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2 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

elektroniczny serwis  klientów kancelarii

W bieżącym numerze przedstawiono przede wszystkim zasady płatności powyżej 
15 000 zł na konto kontrahenta w związku z uruchomieniem wykazu podatników VAT.
Przedsiębiorców powinny zainteresować nowe przepisy mające przeciwdziałać 
zatorom płatniczym, w tym przewidujące sankcje za opóźnienia w zapłacie.
W gazecie można też pprzeczytać, jakie będą zasady wystawiania faktur do para-
gonów od 1 stycznia 2020 r. 
Warto także wiedzieć, kto może się ubiegać o świadczenie uzupełniające, tzw. 500+ 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od października br.
W tym miesięczniku przekazujemy również informacje o kolejnych zmianach w prze-
pisach, jakie czekają przedsiębiorców i podatników.

Twój doradca podatkowy

WKRÓTCE SPIS POWSZECHNY  
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 
zostanie przeprowadzony na terytorium Polski w ter-
minie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., 
według stanu na dzień 31 marca 2021 r. 

Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe 
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania 
oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek przepro-
wadzenia samospisu internetowego w okresie od dnia 
1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. Osobom 
fizycznym nieposiadającym technicznych możliwości 
umożliwiających przeprowadzenie samospisu inter-
netowego zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do 

NEWS

pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy 
z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. 
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. ze 
względu na stan zdrowia osoby objętej spisem, dane 
będą zbierane telefonicznie lub bezpośrednio przez 
rachmistrzów spisowych.

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/09/06/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_9_sierpnia_2019_r_o_narodowym_spisie_powszechnym_ludnosci_i_mieszkan_w_2021_r.rtf
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=557F4809080AA046C125843A00334468
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PODATKI

Będą kasy wirtualne?
MF opracowało projekt rozporządzenia ws. kas reje-
strujących mających postać oprogramowania. Propo-
nowane przepisy umożliwiają stosowanie kas rejestru-
jących w postaci postać oprogramowania, które będzie 
można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach. 
To rozwiązanie, które spełnia oczekiwania podatników 
i obniża koszty stosowania kas rejestrujących.

Warto przy tym wspomnieć, że od 1 września 2019 r. 
nie są sprzedawane kasy z papierowym zapisem kopii 
paragonu. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów 
i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez 
kasy z papierowym zapisem kopii straciły bowiem moc.

Wykreślenie z rejestru VAT po 3 miesiącach
Według zminionych przepisów od 1 września 2019 r. po-
datnik będzie wykreślany z rejestru podatników VAT, jeżeli 
nie złoży deklaracji za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał.

Ograniczenie prawa do korzystania ze zwolnienia 
podmiotowego w VAT
Od września rozszerzony został katalog podatników, któ-
rzy nie mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia 
z VAT (na podst. art. 113 ustawy o VAT, dla podmiotów, 
u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. 
zł rocznie). Ze zwolnienia nie mogą już korzystać:
1. podatnicy dokonujący na odległość dostawy pre-

paratów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 
20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych 
i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowe-
go (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (PKWIU 28),

2. podatnicy dokonujący dostaw części do pojazdów 
samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli 
(PKWiU 45.4),

3. podatnicy świadczący usługi ściągania długów, 
w tym factoringu.

     AKTUALNOŚCI

TEMAT NUMERU

  Płatności powyżej 15 000 zł na konto  
  z „białej listy podatników”

PODATKI

  Preferencyjna stawka IP BOX  
  możliwa także dla informatyków

  PRAWO

    Zgromadzenia wspólników online
    Rekompensaty dla branż energochłonnych

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

    Sankcje za opóźnienia w zapłacie
    Nowe uprawnienia UOKiK

ZARZĄDZANIE I MARKETING

     Zasada win-win. Negocjacje bez przegranych

KADRY I ZUS

    Kto otrzyma świadczenie uzupełniające  
    dla osób niesamodzielnych?

CIEKAWE ORZECZENIE

    Składki ZUS na chorobowym

NEWS

    Płaca minimalna w górę

LUDZIE Z PASJĄ

    O rzeczniku praw podatnika

DORADCA RADZI

    Faktura tylko do paragonu z NIP

NIEZBĘDNIK

    Obniżka PIT od października
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https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-rozporzadzenia-mf-ws-kas-rejestrujacych-w-postaci-oprogramowania
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520
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Niższa sankcja VAT
Od 1 września 2019 r. podatnicy, którzy złożą dekla-
rację korygującą w trakcie kontroli celno-skarbowej, 
zostaną obciążeni niższym 15% (zamiast 20%) dodat-
kowym zobowiązaniem podatkowym.

Zmiany dotyczące rolników ryczałtowych od 
1 września 2019 r.
Nie jest już konieczne wskazywanie na fakturach VAT 
RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego 
dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty 
wydania tego dokumentu ani nazwy organu, który 
wydał dokument. Ponadto wprowadzono możliwość 
wystawiania, podpisywania i przesyłania w formie 
elektronicznej faktur VAT RR oraz oświadczeń o statu-
sie rolnika ryczałtowego sporządzanych w przypadku 
umów kontraktacji lub innych umów o podobnym 
charakterze. 

Zryczałtowany zwrot VAT może być odliczony także 
wtedy, gdy zapłata przez nabywcę produktów rolnych 
lub usług rolniczych następować będzie na rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
której rolnik ryczałtowy jest członkiem.

Zikwidowano warunek odliczenia zryczałtowanego 
zwrotu podatku w postaci zapłaty należności za pro-
dukty rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc 
od dnia zakupu.

Co nowego w obrocie paliwami opałowymi? 
Od września przedsiębiorcy sprzedający paliwa opało-
we nie muszą pobierać i przechowywać papierowych 
oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia 
takich olejów do celów grzewczych. Oświadczenia 
te będą składane elektronicznie w systemie SENT. 
Uczestnicy obrotu paliwami opałowymi muszą dokonać 
rejestracji jako tzw. pośredniczące podmioty olejowe 
(sprzedawcy) lub zużywające podmioty olejowe (na-
bywcy). Osoba fizyczna albo podmiot, który nie pro-
wadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom 
(albo budynek) lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej 
olejem opałowym, od 1 września 2019 r. do potwier-
dzania przeznaczenia tych paliw musi wykorzystywać 

elektroniczne zgłoszenie w systemie SENT, zamiast 
papierowych oświadczeń opałowych. W tym celu 
konieczne jest zarejestrowanie się. To samo dotyczy 
przedsiębiorców (art. 16b ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym). 

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dalsze zmiany.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wiążąca informacja taryfowa po zmianach
Od 1 października br. wnioski o udzielenie WIT mogą 
być składane wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skar-
bowo-Celnych – PUESC.

PRAWO

Koniec marnowania żywności przez hipermarkety
Ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowa-
niu żywności określa zasady postępowania z żywnością 
oraz obowiązki sprzedawców w celu przeciwdziałania 
marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom spo-
łecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym 
z jej marnowania. Nowe przepisy nakładają na podmioty 
prowadzące sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 
m.in. obowiązek:
•  zawarcia umowy z organizacją pozarządową do-

tyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności 
spełniającej wymogi prawa żywnościowego, a nie-
przeznaczonej do sprzedaży (w szczególności ze 
względu na wady jej wyglądu albo jej opakowań);

•  przeprowadzania w jednostkach handlowych 
kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakre-
sie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz 
przeciwdziałania marnowaniu żywności;

•  ponoszenia opłaty za marnowanie żywności (we-
dług stawki 10 gr za 1 kg marnowanej żywności).

Biegli rewidenci pod lepszym nadzorem
Nowelizacja przepisów zakłada wzmocnienie nadzoru 
publicznego nad działalnością biegłych rewidentów 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520
https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-obrocie-paliwami-opalowymi-od-1-wrzesnia-2019-r
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/07/o_zmianie_ustawy_o_systemie_monitorowania_drogowego_i_kolejowego_przewozu_towarow.rtf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001556
https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-wit
https://puesc.gov.pl/
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A79BB8F3BD77126CC125826C0046205E
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/19/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_19_lipca_2019_r_o_przeciwdzialaniu_marnowaniu_zywnosci.rtf
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/01/informacja_ws._nowelizacji_ustawy_o_bieglych_rewidentach_firmach_audytorskich.rtf
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i firm audytorskich. Przewiduje powołanie Polskiej 
Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję 
Nadzoru Audytowego. Agencja, jako organ nadzorczy, 
wyposażona została np. w nowe narzędzia dochodze-
niowe i sankcyjne w odniesieniu do usług objętych 
standardami wykonywania zawodu, świadczonych 
przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej.

KADRY I ZUS

Będzie ulga w ZUS dla mikro i małych firm?
Premier zapowiedział ulgi dla małych firm, m.in. pro-
pozycję ustalania wysokości składki na ubezpieczenie 
społeczne najmniejszych przedsiębiorców w oparciu 
o dochód, a nie przychód. ZUS dla małych firm bę-
dzie mógł być obliczany nie od przychodu, jak jest to 
obecnie, ale – do pewnego poziomu – od dochodu. 
Ulga powinna objąć te osoby, dla których ryczałtowa 
stawka ZUS jest podstawą opłat na Fundusz Ubez-
pieczeń Społecznych.

Płace młodocianych wzrosły
Od 1 września tego roku wzrosły wynagrodzenia 
dla młodocianych pracowników (między 15 a 18 ro-
kiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe 
w formie nauki zawodu. Podwyżka ta wynosi 1 punkt 
procentowy. Płaca jest obliczana w stosunku procen-
towym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. Wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 5% 
w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6% w drugim 
i nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki. Przykłado-
wo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki 
oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł, w dru-
gim – z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim – wzrost 
z 297,06 zł do 346,56 zł.

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów 
tej podwyżki z Funduszu Pracy. Wystarczy, że złoży 
stosowny wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy. 

Koniec dyskryminacji w pracy 
7 września br. weszły w życie zmiany dotyczące 
dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych 

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.

uprawnień pracowników – innych niż matka i oj-
ciec dziecka członków najbliższej rodziny, mobbingu, 
świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze 
stosunku pracy. To m.in. wprowadzenie otwartego 
katalogu przesłanek uzasadniających dyskrymina-
cję – w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi 
przyczynami nierówne traktowanie pracowników 
będzie uznawane za dyskryminację. Dodatkowo także 
pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał 
umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od praco-
dawcy odszkodowania (nie niższego niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę).

Zmiany w zakresie szczególnych uprawnień związa-
nych z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzi-
cielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu 
macierzyńskiego polegają z kolei na rozszerzeniu tych 
uprawnień na pracowników – członków najbliższej 
rodziny innych niż matka i ojciec dziecka.

Pracodawca zapłaci za spóźnienie z wydaniem 
świadectwa pracy 
Od 1 tys. do nawet 30 tys. zł może zapłacić pra-
codawca, który nie wyda pracownikowi w terminie 
świadectwa pracy. Wydłużone zostały natomiast ter-
miny związane z prostowaniem świadectwa pracy na 
wniosek pracownika – z 7 do 14 dni.

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostały też nowe 
przepisy dotyczące sytuacji, w których pracodawca nie 
wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik ma 
prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobo-
wiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. 
Jeśli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn 
wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemoż-
liwe − pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia 
do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do 
otrzymania świadectwa pracy. To sąd będzie więc 
określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok 
zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa 
pracy będzie zastępował to świadectwo.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=37DF6171F248F0ADC125840B00489AA7
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-od-2020-r-placa-minimalna-wyniesie-2600-zl.html
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/komentarz-min-emilewicz-nt-proporcjonalnosci-skladek-zus
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001636
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FBB692AA0B6912F9C12581450036566D
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/06/04/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_pracy_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf
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PŁATNOŚCI POWYŻEJ  
15 000 ZŁ NA KONTO  
Z „BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW”
Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny wykaz podatników VAT – 
to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT. 

TEMAT NUMERU

Dane do sprawdzenia

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skar-
bowej (MF-KAS) dostępny jest jeden, bezpłatny i elek-
troniczny wykaz podatników VAT. To połączony wykaz 
podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 
Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji 
kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowa-
nia należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca 
uzyska tam wiedzę o aktualnym statusie rejestracji 
kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo 
się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na 
weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:
•  nazwę firmy lub imię i nazwisko,
•  numer NIP,
•  status,
•  numer REGON,
•  numer w KRS,
•  adres firmy,
•  numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego 

rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w wykazie, pobierane są 
z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozlicze-
niowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy 
w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestro-
wanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przy-
padku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Konsekwencje rozliczania transakcji  
na rachunki spoza wykazu

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowią-
zek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł 
wystawionej przez podatnika VAT czynnego na ra-
chunek zamieszczony w wykazie podatników VAT. 

Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie 
z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi 
negatywnych konsekwencji. Od 
1 stycznia 2020 r. podatnicy będą 
mieli obowiązek zapłaty za faktury 
o wartości powyżej 15 000 zł na 
rachunek zamieszczony w wykazie 
podatników VAT, jeśli wystawca faktury 
jest podatnikiem VAT czynnym.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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Jeśli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, to nie 
będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów 
uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowie-
dzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w VAT. 
Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje 
urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku 
spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Jeśli podatnik zapłaci na rachunek spoza wykazu, ale 
zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas 
też nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zale-
głości sprzedawcy w podatku VAT.

Brak rachunku kontrahenta w wykazie

Na tej tzw. „białej liście podatników” udostępniane 
są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne 
rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą.

W wykazie nie znajdują się natomiast rachunki oszczęd-
nościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR). 

Brak rachunku w wykazie może więc oznaczać, że kon-
trahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie 
zgłosił rachunku rozliczeniowego bądź rachunku imien-
nego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami 
za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza „białej 
listy podatników”, przedsiębiorca powinien poinformo-
wać urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury 
w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na 
który dokonał transakcji.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 
15 000 zł, powinien sprawdzić w wykazie, czy numery 
rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym 
albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, 
którego nie ma w wykazie, a chciałby, żeby się tam 
znalazł, to powinien:

•  wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy 
wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,

•  poinformować urząd skarbowy (właściwy ze 
względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 
(podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka 
cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca 
rejestracji w CEiDG).



8 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PREFERENCYJNA STAWKA IP BOX 
MOŻLIWA TAKŻE DLA INFORMATYKÓW
Prowadzący działalność gospodarczą progra-
miści w rozliczeniu za rok 2019 będą mogli 
zapłacić podatek dochodowy wg stawki 5%, 
jeżeli przy zachowaniu ustalonych warunków 
w ramach ich działalności osiągają kwalifikowa-
ne dochody z chronionych prawem autorskich 
praw do programu komputerowego.

PODATKI

Z dniem 1.01.2019 r. do regulacji ustaw o podatkach 
dochodowych (PIT i CIT) wprowadzone zostało nowe, 
nieznane dotychczas podatnikom rozwiązanie, umoż-
liwiające stosowanie preferencyjnej stawki podatku 
w wysokości 5% – w odniesieniu do osiągniętego przez 
podatników kwalifikowanego dochodu z kwalifikowa-
nych praw własności intelektualnej (m.in. podlegają-
ce ochronie prawnej autorskie prawo do programu 
komputerowego). O ile jednak na gruncie regulacji 
ustawy o CIT formuła ta jest dostępna dla wszystkich 
podatników, to już w obszarze regulacji ustawy o PIT, 
z uwagi na rozbudowany system źródeł przychodów 
przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych, z opodatkowania w ramach formuły IP 
BOX skorzystać mogą jedynie ci podatnicy, którzy 
osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych 
praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej i to zarówno w zakresie 
dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych 
(skala podatkowa), jak i dochodów opodatkowanych 
podatkiem liniowym. 

Zastosowanie w praktyce omawianego rozwiązania 
wymaga jednak dokonania szeregu ustaleń oraz do-

chowania  przewidzianych warunków. Na pierwszy plan 
wysuwa się tutaj konieczność jednoznacznego ustale-
nia, czy osiągane przez podatników dochody spełniają 
warunki ich uznania za dochody kwalifikowane z praw 
własności intelektualnej. I już tylko ta kwestia na grun-
cie poszczególnych stanów faktycznych może budzić 
szereg wątpliwości. Stąd warto zalecić podatnikom 
występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji 
indywidualnej prawa podatkowego, co w przypadku 
potwierdzenia stanowiska podatnika za prawidłowe 
pozwoli na uzyskanie płynącej z tego aktu ochrony 
prawno-podatkowej. Rozwiązanie takie w publikowa-
nych objaśnieniach zaleca także Ministerstwo Finansów, 
a w ostatnim czasie wydano kilka korzystnych dla po-
datników interpretacji indywidualnych w tym zakresie. 
Dla stosowania opodatkowania wg 5% stawki podatku 
wymaganym jest także jednoznaczne wyodrębnienie 
przedmiotowych dochodów oraz prowadzenie w tym 
zakresie przewidzianych ewidencji.  

Z punktu widzenia efektywności omawianego rozwią-
zania istotny jest moment, w którym możliwe staje się 
zrealizowanie omawianej preferencji. Przewidziano, że 
realizacja preferencyjnego opodatkowania następuje 
dopiero w zeznaniu rocznym. W efekcie podatnikom, 
którzy zastanawiają się nad możliwością zastosowania 
tej preferencji w stosunku do dochodów osiągniętych 
w roku 2019, pozostało już niewiele czasu na doko-
nanie analizy istnienia warunków zastosowania tego 
rozwiązania i ewentualnie na wystąpienia z wnioskiem 
o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatko-
wego w ich konkretnej sprawie.

https://www.podatki.gov.pl/media/5137/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf
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Szybki i niezawodny 
eksport dokumentów 
do biura rachunkowego

programy dla firm
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ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW ONLINE

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych usprawnia procedury organizacyjne 
w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału 
wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej (tj. także przez 
Internet). Nowelizacja wprowadza w więc Kodeksie 
spółek handlowych regulację art. 2341, wskazującą, że 
umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu 
wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1. transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie 

rzeczywistym;
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, 

w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się 
w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywa-
jąc w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia 
wspólników;

3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika pra-
wa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Ponadto ustawa, analogicznie jak w przypadku obowią-
zujących regulacji dotyczących spółki akcyjnej, stano-
wi, że w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza udział 
w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgroma-
dzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i 
ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i 
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Umożliwienie odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje) 
to cel nowelizacji przepisów.

Ponadto w art. 248 § 2 K.s.h. zostało wprowadzone 
zastrzeżenie, że do protokołu ze zgromadzenia wspólni-
ków należy dołączyć listę wspólników głosujących przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy 
czym nie są wymagane podpisy wspólników biorących 
udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej.

Przyjęta ustawa nie nakłada na spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością obowiązku organizacji zgromadzenia 
wspólników przy wykorzystaniu środków elektronicz-
nych (telezgromadzenia i wideokonferencje), ale daje 
taką możliwość. Wspólnikami w znacznej liczbie spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością są bowiem osoby 
zagraniczne – zarówno fizyczne, jak i prawne. Jeżeli 
udziałowcem jest podmiot zagraniczny lub obcokrajo-
wiec, albo w razie gdy przynajmniej jeden ze wspólni-
ków przebywa poza granicami Polski, zorganizowanie 
zgromadzenia wspólników stanowiło dotąd wyzwanie 
zarówno dla spółki, jak i wspólników. Przedmiotowe 
zmiany ograniczą zbędny formalizm i wpłyną pozytywnie 
na możliwość ich aktywnego uczestnictwa uprawnio-
nych w zgromadzeniach wspólników. Nadto zmiana 
k.s.h. dotycząca umożliwienia organizacji zgromadzenia 
wspólników w formie elektronicznej może ułatwić spół-
kom pozyskiwanie zagranicznych inwestorów. 

Nowelizacja weszła w życie 3 września br.  

PRAWO

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8587AF9009C699ADC1258384004202E1
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/07/ksh-3142-skrot.rtf
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REKOMPENSATY DLA BRANŻ 
ENERGOCHŁONNYCH

Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych – takich jak chemiczna, hutnicza czy pa-
piernicza – będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za zawarte w cenie energii koszty 
nabycia uprawnień do emisji CO2. 

Pierwsze wypłaty – za rok 2019 – nastąpią już w 2020 
roku. Trafi na nie ok. 0,89 mld zł rocznie. Rekompensaty 
pomogą naszemu przemysłowi utrzymać konkuren-
cyjność z zagranicą. Pozwoli to utrzymać ok. 1,3 mln 
miejsc pracy w samych przedsiębiorstwach energo-
chłonnych oraz u ich kooperantów. 

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i pod-
sektorów energochłonnych umożliwia przyznawanie 
rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sekto-
ra energochłonnego (huty, zakłady chemiczne i pa-
piernicze), których rentowność i konkurencyjność 
jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii 
elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klima-
tyczno-energetyczną. Ma to ograniczyć przenoszenie 
kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, za-
kupionych przez producentów energii, na jej odbiorców.

Formuła wyliczania wysokości rekompensat uwzględ-
nia średnie ceny uprawnień do emisji. Rosnące ceny 
uprawnień przekładają się zatem na wyższy poziom 
rekompensat. W rezultacie rekompensaty istotnie ob-
niżą koszty zakupu energii. Zgodnie ze znowelizowaną 
Dyrektywą ETS, rekompensaty można finansować 
z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do 
emisji. W Polsce w 2018 r. dochody z aukcji wyniosły 
ok. 5 mld zł, w 2019 może to być kwota nawet dwa 
razy większa.

By uzyskać rekompensaty, trzeba będzie złożyć wnio-
sek do 31 marca danego roku. Decyzje o ich przyzna-
niu i wysokości będzie podejmował prezes URE do 

30 września danego roku. Od takiej decyzji będzie 
można się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Przedsiębiorcy otrzymają rekompen-
saty na przełomie października i listopada danego roku. 
Będzie je wypłacał BGK.

Dodatkowo beneficjenci systemu będą musieli spełnić 
wymóg wdrożenia w swoich zakładach certyfikowa-
nego systemu zarządzania energią lub bardziej kom-
pleksowego rozwiązania.

Przedsiębiorcy w 2019 roku będą mogli wybrać tylko 
jeden system wsparcia. Albo rekompensaty dla insta-
lacji zagrożonych tzw. ucieczką emisji, albo ten wpro-
wadzony na mocy ustawy z 28 grudnia 2018 r. Celem 
tej drugiej ustawy było ustabilizowanie cen energii 
w 2019 r. na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 
30 czerwca 2018 r.

Obecnie, zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2009 r. (tzw. dyrektywa EU ETS), 
wytwórcy energii elektrycznej objęci są systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych. Pomimo że część uprawnień otrzymują wciąż 
bezpłatnie, to produkcja prądu ze źródeł kopalnych 
wymaga zakupu coraz droższych uprawnień do emisji 
CO2. Dodatkowo pula darmowych uprawnień będzie 
się stopniowo kurczyć do roku 2027, gdy całość emisji 
w energetyce będzie wymagać zakupu uprawnień.

Znajduje to odzwierciedlenie w wyższej cenie energii 
elektrycznej.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=81802132EA845A5AC125842B0047E4B1
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/09/sektoryenergochlonne.rtf
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-rekompensaty-dla-branz-energochlonnych
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SANKCJE ZA OPÓŹNIENIA  
W ZAPŁACIE

Prawo do popełnienia błędu

Główne rozwiązania ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów płatniczych to:
•  skrócenie terminów zapłaty; przewidziano skróce-

nie terminów płatności w transakcjach pomiędzy 
przedsiębiorcami lub innymi podmiotami obję-
tymi zakresem działania ustawy. Podmioty pu-
bliczne będą musiały uregulować swoje należno-
ści w 30 dni, wyjątek przewidziano dla instytucji 
leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę. 
W przypadku transakcji, w których na pieniądze 
czekają mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłuż-
nikiem jest większy kontrahent, termin płatności 
nie może przekroczyć 60 dni.

•  uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsię-
biorstw generujących największe zatory;

•  zobowiązanie największych firm do raportowania 
do MPiT swoich praktyk płatniczych;

•  ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT), tj. 
możliwość pomniejszenia przez wierzyciela pod-
stawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, je-
żeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub 
zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od 

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóź-
nień w płaceniu kontrahentom – to główny cel 
ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, 
która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r. 
UOKiK będzie mógł karać firmy, które zalegają 
z płatnościami.

dnia upływu terminu jej płatności oraz nałożenie 
na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy 
opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieure-
gulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie 
zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia 
upływu terminu płatności określonego w fakturze 
(rachunku) lub umowie;

•  zwiększona wysokość odsetek, jakich może doma-
gać się przedsiębiorca, jeżeli druga strona transakcji 
handlowej nie płaci za towary lub usługi (11,5%);

•  wzmocnienie pozycji wierzycieli w stosunku do 
dłużników w sądzie; 

•  zaliczenie nieuzasadnionego wydłużania terminów 
zapłaty do czynów nieuczciwej konkurencji.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nadmierne opóźnienia w płatnościach 
będą groziły interwencją Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
UOKiK będzie mógł reagować 
w przypadku, kiedy suma zaległych 
świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy 
w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie 
co najmniej 5 mln zł do 2021 r. 
i 2 mln zł w późniejszych latach.

Postępowania będą wszczynane z urzędu i będą mu-
siały zakończyć się w ciągu 5 miesięcy. Zawiadomienie 
o braku zapłat w terminie będzie mógł złożyć do 

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/07/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_31_lipca_2019_r._o_zmienie_niekorych_ustaw_w_celu_ograniczenia_zatorow_platniczych.rtf
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=480B04EFA391F40EC12584090027F675
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UOKiK każdy, zarówno przedsiębiorca, który padł 
ofiarą praktyk, jak i osoba podejrzewająca, że dany 
podmiot nie płaci swoim kontrahentom. W trakcie 
postępowania urząd będzie kontrolował płatności 
z dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania. 
Kara będzie obliczana według poniższego wzoru na 
podstawie wartości opóźnionych świadczeń i  okresu 
opóźnienia z zastosowaniem stawki odsetek usta-
wowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

Ukarany przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się o po-
nowne rozpatrzenie sprawy przez UOKiK. Następnie 
będzie miał możliwość złożenia skargi do wojewódz-
kiego sądu administracyjnego.

 – „Będziemy stanowczo reagować w przypadku 
opóźnień w płatnościach, ale będą też okoliczności 
łagodzące. Nakładane sankcje będą mogły zostać 
zmniejszone, jeżeli dłużnik ureguluje swoje zaległo-
ści.  Podmiotów, które same są ofiarami zatorów, nie 
będziemy karać w ogóle. Nie będzie natomiast po-
błażania dla recydywistów – ci będą musieli zapłacić 
więcej” – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd będzie mógł obniżyć karę o 20%, jeżeli przed-
siębiorca spłaci należności wraz z odsetkami w ciągu 
14 dni od doręczenia mu postanowienia o wszczęciu 
postępowania. UOKiK będzie mógł też zastosować 

dodatkową obniżkę o 10%, jeżeli dłużnik niezwłocznie 
zapłaci karę i zrzeknie się  prawa do złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd. Kary nie 
otrzymają podmioty, które nie płacą swoim wierzy-
cielom z tego powodu, że nie otrzymują pieniędzy od 
swoich dłużników. Natomiast jeśli UOKiK stwierdzi, 
że ukarany już wcześniej przedsiębiorca ponownie 
dopuszcza się nadmiernych opóźnień – kolejna na-
łożona kara może być podwyższona o 50%.  

JKP (kara) = WŚ × n/365 × OU

 – gdzie: 

JKP – jednostkowa kara za niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie pieniężne,
WŚ – wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego,
n – wyrażony w dniach okres, który upłynął od dnia wymagalności niespełnionego  
lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, do ostatniego dnia okresu objętego  
postępowaniem, albo do dnia jego spełnienia jeżeli świadczenie pieniężne zostało spełnione  
w okresie objętym postępowaniem,
OU – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustalone na dzień  
wydania decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej.

UOKiK będzie mógł przeprowadzić kontrole u przed-
siębiorcy i żądać przekazania koniecznych informacji 
i dokumentów. Zmiany zakładają również ściślej-
szą niż dotychczas współpracę pomiędzy Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Krajową 
Administracja Skarbową. UOKiK będzie mógł pozy-
skać informacje, dzięki którym będzie można uniknąć 
wszczynania postępowań wobec przedsiębiorców 
terminowo płacących należności, a działania Urzędu 
skoncentrują się na podmiotach tworzących zatory 
płatnicze.

Prezes UOKiK co roku, do końca pierwszego kwartału 
będzie składał sprawozdanie Premierowi z przepro-
wadzonych postępowań.

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15784
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NOWE UPRAWNIENIA UOKIK

Kary za naruszanie zakazu geoblokowania i dostęp UOKiK do tajemnicy skarbowej – to naj-
ważniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które weszły w życie 
17 września br.

Inne zaczną obowiązywać 3 stycznia 2020 r.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnego 
rozporządzenia w sprawie nieuzasadnionego bloko-
wania geograficznego. Zakazuje ono przedsiębiorcom 
dyskryminowania klientów z powodu przynależności 
państwowej, miejsca zamieszkania lub prowadzenia 
działalności gospodarczej. Konsumenci mają mieć 
równy dostęp do oferty niezależnie od kraju EOG 
(UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein), z którego 
robią zakupy. Sprzedawca nie może im z tego powodu 
np. odmówić sprzedaży towaru czy odrzucić karty 
płatniczej. Nowelizacja uściśla, kto w Polsce odpo-
wiada za egzekwowanie tych przepisów. UOKiK ma 
interweniować w 2 sytuacjach. Po pierwsze, w rela-
cji przedsiębiorca-konsument w sprawie naruszania 
zbiorowych interesów konsumentów, np. gdy polski 
e-sklep automatycznie, bez pytania o zgodę, przekie-
rowuje klientów z innych krajów na strony z ofertą 
w ich językach różniące się od tej w języku polskim. 
Gdyby natomiast e-sklep z innego kraju UE blokował 
polskich konsumentów, UOKiK może interweniować 
poprzez Consumer Protection Cooperation (CPC). Po 
drugie, w relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca urząd 
może wszcząć postępowanie antymonopolowe, gdy 
powstanie podejrzenie, że geoblokowanie ogranicza 
konkurencję. Zarówno w tym przypadku, jak i za na-
ruszenie zbiorowych interesów konsumentów UOKiK 
może nakładać kary finansowe do 10% obrotów przed-
siębiorcy z poprzedniego roku. W pozostałych sytu-
acjach, np. odszkodowań w indywidualnych sprawach 
konsumentów, właściwe do rozstrzygania sporów 
będą sądy powszechne.

Przepisy przewidują też pomoc dla konsumentów 
dyskryminowanych przez zagraniczne sklepy. Będzie 
jej udzielać Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR, który 
działa przy UOKiK. 

Prezes UOKiK zyskał dostęp do tajemnicy skarbowej. 
Będzie mógł z niego korzystać podczas postępowań 
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz 
nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontrakto-
wej. Ułatwi mu to szacowanie i nakładanie kar. 

Nowelizacja rozszerza też uprawnienia prezesa UOKiK 
do korzystania z tajemnicy bankowej. Miał już do niej 
dostęp przy postępowaniach dotyczących ochrony 
konsumentów i konkurencji oraz pomocy publicznej. 
Po zmianach – co ważne dla rolników – obejmie tak-
że sprawy z zakresu nieuczciwego wykorzystywania 
przewagi kontraktowej. 

Ponadto UOKiK będzie mógł się dzielić z Komisją 
Nadzoru Finansowego informacjami uzyskanymi pod-
czas postępowań.

Prezes urzędu uzyska większą elastyczność przy 
przydzielaniu zadań swej centrali, delegaturom oraz 
laboratoriom. 

Po zmianach każde województwo ma mieć swojego 
przedstawiciela składzie Krajowej Rady Rzeczników 
Konsumentów, która działa przy UOKiK jako organ 
doradczy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001667
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://www.uokik.gov.pl/unia_europejska.php
https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15771&news_page=1
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/19/informacja_ws._ustawy_z_dnia_4_lipca_2019_r._o_zmianie_ustawy_o_ochronie_konkurencji_i_konsumentow.rtf
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ZASADA WIN-WIN.  
NEGOCJACJE BEZ PRZEGRANYCH

WIN-WIN W PRAKTYCE

Rozstrzygnięcie sporu lub negocjacji zazwyczaj po-
strzegane jest jako zwycięstwo jednej strony, a po-
rażka drugiej (metoda win-lose). Wiele sytuacji da 
się jednak rozwiązać w taki sposób, żeby wszyscy 
uczestnicy poczuli się zwycięzcami (metoda win-win).

Z zasady win-win wynika takie rozwiązanie konfliktu, 
które daje satysfakcję każdej ze stron, przynosi re-
zultaty dla obu stron negocjacji, zaspokaja potrzeby 
uczestników (negocjacji, sporu).

Rozwiązanie win-win to nie kompromis. W tym przy-
padku strony konfliktu z niczego nie rezygnują, ale 
dążą do pełnej realizacji swoich potrzeb. To jeden 
z powodów, dla których metoda win-win nie jest jesz-
cze często stosowana. W negocjacjach, w spornych 
sytuacjach uczestnicy rzadko myślą o drugiej stronie. 
Inne to zbyt szybka ocena tzw. przeciwnika i zamknię-
cie się we własnym wyobrażeniu rozwiązania sporu. 
W ślad za tym idzie poszukiwanie „jedynej słusznej 
odpowiedzi”, co zawęża możliwości rozstrzygnięć. 
Strony często koncentrują się wyłączenie na własnych 
interesach. A to prowadzi do składania niemożliwych, 
jednostronnych propozycji rozstrzygnięć.

KILKA KROKÓW DO ROZWIĄZANIA  
SPORU Z SUKCESEM 

Andrzej Blikle w książce „Doktryna jakości” napisał, 
że należy rozpoznać i określić problem. Może to 

Rozstrzyganie konfliktów i negocjacji tak, by wygrane były obie strony, brzmi nierealnie. 
Jednak o skuteczności i możliwościach zasady win-win mówi praktyka wielu firm. Czym 
jest i jak ją zastosować?

być np. różnica zdań pracowników w jakiejś kwe-
stii. Trzeba opracować i przedstawić możliwości 
rozwiązań, w znalezieniu jak największej liczby 
korzystnych i obiektywnych rozwiązań pomóc może 
mediator. Musi też dojść do oceny propozycji. Na 
drodze konsensusu należy podjąć decyzję. Obydwie 
strony powinny zgodzić się na wybór jednego roz-
wiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich 
w jak największym stopniu. Na koniec pozostaje 
wprowadzić tę decyzję w życie i ocenić, czy roz-
wiązanie się sprawdza.

KORZYŚCI METODY WIN-WIN

Samo tylko podejście do drugiej strony i myślenie 
o negocjacjach „wygrany-wygrany” przynosi pierw-
sze sukcesy. Z danych statystycznych wynika, że 
dzięki zastosowaniu metody win-win w rozwiązy-
waniu konfliktów między menedżerami zakładów 
znacznie spadła nieobecność w pracy i zmniejszyła 
się rotacja pracowników. W firmach przekłada się 
to na jakość produktów.

Podejście win-win zachęca do współpracy, a nie 
do rywalizacji. Skłania skonfliktowane strony do 
szukania korzystnego porozumienia, by usiadły po 
tej samej stronie stołu negocjacyjnego.

Ciekawostka. Metodę win-win zastosowano sku-
tecznie w wielu skomplikowanych sporach między-
narodowych, rozwiązano m.in. konflikt pomiędzy 
Izraelem i Egiptem o Półwysep Synaj.

ZARZĄDZANIE I MARKETING
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KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE 
UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB 
NIESAMODZIELNYCH?

Świadczenie uzupełniające przysługuje (nie wcześniej 
niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek) od mie-
siąca, w którym spełni się wymagane warunki, tj. gdy 
wnioskodawca:
1. ukończył 18 lat;
2. jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, a nie-

zdolność ta została stwierdzona orzeczeniem 
o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji;

3. nie jest uprawniony do emerytury ani renty, nie ma 
ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężne-
go finansowanego ze środków publicznych, np. za-
siłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek 
nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest 
uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji 
właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
albo
jest uprawniony do tych świadczeń (emerytury, 
renty albo innych świadczeń pieniężnych finanso-
wanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą 
wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą 
do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna 
wysokość brutto nie przekracza 1600 zł (przy usta-
laniu kwoty 1600 zł nie bierze się pod uwagę kwoty 
renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się 
całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodziel-
nej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622) wchodzi w życie 1 października br.

KADRY I ZUS

przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki 
w szkole przed ukończeniem 25 roku życia);

4. ma miejsce zamieszkania w Polsce;
5. ma polskie obywatelstwo

lub
ma prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, 
jeśli jest obywatelem jednego z państw członkow-
skich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfe-
deracji Szwajcarskiej
lub
ma zalegalizowany pobyt w Polsce, jeśli jest obywa-
telem państwa spoza UE albo EFTA.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która 
jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę po-
zbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka 
osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie 
dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może 
przysługiwać.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć 
wniosek (ESUN) – w każdej placówce ZUS lub przesłać 
pocztą do ZUS. Do wniosku o świadczenie uzupełniające 
trzeba dołączyć:
•  orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności 

https://www.zus.pl/documents/10182/2875809/Katalog+%C5%9Bwiadcze%C5%84+pieni%C4%99%C5%BCnych+finansowanych+ze+%C5%9Brodk%C3%B3w+publicznych_SU.pdf/03b063fa-08c7-4dbd-26bc-626a19dddd4a
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=44CC80241388B8EBC1258433002D1731
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/09/swiadczenieuzupelniajace.rtf
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
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do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 
albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez ko-
misję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli 
nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo 
(jeśli ZUS ma takie orzeczenie w dokumentacji 
emerytalno-rentowej wnioskodawcy – nie trzeba 
go dołączać);

•  jeśli ma się prawo do emerytury lub renty zagra-
nicznej lub innego świadczenia zagranicznego 
o podobnym charakterze – dokument potwier-
dzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość 
wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą 
do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może 
ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest też:
•  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji,

•  orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli zainteresowany nie ma orzeczenia potwierdzającego 
niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął 
okres, na który zostało ono wydane, do wniosku należy 
dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez 
lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem 
wniosku, oraz – jeżeli posiada – dokumentację medyczną 
i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu 
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:
•  kartę badania profilaktycznego,
•  dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Jeśli wnioskodawca posiada – powinien dołączyć także 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Decyzję w sprawie świadczenia ZUS wyda w ciągu 30 dni 
od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej 
wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie 
się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji. Jeśli zainteresowany złoży wniosek przed 1 grud-
nia 2019 r., to na wydanie decyzji w sprawie świadczenia 

uzupełniającego ZUS będzie miał 60 dni od wyjaśnienia 
ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 
27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Świadczenie uzupełniające przysłu guje 
w wysokości 500 zł, jeżeli świadczenio-
biorca:
•  nie jest uprawniony do emerytury ani 

renty i nie ma ustalonego prawa do 
innego świadczenia pieniężnego finan-
sowanego ze środków publicznych lub

•  ma takie świadczenia, ale ich łączna 
kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli zainteresowany pobiera emeryturę, 
rentę bądź inne świadczenie finansowane 
ze środków publicznych i łączna kwota 
brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 
1100 zł, a nie przekracza1600 zł, to wyso-
kość świadczenia uzupełniającego będzie 
niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między 
kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługują-
cych mu świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją ZUS 
w sprawie świadczenia uzupełniającego, to ma pra-
wo odwołać się od tej decyzji do sądu okręgowego – 
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego 
ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Może to 
zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia 
doręczenia decyzji. Odwołanie można złożyć na piśmie 
lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo 
wysłać pocztą. Złożenie odwołania i postępowanie 
przed sądem są wolne od opłat.

Otrzymujący świadczenie uzupełniające ma obowiązek 
powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają 
wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub 
na jego wysokość – pod rygorem zwrotu otrzymanych 
nienależnie kwot.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941
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SKŁADKI ZUS  
NA CHOROBOWYM

W wyroku z 3 lipca 2019 r. w sprawie skargi konsty-
tucyjnej J. N. dotyczącej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkującej 
przyznanie zasiłku chorobowego (sygn. SK 20/18) Try-
bunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 10 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku 
z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Sprawa dotyczyła możliwości skorzystania z upraw-
nienia do zmniejszenia najniższej podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w przypadku niezdolności do pracy osoby prowa-
dzącej pozarolniczą działalność. Skarżący nie mógł 
skorzystać z tego uprawnienia, ponieważ nie opłacił 
składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 
W ocenie skarżącego oznacza to nieusprawiedliwioną 
i sprzeczną z Konstytucją selekcję obywateli w zakresie 
uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w razie 
niezdolności do pracy ze względu na chorobę. 

Trybunał stwierdził, że kryterium zróżnicowania ubez-
pieczonych, jakim jest – według kwestionowanego 
przepisu – opłacanie składek na ubezpieczenie choro-
bowe, pozostaje w racjonalnym związku z celem i tre-
ścią ocenianej regulacji. Uznał za racjonalne przyjęcie 
przez ustawodawcę założenia, że obniżenie składek 
na jedno z ubezpieczeń (w tym przypadku – emery-
talno-rentowe) uzależnione jest miedzy innymi od 
opłacania składki na inne ubezpieczenie (w tym przy-
padku – chorobowe). Zaskarżony przepis nie prowadzi 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie 
zasiłku chorobowego jest konstytucyjna.

do nieproporcjonalnego pogorszenia sytuacji grupy 
ubezpieczonych, do której należy skarżący. 

TK zauważył, że podstawa wymiaru składki na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność jest określona korzystniej niż 
w przypadku ogółu ubezpieczonych, a rozwiązanie 
prawne zawarte w art. 18 ust. 10 u.s.u.s. stanowi do-
datkową preferencję. Dlatego uzależnienie możliwości 
zmniejszenia przez te osoby najniższego wymiaru skład-
ki emerytalno-rentowej od opłacenia przez nie składki 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego trudno 
uznać za wyraz nieproporcjonalnego potraktowania. 

TK stwierdził także, że konieczność opłacania składek 
na ubezpieczenie chorobowe jako warunek obniże-
nia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
jest uzasadniona w świetle art. 67 ust. 1 Konsty-
tucji. Ubezpieczenia społeczne, w ramach których 
są płacone składki, stanowią zespół instrumentów 
umożliwiających wykonanie konstytucyjnego obo-
wiązku zabezpieczenia społecznego. Dla zachowania 
realnej wartości wypłacanych uprawnionym środków, 
przy jednoczesnym bilansowaniu systemu, wszelkie 
dopuszczalne uszczuplenia powinny być racjonal-
nie uzasadnione i mieć swoje oparcie w wartościach 
ustrojowych. Według składu orzekającego przyjęte 
rozwiązanie dostatecznie chroni interesy ubezpieczo-
nych, a jednocześnie sprzyja ochronie interesu całego 
społeczeństwa, które – za pomocą płaconych danin 
publicznych i podatków – pośrednio dotuje FUS.

CIEKAWE ORZECZENIE
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http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10691-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-i-rentowe-warunkujaca-przyznanie-zasilku-cho
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PŁACA MINIMALNA W GÓRĘ
W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa 
wyniesie 17 złotych. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone 
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

NEWS

Płaca minimalna w 2020 roku

Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wy-
nagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 
350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bie-
żącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6%. 

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest 
wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakła-
dała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, 
a stawki godzinowej do 16 złotych. 

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i utrzymującą 
się dobrą koniunkturę gospodarczą, rząd postanowił 
o ustaleniu płacy minimalnej na jeszcze wyższym po-
ziomie, właśnie 2600 złotych. 

Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzi-
nowa została ustalona na poziomie minimum 17 złotych. 

Polacy chcą i powinni zarabiać więcej. Podniesienie płacy 
minimalnej do 2600 zł pozytywnie wpłynie na sytuację 
finansową gospodarstw domowych – powiedziała mi-
nister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Bo-
rys-Szopa. Licząc od 2015 r. wynagrodzenie minimalne 
wrośnie o 850 zł. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących 
płacę minimalną.

W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 
49,7% prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Mini-
sterstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto 

w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 
5227 zł i będzie o 6% wyższe niż przeciętne pensje 
(prognozowane przez MF) w 2019 roku.  

Poza tym Premier adeklarował, że w 2021 r. minimalne 
wynagrodzenie będzie wynosiło 3000 zł.

Zmiany w płacy minimalnej

W 2020 roku wchodzą także w życie przepisy, które za-
kładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, 
które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości 
minimalnej pensji. Od stycznia do minimalnej pensji nie 
będzie już wliczany dodatek za staż pracy. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001778
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3A137E0D17E016C2C125842D004FE061
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/08/07/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_19_lipca__2019_r._o_zmianie_ustawy_o_minimalnym_wynagrodzeniu_za_prace.rtf
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O RZECZNIKU PRAW PODATNIKA
- wywiad z Wiesławem Janczykiem, Posłem na Sejm RP.

LUDZIE Z PASJĄ

Wiesław Janczyk (ur. 7 kwietnia 1964 
w Chomranicach) – polski polityk i samo-
rządowiec, Poseł na Sejm VI, VII i VIII ka-
dencji, członek Klubu Parlamentalnego 
Prawo i Sprawiedliwość, w latach 2016–
2018 sekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów.

W 1993 r. ukończył studia na kierun-
ku filologia polska na Wydziale Filolo-

gicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 studia 
podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. 
Pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej jako m.in. 
zastępca dyrektora oddziału. Zajmował też stanowisko 
wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej „Remag”. W 2002 
i 2006 był wybierany do rady powiatu limanowskiego. 
Mieszka w gminie Limanowa.

Kiedy będzie można liczyć na wsparcie rzecznika 
praw podatnika?

Projekt rządowy został złożony do Sejmu i miał pełne 
zielone światło do procedowania. Prace nad nim nie 
zostały zakończone, chociaż w lipcu tego roku odbyło 
się jego pierwsze czytanie i trafił do Komisji Finansów 

do dalszych prac. Podobnie jak z nową ordynacją 
podatkową, tutaj również zabrakło trochę czasu na 
przeprowadzenie procesu uzgodnienia w parlamen-
cie ostatecznej wersji tej regulacji, która zmienia też 
blisko 200 innych ustaw. Jestem pewny, że to będzie 
jedna z tych rzeczy, które zostaną przepracowane na-
tychmiast w nowej kadencji Sejmu. Warto nadmienić, 
że w założeniach obydwa te dokumenty miały być 
procedowane łącznie w celu zachowania spójności 
rozwiązań. Na usprawiedliwienie można przywołać 
fakt, że ordynacja podatkowa, jaką obecnie znamy,  
z sierpnia 1997 r., w Sejmie była procedowana ponad 
2 lata, nim została przyjęta.

W czym będzie mógł pomóc podatnikom rzecznik 
praw podatnika?

Zgodnie z założeniami, rzecznik ma być powołany do 
dnia 1.04.2021 r. na 6-letnią kadencję. Podstawo-
wym jego zadaniem będzie przedstawianie organiza-
cjom, organom i instytucjom publicznym propozycji 
i wniosków, które w większym niż dzisiaj stopniu 
mogą chronić skutecznie prawa podatnika. Podat-
nicy uzyskają nowy ważny urząd, który ma stać po 
ich stronie przy poruszaniu się w labiryncie regulacji 
i prawa podatkowego.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3C4188DE6229EA53C1258417003990CA
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Jakie kompetencje sprawcze zostaną przyznane 
rzecznikowi?

Do jego zadań będzie należało wnioskowanie o za-
bezpieczenie bieżącej spójności prawa, wnioskowanie 
do instytucji o likwidację zbędnych procedur unie-
możliwiających sprawne działanie i rozstrzygnięcia 
wątpliwości na linii podatnik i instytucje, analiza 
sprawności obsługi i załatwiania skarg podatników 
w kontaktach z Krajową Administracją Skarbową, 
występowanie do Ministra Finansów o wydanie 
interpretacji ogólnej. Do bardzo ważnych kompe-
tencji rzecznika wpisano możliwość wnioskowania 
o wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą, a także 
uczestniczenie w roli mediatora w postępowaniu 
podatkowym i sądowoadministracyjnym. Rzecznik 
będzie zobowiązany do przekazywania corocznego 
raportu z działalności na ręce Prezesa Rady Ministrów.

W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podat-
nika. Czemu ma ona służyć, skoro prawa podatnika 
są już określone w Ordynacji podatkowej?

Pamiętajmy, że prace nad projektem nie są zakończo-
ne. Osobiście uważam, że nie ma powodu przywo-
ływania tych samych praw w różnych ustawach; od 
samego powtarzania nie przybywa pola do swobody 
i wolności gospodarczej. Jeśli będę miał wpływ na 
tworzenie ostatecznej wersji dokumentu, to zwrócę 
uwagę na tę kwestię w toku prac Komisji Finansów.

Co chciałby Pan zmienić w kwestiach podatkowo-
-gospodarczych w następnej kadencji?

Budowanie dobrobytu obywateli nie zależy tylko od 
inicjatywy ustawodawczej procedowanej na Komisji 
Finansów czy zgłaszanej przez Ministra Finansów. 
Ogromne pole do działania na rzecz wzrostu go-
spodarczego ma Minister Infrastruktury, Minister 
Obrony i wiele innych resortów, ale też samorządy, 
banki i sami przedsiębiorcy.

W moim przekonaniu dalszy sukces Polski w naprawie 
finansów publicznych i na drodze szybkiego wzrostu 

może przynieść utrzymanie sprawności działania 
systemu podatkowego w obszarze VAT, akcyzy, PIT  
i CIT. Bardzo dobre są postulaty rządu o wprowa-
dzeniu adekwatności składki ZUS do uzyskiwanych 
dochodów.

Jestem zwolennikiem przywrócenia ulgi remonto-
wo-budowlanej,  lepszego monitoringu operacji 
bankowych idących w ślad za nielegalnymi transak-
cjami występującymi w szarej strefie usług, handlu, 
przemytu.

Życzę wszystkim przedsiębiorcom i doradcom podat-
kowym takiego prawa, które nie będzie hamowało 
rozwoju firm i wzrostu gospodarczego. Prawa, które 
zapewni najlepsze możliwe warunki dla uczciwej 
konkurencji. Jako osoba, która w dobiegającej końca 
kadencji Sejmu i pracy rządu miała spory wpływ na 
wykonane regulacje systemu podatkowego, chcę 
podziękować wszystkim przedsiębiorcom za cierpli-
wość do wdrażania reform systemu podatkowego, bo 
były to lata szczególnego wysiłku organizacyjnego. 
Pokonywaliśmy wiele barier technologicznych i in-
formatycznych. Wszystkich cieszą nowe dochody 
do budżetu Państwa i poprawa konkurencyjności 
polskich firm, poprzez wyeliminowanie wielu nie-
uczciwych praktyk związanych z omijaniem przepisów 
podatkowych.

Rząd uzyskał dużą swobodę działania. Przyczyniliśmy 
się do przekonania milionów ludzi co do faktu, że 
sprawnie rządzone Państwo jest wielką wartością.

Dziękuję za rozmowę.
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FAKTURA TYLKO DO  
PARAGONU Z NIP

Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), nowe 
zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych 
będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ustawa ta 
wchodzi bowiem w życie 1 września 2019 r., z wy-
jątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 
1 stycznia 2020 r.

Jak zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.?

Fakturę VAT będzie więc można wystawić tylko do 
paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy prowa-
dzącego działalność gospodarczą.

Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowa-
nej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę na-
bywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, 
wyłącznie w przypadku, gdy ten numer będzie znaj-
dować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Ponieważ zaś wiele kas fiskalnych nie ma obecnie 
takiej funkcji, jedyną możliwością otrzymania faktury 
będzie poproszenie o nią sprzedawcę od razu, bez 
drukowania przez niego paragonu fiskalnego. 

DORADCA RADZI

Za naruszanie nowych zasad przewidziano sankcje 
zarówno dla sprzedawców, jak i dla nabywców. Jeśli 
podatnik nie zastosuje się do nowych przepisów 
dotyczących wystawiania faktur do paragonów i po-
mimo braku NIP-u nabywcy na paragonie wystawi 
fakturę, to organ podatkowy może ustalić mu do-
datkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 
odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego 
na tej fakturze. Ustalenie podobnego dodatkowego 
zobowiązania podatkowego kupującemu będzie moż-
liwe za ujęcie w ewidencji VAT faktury wystawionej 
do paragonu, który nie zawiera NIP nabywcy. Jednak 
w obu wypadkach w stosunku do osób fizycznych, 
które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność 
za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 
skarbowe, dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie 
będzie ustalane.

Nowe rozwiązania nie będą miały zastosowania do po-
datników świadczących usługi taksówek osobowych, 
z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych 
z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami o VAT, paragon do kwo-
ty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi 
fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. 
W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby 
potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo 
występować o zwykłą fakturę.

Faktura do paragonu będzie wysta-
wiana jedynie w przypadku, gdy na 
tym paragonie będzie znajdować 
się numer identyfikujący nabywcę. 

https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/07/29/informacja_ww_ustawy_z_dnia_4_lipca_2019_r._o_zmianie_ustawy_o_podatku_od_towarow_i_uslug_.rtf
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FAKTURA TYLKO DO  
PARAGONU Z NIP

OBNIŻKA PIT OD PAŹDZIERNIKA

NIEZBĘDNIK

Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 października 
2019 r. Stąd stawka podatkowa w tym roku (w rozliczeniu rocznym) wyniesie 17,75%, a do 17% zostanie obni-
żona w 2020 roku.

Skala podatkowa za 2019 r.:

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu wynosi:
1) 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
2) 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 
31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 
12 gr. Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za ten okres płatnicy zamiast stawki 
17% stosują stawkę 17,75%. Od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od 
dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospo-
darczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr. 

Zryczałtowane koszty pracownicze od 1 października 2019 r.:
•  250 zł miesięczne – jednoetatowcy (dotąd 111,25 zł);
•  300 zł miesięczne – jednoetatowcy, dojeżdżający (dotąd 139,06 zł).

Przy obliczaniu podatku za 2019 rok podatkowy koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż: 
•  1 751 zł 25 gr – jednoetatowcy (dotąd 1 335,00 zł, w 2020 r. 3 000 zł);
•  2 626 zł 54 gr – wieloetatowcy (dotąd 2 002,05 zł, w 2020 r. 4 500 zł); 
•  2 151 zł 54 gr – jednoetatowcy, dojeżdżający (dotąd 1 668,72 zł, w 2020 r. 3 600 zł);
•  3 226 zł 92 gr – wieloetatowcy, dojeżdżający (dotąd 2 502,56 zł, w 2020 r. 5 400 zł).

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do

85 528 17,75%
minus kwota  

zmniejszająca podatek85 528 15 181 zł 22 gr + 32% nad-
wyżki ponad 85 528 zł

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=096A78C582D52043C1258448003EB84D
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2019/09/19/informacja_ws._ustawy_z_dnia_30.08.2019r._zmieniajacej_ustawe_o_podatku_dochodowym....rtf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nizszy-podatek-dla-emerytow-i-rencistow/2933760
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ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
• REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
• PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH,
• RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY,
• KADRY I PŁACE,
• 
• ADRY I PŁACE,
• DORADZTWO PODATKOWE,
• CONSULTING FINANSOWY,
• CONTROLING I PLANOWANIE FINANSOWE,
• WDRAŻANIE NOWYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

KONTAKT:

Tw ó j  d o r a d c a  p o l e c a

MONIKA KAWALEC: MK@ACCF.PL

PIOTR KAWALEC: PK@ACCF.PL

MAGDALENA KRAWCZYK: KM@ACCF.PL

IZABELA CHOLEWA: IC@ACCF.PL

EDYTA GÓRSKA: EG@ACCF.PL

ALICJA KARAWACKA: AK@ACCF.PL

ACCF BIURO KSIEGOWOSCI I DORADZTWA PODATKOWEGO 
MONIKA KAWALEC

ul. Zamknięta 10/2.11, 30-554 Kraków
NIP 6781187366
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EDYTA GÓRSKA: EG@ACCF.PL

ALICJA KARAWACKA: AK@ACCF.PL

ACCF BIURO KSIEGOWOSCI I DORADZTWA PODATKOWEGO 
MONIKA KAWALEC

ul. Zamknięta 10/2.11, 30-554 Kraków
NIP 6781187366
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PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NIEDZ. 

7 PAŹDZIERNIKA Wpłata podatku dochodowe-

go w formie karty podatkowej. Wpłata zryczałto-

wanego podatku od wypłat należności z tytułów 

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

ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych albo od dochodów z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, przekazanie podatnikowi mającemu 

siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7.

10 PAŹDZIERNIKA Wpłata składek na ubez-

pieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 

i FP – osoby fizyczne opłacające składki wyłącz-

nie za siebie. INTRASTAT.

14 PAŹDZIERNIKA Dzień Nauczyciela (Dzień 

Edukacji Narodowej).

15 PAŹDZIERNIKA Wpłata podatku od nieru-

chomości oraz podatku leśnego – osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiada-

jące osobowości prawnej. Wpłata składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro-

wotne, FP i FGŚP – pozostali płatnicy składek. 

21 PAŹDZIERNIKA Rozliczenia z PIT i CIT przez 

podatników i płatników-pracodawców. Wpłata 

ryczałtu. PFRON.

PAŹDZIERNIK 2019  
ważniejsze terminy

KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

25 PAŹDZIERNIKA Rozliczenie VAT i akcyzy. In-

formacja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za 

wrzesień. Przekazanie do PFRON dokumentów 

dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń 

niepełnosprawnych pracowników.

27 PAŹDZIERNIKA Niedziela handlowa. Zmiana 

czasu z letniego na zimowy.

31 PAŹDZIERNIKA Przekazanie do PFRON 

przez osoby niepełnosprawne prowadzące 

działalność gospodarczą wniosku o refundację 

zapłaconych składek emerytalno-rentowych za 

wrzesień 2019 r.


