty nadwyżki w zł
ponad

do

podatek wynosi

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

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy
opodatkowania (brak kwoty wolnej od podatku).
Ponadto nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia
darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał
wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających,
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność
dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.
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10 Wpłata składek ZUS – osoby fizycz-

WRZESIEŃ

ne opłacające składki wyłącznie za
siebie. INTRASTAT.
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15 Wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku
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30
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podatku od nieruchomości i podatku

jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej. Wpłata
II raty podatku od środków transportowych. Wpłata składek ZUS – pozostali

7 Wpłata zryczałtowanego podatku od

płatnicy składek. PPK.

wypłat zagranicznej osobie prawnej

20 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatni-

30 Przekazanie na wyodrębniony

należności z tytułów wymienionych

ków i płatników-pracodawców. Wpłata

rachunek bankowy ZFŚS pozostałej

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

ryczałtu. PFRON.

części odpisów i zwiększeń, o których

o podatku dochodowym od osób prawnych albo od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych i przekazanie
podatnikowi mającemu siedzibę lub
zarząd w Polsce informacji CIT-7. Wpłata
podatku dochodowego w formie karty
podatkowej za sierpień. Rozliczenie

22 Początek astronomicznej jesieni.
27 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie
JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewidencyj-

mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Rozliczenie z US CIT-CFC lub PIT-CFC
za 2020 r.

na). Informacja podsumowująca. Rozliczenie podatku cukrowego i podatku
od sprzedaży detalicznej.

podatku od niezrealizowanych zysków.
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