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TEMAT NUMERU

Ograniczona ulga
abolicyjna
PODATKI

Odliczenia w PIT
za 2020 r.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tarcza finansowa PFR 2.0
dla mikrofirm, małych
i średnich firm
WYWIAD

Opłata reprograficzna

elektroniczny serwis klientów kancelarii

elektroniczny serwis klientów kancelarii
Tematem bieżącego numeru są konsekwencje wprowadzenia z początkiem
tego roku limitu dla tzw. ulgi abolicyjnej. Odczuje je wielu Polaków uzyskujących
dochody z zagranicy.
Każdy podatnik dowie się z gazety, z jakich odliczeń w PIT może skorzystać
w rozliczeniu za 2020 rok.
Przedsiębiorców z określonych branż powinna zainteresować informacja, że
trwa nabór wniosków o subwencje w ramach tzw. tarczy finansowej PFR 2.0.
Specjalista przedstawia, czym jest tzw. opłata reprograficzna.
A wszystkim zakochanym, z okazji ich święta, składamy życzenia samych
sukcesów i powodzenia w życiu.
Twój doradca podatkowy

NEWS

Przedsiębiorca jako konsument

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy W myśl nowych rozwiązań przedsiębiorcy od nonowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy wego roku przysługuje:
o prawach konsumenta przyznające przed- •
prawo do rękojmi za wady – sprzedawca nie
siębiorcom prawa konsumentów w relacjach
może odmówić przedsiębiorcy przyjęcia jego
z innymi przedsiębiorcami.
reklamacji,
ochrona przed tzw. niedozwolonymi posta•
To oznacza, że każda osoba fizyczna prowadząnowieniami umownymi, które są sprzeczne
ca własną działalność gospodarczą i wpisana do
z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
jego interesy,
Gospodarczej (CEIDG), mimo iż jest przedsiębior- •
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
cą, w określonych sytuacjach jest objęta ochroną
odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyprzewidzianą dla konsumentów. Ochrona dotyczy
czyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów;
każdej umowy bezpośrednio związanej z działaljeśli sprzedawca wcześniej nie poinformuje
nością gospodarczą przedsiębiorcy, gdy z treści
dokonującego zakupu przedsiębiorcy o prawie
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego
odstąpienia od umowy, ten będzie miał prawo
przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikajądo odstąpienia od umowy nawet w terminie
cego m.in. z przedmiotu wykonywanej przez niego
do 12 miesięcy.
działalności gospodarczej. Z nowych przepisów
skorzysta nawet 2,5 miliona przedsiębiorców.
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AKTUALNOŚCI
PODATKI
NOWE WZORY FORMULARZY PIT
Rozporządzeniem z 18 grudnia 2020 r. określono
nowe wzory formularzy podatkowych PIT dotyczących
rozliczenia podatku za 2020 r. Zawiera ono nowe
wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L,
PIT-36S, PIT-36LS, zmienia wzory niektórych załączników do zeznań np. PIT/O, PIT/B, PIT/IP oraz dodaje
2 nowe załączniki do zeznań: PIT/SE i PIT/WZ i określa
ich wzory. Nowe wzory stosuje się do przychodów
i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia
1 stycznia 2020 r.
Rozporządzeniem z 28 grudnia 2020 r. określono
zaś nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników PIT. Nowe wzory PIT-4R,

PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R, które będą miały zastosowanie
do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r. Natomiast nowy wzór PIT-11 będzie miał zastosowanie do
rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.
NOWY WZÓR EWIDENCJI PRZYCHODÓW
Rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. Minister
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmienił
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów
i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozporządzenie określa nowy
wzór ewidencji przychodów dla celów opodatkowania
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jaki
obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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SPÓŁKI KOMANDYTOWE
PODATNIKAMI CIT

ZWOLNIENIE Z AKCYZY OD
PRZETERMINOWANEGO PIWA

Od 1 stycznia 2021 r.:
» spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd
na terytorium Polski oraz
» spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie
osoby fizyczne (jeżeli przed rozpoczęciem roku
obrotowego, a zatem przed 1 stycznia 2021 r.
nie złożyły do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego informacji o podatnikach PIT posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem
podmiotów niebędących podatnikami podatku
dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki
lub aktualizacji tej informacji - w ciągu 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany)
– stały się podatnikami CIT.

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego weszła w życie 1 stycznia 2021 r.
Nowe przepisy przedłużają możliwość odzyskania
podatku akcyzowego zapłaconego od piwa, które
uległo przeterminowaniu.

Spółki komandytowe mogły przy tym postanowić, że
nowe przepisy znajdą do nich zastosowanie dopiero
od 1 maja 2021 r.
W przypadku spółek komandytowych nowelizacja
wprowadziła też zwolnienie z podatku części przychodów komandytariuszy, uzyskanych z udziału
w spółce komandytowej – zwolnieniu takiemu podlega 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z udziału w spółce komandytowej, nie więcej
jednak niż 60.000 zł rocznie. Komplementariusze
będą zaś mogli odliczyć od podatku dochodowego,
wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki
komandytowej, kwotę podatku zapłaconego przez
tę spółkę, proporcjonalnie obciążającą zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce. Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania w sytuacjach,
gdy istniejące między komplementariuszami spółki
komandytowej powiązania bądź sposób kierowania
spółką wskazują na tzw. cel optymalizacyjny założenia spółki przez jej wspólników.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ
STRATEGII PODATKOWEJ
Wprowadzony został obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
Obowiązek ten dotyczy:
» podatników, których przychody przekroczyły
50 mln euro w roku podatkowym;
» podatkowych grup kapitałowych.
Podatnicy powinni przygotować sprawozdanie do
końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu
roku podatkowego. Podatnicy, których rok podatkowy
jest zgodny z rokiem kalendarzowym, co do zasady,
na koniec 2021 r. będą musieli opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020.
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE
DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
Rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT
oraz CIT weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
NOWE WZORY FORMULARZY CIT
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
rozporządzeniem z 11 stycznia 2021 r. określił wzory
nowych formularzy CIT-15j i CIT/JW.
Wzory formularzy podatkowych (ZAW-RD oraz
OSW-RD) dla estońskiego CIT zostały zaś określone
rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 stycznia 2021 r.
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
SPRAWOZDANIA DOT. ZATORÓW PŁATNICZYCH
Obowiązuje już regulacja dotycząca sporządzania
przez największych przedsiębiorców sprawozdań
dotyczących stosowanych przez nich praktyk płatniczych. Chodzi o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
która nakłada na ok. 2600 największych podatników
podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek
przekazywania do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat ich praktyk płatniczych.
Dotyczy to:
» podatkowych grup kapitałowych, bez względu na
wielkość ich przychodu,
» firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln
euro.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA TURYSTYCZNY
FUNDUSZ GWARANCYJNY I TURYSTYCZNY
FUNDUSZ POMOCOWY
1 stycznia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wysokości
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
oraz określenia wysokości składki na Turystyczny
Fundusz Pomocowy (TFP). Wysokości składek na Fundusze wynoszą od 0 do 15 zł od każdego podróżnego.

KADRY I ZUS
STAWKA PŁACY MINIMALNEJ W 2021 ROKU
W nowym roku obowiązują nowe wysokości minimalnych gwarancji płacowych – wskazane w rozporządzeniu
Rady Ministrów z 15 września 2020 r.:
» minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracow-

»

ników (osób zatrudnionych w ramach stosunku
pracy) – 2.800 zł,
minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów
cywilnoprawnych – 18,30 zł.

JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI „MAŁY ZUS PLUS”?
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która
korzystała w 2020 r. z ulgi „mały ZUS plus” i nadal
w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik,
który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z „małego
ZUS plus”, musi zgłosić się do ubezpieczeń z kodem,
który rozpoczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92.
POBYT CZASOWY DLA PRACOWNIKÓW
DELEGOWANYCH DO POLSKI Z UE
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy
o wjeździe do Polski, pobycie oraz wyjeździe z naszego
kraju obywateli państw UE i członków ich rodzin. Chodzi
o umożliwienie osobom fizycznym z Wielkiej Brytanii
kontynuowanie zamieszkiwania oraz wykonywania
pracy w Polsce, do czego byli dotychczas uprawnieni
jako obywatele Unii.
POLSKO-NIEMIECKIE POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH
Polska i Niemcy zawarły porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez
pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19 - w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust.
1 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.
Porozumienie wprowadza fikcję prawną na potrzebę
stosowania art. 15 ust. 1 umowy. Przyjmuje się, że ze
względu na działania podjęte przez Polskę i Niemcy
mające przeciwdziałać pandemii COVID-19 pracę wykonywaną w domu (tj. w państwie rezydencji) przez pracownika na rzecz pracodawcy z drugiego państwa, można uznać za pracę wykonywaną w państwie, w którym
pracownik wykonywałby tę pracę, gdyby nie podjęto
działań antykryzysowych. Utrzymane są zasady opodatkowania obowiązujące przed wybuchem pandemii
COVID-19, pomimo zmiany okoliczności faktycznych
uzasadniających odmienne traktowanie.
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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TEMAT NUMERU

Ograniczona
ulga abolicyjna
1 stycznia 2021 r. weszły w życie
przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa
w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zmiana
polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi w wysokości
zaledwie 1360 zł.

KOGO DOTYCZY LIMIT ODLICZENIA?

U

stawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono
ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej – podatnicy będą
mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości
nieprzekraczającej kwoty 1360 zł.
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zapłaconym np. w Wielkiej Brytanii. Polacy uzyskujący dochody za granicą zobowiązani będą zatem
do zapłaty wyższego podatku w Polsce za 2021 r.
Zmiana ta dotknie polskich rezydentów uzyskujących
dochody np. z pracy w takich krajach jak: Austria,
Wielka Brytania, Irlandia, ZEA, USA, Rosja – w tych
państwach podatek jest niższy od podatku dochodowego w Polsce. Będą oni zobowiązani do dopłacenia
różnicy polskiemu fiskusowi.
Polskimi rezydentami podatkowymi są osoby fizyczne
mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające
jeden z tych warunków:
» posiadają na terytorium Polski centrum interesów
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów
życiowych) lub
» przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni
w roku podatkowym.

Limitem odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw.

Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 8000 zł to radykalne ograniczenie ulgi abolicyjnej,
gdyż w wielu państwach kwota wolna od podatku jest
dużo wyższa i w rezultacie podatnik płaci za granicą
niższy podatek dochodowy. Tymczasem po zmianie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej powoduje, że osoby
pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić
w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym

odliczeniu od podatku należnego polskiemu fiskusowi
podlegać będzie jedynie 1360 zł. To może zachęcić
Polaków do zmiany miejsca zamieszkania (rezydencji
podatkowej) do krajów, w których uzyskują dochody.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Kraje, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie – i rozliczają się metodą odliczenia proporcjonalnego
rozliczyć na nowych zasadach, np.: Wielka Brytania, (na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a
Irlandia, Austria, Słowenia, Finlandia, Litwa, Słowacja, ustawy o PIT).
Norwegia, Belgia, Dania, Australia, Nowa Zelandia,
Kanada, Izrael, Japonia, Holandia, USA i Rosja.
Podatnik odlicza od podatku (pomniejszonego o kwotę
składki na ubezpieczenie zdrowotne) kwotę, która
TERMINY STOSOWANIA LIMITU ODLICZENIA
odpowiada różnicy między podatkiem obliczonym
Z TYTUŁU ULGI ABOLICYJNEJ
metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku
obliczonego tzw. metodą wyłączenia z progresją (weWejście w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2021 r. dług zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).
oznacza, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku
2021 r. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie
rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach
podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.).
Podatnicy muszą jednak płacić zaliczki na podatek
w ciągu tego roku.
Dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.

Limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma
zastosowanie do dochodów osiąganych
od początku 2021 r.

NA CZYM POLEGA ULGA ABOLICYJNA?
Ulga przysługuje podatnikom, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskują
poza Polską dochody:
1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13,
art. 14 ustawy o PIT,
2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich
i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych
przepisów, z wykonywanej poza RP działalności
artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (wyjątkiem są dochody (przychody)
uzyskane z korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi)

Do skorzystania z ulgi nie są konieczne żadne szczególne dokumenty.
Podatnik odlicza ulgę w zeznaniu rocznym:
» PIT-36/PIT36S albo PIT-37 - od podatku obliczonego
»
»

według skali podatkowej,
PIT-36L/PIT-36LS - od podatku obliczonego według
jednolitej 19% stawki,
PIT-28/PIT28S - od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik nie skorzysta z ulgi, gdy dochody (przychody)
z ww. źródeł zostały uzyskane w krajach i na terytoriach,
które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PODATKI

Odliczenia w PIT
za 2020 rok
Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2020 rok, podatnicy mogą
skorzystać z rozmaitych ulg w postaci odliczeń od dochodu do
opodatkowania, jak też odliczeń od wyliczonego podatku.
ODLICZENIA OD DOCHODU
Rodzaje odliczeń

Wysokość i limity odliczeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

Kwota składek zapłaconych/potrąconych
w roku podatkowym

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
dokonane przez podatnika w roku podatkowym

Maksymalna kwota wpłat na IKZE: 6.272,40 zł

Ulga rehabilitacyjna przysługuje:
» określonym osobom niepełnosprawnym bądź
» podatnikom mającym na
utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj.
osób będących na utrzymaniu) w roku podatkowym nie
przekroczy 14.400 zł

»
»
»

Opłacenie przewodników
Utrzymanie psa asystującego Faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł
rocznie
Używanie samochodu osobowego

Leki zalecone przez lekarza
specjalistę

Nadwyżka wydatków ponad 100 zł/mies.

Pozostałe wydatki określone
w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT

Całe poniesione wydatki

Darowizny na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego
na cele pożytku publicznego
Darowizny rzeczowe na cele kształcenia zawodowego dla publicznych szkół, placówek i centrów

W wysokości dokonanej darowizny

Darowizny na cele kultu religijnego
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w sumie
do 6%
dochodu

Darowizny krwi na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi

W wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami i litrów oddanej krwi lub jej składników

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

Ulga na Internet (tzn. z tytułu wydatków na użytkowanie Internetu)

Do 760 zł rocznie; odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych.

Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych
świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

W całości – w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie
zostały potrącone przez płatnika

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rodzaje odliczeń
Ulga odsetkowa (odsetki od kredytu
na cele mieszkaniowe) – w ramach tzw.
praw nabytych

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Wysokość i limity odliczeń
Faktycznie poniesione wydatki na odsetki od tej części kredytu, która nie
przekracza 325.990 zł
Odliczenie do:
» 100% kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawie u podatników nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego (BCR);
» 150% kosztów kwalifikowanych - u BCR będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą;
» 150% wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a dodatkowych kosztów CBR oraz 100% kosztów wymienionych w art. 26e ust. 2
pkt 5 ustawy o PIT.
Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu z działalności gospodarczej.

Ulga termomodernizacyjna

Do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć
termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem

Ulga na złe długi

Zaliczana do przychodów należnych wartość wierzytelności pieniężnej nieuregulowana 90 dni od upływu terminu zapłaty ani do dnia złożenia zeznania.

O wysokość straty ze źródła przychodów podatnik może obniżyć w najStrata z lat ubiegłych z niektórych źródeł
bliższych 5 latach podatkowych dochód z tego źródła: do 50% straty/rok
przychodów
albo jednorazowo do 5.000.000 zł.

ODLICZENIA OD PODATKU
Rodzaje odliczeń
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona/pobrana w roku podatkowym
Ulga na dzieci – z ulgi tej skorzystać mogą
podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci m.in.
małoletnie. Odliczenie przysługuje w przypadku 1 dziecka, jeżeli dochody:
» podatnika samotnie wychowującego
dziecko albo łącznie pary małżonków –
nie przekroczyły 112.000 zł,
» podatnika w innych sytuacjach –
nie przekroczyły 56.000 zł.

Ulga na powrót

Wysokość i limity odliczeń
7,75% podstawy wymiaru
Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał
władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem:
» 92,67 zł na pierwsze dziecko,
» 92,67 zł na drugie dziecko,
» 166,67 zł na trzecie dziecko,
» 225 zł na czwarte i odrębnie na każde kolejne dziecko.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców/opiekunów prawnych
dziecka pozostających w związku małżeńskim. Kwota ulgi do zwrotu nie może przekroczyć łącznie kwoty zapłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu lub
zapłaconych ze środków podatnika od przychodów otrzymanych
do ukończenia 26 r.ż. zwolnionych od podatku.
Kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia
proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu
do tych przychodów metody wyłączenia z progresją

Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązujących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie praw
nabytych. Poza tym maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wpłatę
na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków!
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

Kto musi zgłosić
dane do Centralnego Rejestru
Beneficjentów
Rzeczywistych?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym
są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych,
tzn. osobach fizycznych sprawujących
bezpośrednią lub pośrednią kontrolę
nad spółką.

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie
później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotów
do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku
aktualizacji przekazanych informacji – w ciągu 7 dni
od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót
i dni ustawowo wolnych od pracy.
JAKIE DANE ZAWIERA CRBR?

W

założeniu prawodawców głównym zadaniem

CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych
i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych
ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk,
ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej
tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.
Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu
nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach
rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę
informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz
przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów
rzeczywistych spółek:
» jawnych,
» komandytowych,
» komandytowo-akcyjnych,
» z ograniczoną odpowiedzialnością;
» prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
» akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.
KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI?

KTO I JAK ZGŁASZA DANE DO CRBR?
Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości
powierzenia tego zadania innym osobom.
Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl.
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To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
» sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad
spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wyni-

»

kają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka,
której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom
ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa
Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom
prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:
» osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności
więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji
tej osoby prawnej,
» osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej
liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także
jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
» osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą
prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie
dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów
w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi
uprawnionymi do głosu,
» osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką
przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
» osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub
wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych
określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu.
Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których
instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów
rzeczywistych swoich klientów:
1. w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, wobec
którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie
kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub

osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest
jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
2.

w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje
się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel,
powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony),
beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.

Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz.
971, ze zm.).
PODSTAWA PRAWNA
Utworzenie CRBR stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa
AML). Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa
członkowskie do przechowywania informacji na temat
beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze
oraz do udostępniania tych informacji właściwym
organom i jednostkom analityki finansowej, a także
podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania
środków należytej staranności wobec klienta).
W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje przepisy IV dyrektywy AML.
Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób
sporządzania i składania wniosków o udostępnienie
informacji, wraz z trybem składania i udostępniania, jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra
Finansów.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

11

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tarcza Finansowa
PFR 2.0 dla
mikrofirm, małych
i średnich firm
Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż,
które odnotowały minimum 30%
spadek obrotów, mogą otrzymać subwencję finansową Polskiego Funduszu
Rozwoju. Ma ona bezzwrotny charakter,
po spełnieniu warunków określonych
w regulaminie udzielania i w umowie
subwencji finansowej.

P

omoc jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. przez system bankowości elektronicznej. Informacje o zasadach
przyznawania wsparcia i bankach współpracujących
z PFR są udostępnione na stronie PFR.
Aby uzyskać wsparcie, mikroprzedsiębiorcy oraz
mali i średni przedsiębiorcy:
» muszą prowadzić działalność gospodarczą
31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej,
» muszą prowadzić działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD w trzech datach,
czyli: 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 roku
i w dniu składania wniosku o subwencję,
» muszą odnotować spadek obrotów gospodarczych
(całość obrotów) o minimum 30% w jednym
z 2 okresów:
• od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r.
12
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do 31 grudnia 2019 r.,
• od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
w porównaniu do okresu od 1 października
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
» nie mogą posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r.,
lub na dzień złożenia wniosku o subwencję.
W przypadku mikroprzedsiębiorców, tj. firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz mających obroty
lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro:
» kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku
przychodów i wyniesie:
• 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30–60%,
• 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%;
» maksymalna kwota subwencji wyniesie 324 000 zł;
» istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji
w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, czyli
firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz
mających obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro:
» firma musi odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym
trwającym (pokrycie kosztów stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca):
• od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.,

•

od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do
31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji),
» firma musi wykazać koszty stałe w okresie kwalifikowanym,
» subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty
brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada
2020 r. do marca 2021 r.,
» maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie
więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami tarczy
finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania
z obu tarcz łącznie na jednego pracownika nie może
być wyższa niż: 72 000 zł dla mikrofirm; 144 000 zł
dla małych i średnich firm.
Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia
2019 r. lub 31 lipca 2020 r.

Które branże mogą otrzymać wsparcie?
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru
i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie
indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (catering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego
i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych– zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub
rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych
miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Nowe Prawo
zamówień publicznych
Nowa ustawa wprowadza od 1 stycznia 2021 r. uproszczone i przystępniejsze
procedury. Ma też wzmocnić pozycję i ochronę praw wykonawców i podwykonawców, w tym należących do sektora MŚP. Przepisy wprowadzają tzw.
zasadę efektywności, dzięki której cena nie będzie czynnikiem decydującym
o wyborze oferty.

Najważniejsze nowe rozwiązania:
» uproszczona procedura w przetargach poniżej
progów unijnych – tzw. zamówienia krajowe będą
udzielane w nowym trybie, tzw. podstawowym,
umożliwiającym bardziej elastyczne podejście do
procesu udzielania zamówień, m.in. poprzez stworzenie możliwości swobodnego wyboru jednego z
3 wariantów, z których 2 przewidują prowadzenie
negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;
» wykonawca, podpisując umowę, otrzyma w niej
precyzyjne informacje o warunkach zapłaty wynagrodzenia.
» w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12
miesięcy, dotyczących wykonania robót budowlanych lub usług, wykonawca od początku będzie
znał zasady waloryzacji swojego wynagrodzenia,
na wypadek wzrostu cen materiałów budowlanych
lub innych kosztów;
» w przypadku wszystkich umów zawieranych na
okres dłuższy niż 12 miesięcy, wykonawcy będą
otrzymywać zaliczki (nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia) lub wynagrodzenie płatne w częściach za
wykonanie poszczególnych etapów zamówienia;
» mniejsze o połowę zabezpieczenie należytego wykonania umowy (co do zasady 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie) oraz wadium w przypadku
zamówień poniżej progów unijnych – maksymalna
wartość wadium wyniesie 1,5% wartości zamówienia; w postępowaniach o wartości równej lub
przekraczającej progi unijne wadium będzie miało
charakter fakultatywny;
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»

»

»

»

»
»

katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych) – nowe Pzp wprowadza
katalog zakazanych klauzul umownych, naruszających interes stron umowy (np. brak odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienia powstałe
nie z jego winy);
ograniczenia w stosowaniu kar umownych – każda umowa będzie musiała zawierać informacje o
łącznej, maksymalnej ich wysokości;
analiza potrzeb i wymagań zamawiającego sporządzana na etapie przygotowania postępowania w
przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – będzie obejmowała m.in.
analizę rozwiązań dostępnych na rynku, wskazanie
możliwości podziału zamówienia na części;
wzmocnienie roli dialogu między zamawiającym
a wykonawcą – obie strony mają się ze sobą częściej konsultować w czasie realizacji zamówienia,
omawiać możliwe warianty techniczne konieczne
do jego wykonania;
obowiązek przygotowania aktualizacji rocznych
planów postępowań;
ugodowe załatwianie największych sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi – w przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego strony umowy
będą mogły złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu (np.
koncyliacja). Spory będzie mógł rozstrzygać m.in.
Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

W czym tkwi problem

– czyli usługa doradcy oczami klientów
Pierwszym krokiem w kierunku profesjonalnej obsługi klientów przez kancelarię musi być uświadomienie sobie różnicy pomiędzy towarem a usługą. Sprzedaż usług jest znacznie trudniejsza
aniżeli gotowych produktów, które klient może poczuć, dotknąć, posmakować itd. Siłą rzeczy
marketing usług rożni się od marketingu produktów i posługuje się odmiennymi narzędziami
służącymi do ich sprzedaży.
Usługa kancelarii ze swej natury jest dla klienta:
» nienamacalna – klient nie ma możliwości przetestowania usługi, musi uwierzyć „na słowo”, że
usługa będzie wykonana należycie i zgodnie z jego
oczekiwaniami; klienta trudno przekonać o wysokiej jakości świadczonej usługi, która nie istnieje
jeszcze w momencie jej kupna, szczególnie gdy
klient korzysta z usług kancelarii po raz pierwszy
i nie ma doświadczeń z wcześniejszej współpracy;
» „przymusowa” – gdyby klient nie musiał, prawdopodobnie nie korzystałby z takiej usługi. Niestety zmuszają go do tego okoliczności (szkoda, nieumiejętne
prowadzenie swoich spraw) lub przepisy prawne
obligujące do spełnienia szeregu wymogów – klient,
nie chcąc utracić poczucia bezpieczeństwa, „kupuje”
sobie spokój w tym zakresie. Trudno jednak wygenerować u klienta potrzebę korzystania z usługi
(np. dodatkowej) i sprzedać mu ją, gdy on sam nie
odczuwa takiej konieczności.
» niezrozumiała – często, nawet już po realizacji i zapłacie za usługę, klient nie wie do końca, za co zapłacił;
» niepowtarzalna – usługa doradcy zazwyczaj nie jest
dostępna „od ręki” czy gotowa do sprzedaży. Każda
usługa musi być dostosowana do indywidualnej
sytuacji klienta i może być wykonana dopiero po
rozpoznaniu konkretnego przypadku. Wiąże się to
z dodatkowym ryzykiem, bowiem klient, decydując się na usługę, nie może być pewien, czy jego
sprawa zakończy się sukcesem;
» związana z osobą usługodawcy – ta sama praca
może zupełnie inaczej przebiegać w przypadku róż-

nych osób; na jej wykonanie mają bowiem wpływ
także osobowościowe cechy wykonującego usługę,
jego empatia, nastrój w danym dniu, wreszcie
posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie;
» oparta na relacji pomiędzy usługodawcą a klientem – niemal na każdym etapie realizacji duże
znaczenie ma więź interpersonalna łącząca klienta
z pracownikami kancelarii. Często klient może
wyraźnie życzyć sobie udziału danego pracownika –
sądząc z własnych doświadczeń bądź posiadania
informacji od innych osób, że to właśnie ten pracownik jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom.
KILKA SPOSOBÓW NA UWIDOCZNIENIE USŁUGI
* Pozwól klientowi „dotknąć” i „zobaczyć” Twoją usługę,
zapewniając mu perfekcyjną obsługę.
* Ogranicz do możliwie najniższego poziomu niekorzystne skutki, jakie dla klienta wynikają z powodu
konieczności skorzystania z Twoich usług.
* „Skrój” usługę na miarę konkretnego klienta. Choć
sprawy mogą być niemal identyczne, koniecznie
uwzględnij, że każdy klient jest inny i ma inne oczekiwania.
* Postaraj się poinformować klienta, jak zamierzasz poprowadzić sprawę czy wykonać usługę. Nie wchodząc
w szczegóły, należy przedstawić klientowi choćby przybliżony plan czynności, tak aby wiedział przynajmniej,
ile czasu ma przeznaczyć na kontakty z kancelarią.
* Włącz klienta w aktywne współtworzenie usługi, ale
w różnym stopniu, w zależności od jego oczekiwań.

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KADRY I ZUS

Tarcza
antykryzysowa 6.0
dla osób
wykonujących
umowy
cywilnoprawne
Tzw. tarcza antykryzysowa 6.0, czyli
tarcza branżowa to także wsparcie dla
osób wykonujących określone umowy
cywilnoprawne1.

P

oza tym obejmuje ona pomoc dla przedsiębiorców z wskazanych w ustawie branż: dodatkowe
świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe
świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku
opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, dotację
dla mikro i małych przedsiębiorstw (do 5 tys. zł, z PUP)
czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (także
do wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych, z WUP) w kwocie 2000 zł
przez 3 miesiące, a ponadto zawieszenie poboru opłaty
targowej w 2021 r. Warto przy tym wspomnieć, że wicepremier J. Gowin zapowiedział, że firmy objęte tzw.
tarczą branżową będą zwolnione z ZUS nie tylko za
grudzień, ale także za styczeń. Dodał, że zwolnienie ze
składek może zostać wydłużone na kolejne miesiące.
Rząd może bowiem przedłużać wsparcie z ww. tarczy.

JEDNORAZOWE DODATKOWE ŚWIADCZENIE
POSTOJOWE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH
UMOWY CYWILNOPRAWNE
Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie

usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może
otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:
»

uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej
(umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy
o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do
15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w tarczy
antykryzysowej 6.0, tzn. z tytułu:
• działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej,
utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
• działalności artystycznej w dziedzinie sztuki
aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej
oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
• działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie
wydarzeń artystycznych,
• usług w zakresie architektury, architektury
wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług
w zakresie architektury świadczonych przez
osoby nieposiadające uprawnień budowlanych

1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).
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w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane,
usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.

czeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia
2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form
edukacji, przez przewodników muzeów.
nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
niż umowa cywilnoprawna,
przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu
przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie
przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego
przez Prezesa GUS.

składek, muszą być spełnione następujące warunki:
» umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31
marca 2021 r.,
» przedmiot umowy musi być związany jest z działalnością i usługami określonymi w tarczy antykryzysowej 6.0 (wymienionymi wyżej),
» łączny przychód uzyskany z wykonywania umów
na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu
przed tym, w którym został złożony wniosek, nie
może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
» zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

•

»
»

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu
3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony
stan epidemii.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości 2.080 zł. Jeśli jednak suma
przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1.299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie
w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU NALICZANIA
SKŁADEK OD UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą
złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy
z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek.
Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez PUE ZUS.
Zleceniobiorca składa do ZUS wniosek o zwolnienie
z obowiązku naliczania składek (RZN) w ciągu 7 dni
od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może
dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świad-

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:
» z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są
spełnione wymienione warunki,
» za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym
umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
» dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek
(nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia).

Wniosek o jednorazowe dodatkowe
świadczenie postojowe lub zwolnienie z obowiązku naliczania składek
od umów cywilnoprawnych można
składać wyłącznie elektronicznie –
przez PUE ZUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są zapisywane na koncie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca
i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Dokumentowanie WDT
dla celów VAT
17 grudnia 2020 r. minister ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usłu – tj.
dla stosowania stawki 0% VAT.
Wynika z nich m.in., że art. 42 ust. 3 ustawy o VAT wprowadza podstawowy katalog dokumentów, potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostarczenie
nabywcy na terytorium innego państwa
członkowskiego, który jednak – w okolicznościach wskazanych w art. 42 ust. 11
może zostać uzupełniony innymi, dodatkowymi dokumentami określonymi w art.
42 ust. 11, a także innymi dokumentami –
niewymienionymi w tym przepisie.
Dla zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na gruncie przepisów
ustawy o VAT, wystarczy, że podatnik posiada jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust.
3 ustawy o VAT, uzupełnione dowodami, o których
mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. Z uwagi na
uzupełniający charakter dowodów, o których mowa
w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, dokumenty wskazane
w tym przepisie nie powinny - w zasadzie - zastępować dokumentów, o których mowa w art. 42 ust.
3 ustawy o VAT. Dla udowodnienia faktu wywozu
towarów i ich dostarczenia nabywcy na terytorium
innego państwa członkowskiego istotne znaczenie
powinna mieć treść wymienionych w art. 42 ust. 3
oraz art. 42 ust. 11 ustawy o VAT dokumentów, a nie
ich liczba. Powyższe potwierdza m.in. uchwała NSA
z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt I FPS 1/10,
w której podkreślono, że samo brzmienie art. 42 ust.
3 i 4 ustawy o VAT wskazuje na podstawowy katalog
18
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dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu
towarów i ich dostawę na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony
dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42
ust. 11 ustawy o VAT. Stąd, jak wskazał NSA, w świetle
art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT dla zastosowania
stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów wystarczające jest, aby podatnik posiadał
jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42
ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami
w formie dokumentów, o których mowa w art. 180
§ 1 Ordynacji podatkowej, o ile łącznie potwierdzają
fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do
nabywcy znajdującego się na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju.
Według art. 773 Kodeksu cywilnego dokumentem
jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie
się z jej treścią. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają możliwości zastosowania stawki 0% dla WDT
od posiadania oryginałów dokumentów w formie
papierowej. Każda forma dokumentu jest dopuszczalna. Stąd jeśli podatnik dysponuje dokumentem
elektronicznym lub dokumentem udostępnionym
w formie elektronicznej (np. e-mail, skan lub faks
dokumentu), w tym wygenerowanym za pośrednictwem systemu elektronicznego np. systemu EDI czy
ERP, to może on stanowić dowód, o którym mowa
w analizowanych przepisach ustawy o VAT.

NEWS

Nowe prawo celne?
Ujednolicenie i usprawnienie wydawanie decyzji dotyczących naliczania
należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
w związku z importem towarów, a także nowe rozwiązania dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych - to główne cele rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

P

rojekt ma ułatwiać prowadzenie działalności
gospodarczej związanej z przywozem towarów.
W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna
decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty. Obecnie
prowadzone jest postępowanie celne i podatkowe.
W wyniku tych postępowań – w zależności od rodzaju
towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji (dotyczących należności celnych i podatkowych oraz opłat:
emisyjnej – płacona przez firmy, które wprowadzają
na polski rynek paliwa silnikowe i paliwowej – płacona
m.in. przez producentów paliw silnikowych).

Ponadto projekt zakłada odformalizowanie procedury wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do
udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie
pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz
gwarantów będzie prowadzony przez Szefa KAS i on
będzie decydował o wpisie do tego rejestru. Odformalizowany zostanie też wpis osoby na listę agentów
celnych. Wpis na listę będzie decyzją Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie. Skrócony zostanie czas oczekiwania podmiotów i osób zainteresowanych na taki wpis.
Ujednolicony zostanie tryb prowadzenia kontroli
celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku
z importem towarów.
Projekt zakłada też umożliwienie nadawania numeru
PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowa-

dzącym działalności gospodarczej lub niebędącym
zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP.
Projektowane przepisy wprowadzą uproszczenie
i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych, m.in. poprzez umożliwienie
podmiotom przekazywania informacji określonych
w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania
gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony
organ KAS. Kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz
dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających
przepisów ustawy o grach hazardowych, uzyska
naczelnik urzędu celno-skarbowego, który ustalił
naruszenie przepisów.
Projekt wprowadza zmiany dostosowujące przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów
ustawy o podatku akcyzowym oraz możliwość
ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Będzie
ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek
podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego stanie się
organem właściwym do przyjmowania informacji
o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw
silnikowych.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Opłata
reprograficzna.
Artyści sięgną
po więcej?
Prawie każdy ponosi jej koszty, ale
wiele osób nie wie, czym jest opłata
reprograficzna. W 2021 r. może ona
objąć nowe grupy produktów. O tym,
kto zyska, a kto poniesie straty oraz czy
na pewno koronakryzys to dobry czas
na zwiększanie parapodatku – mówi
ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, dr Marian Szołucha.

uzależniona od ceny urządzenia i obliczana procentowo. Najczęściej w przypadku Polski wynosi od 1,5
do 3 procent. Specyfika opłaty reprograficznej jest
o tyle interesująca, że można tu mówić o parapodatku. Jest bowiem obowiązkowa, a jednak środki
z niej nie trafiaą do budżetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego czy innego działu sektora
finansów publicznych, ale do prywatnych kieszeni
artystów. Środki te są rozdzielane przez zrzeszające
ich organizacje.

Czym w praktyce jest opłata reprograficzna?

Politycy opozycji przygotowali projekt. Artyści
zadowoleni. Rząd nie mówi „nie”. Jakie argumenty?

M.Sz. To specjalna opłata pobierana od różnego
rodzaju urządzeń, które co do zasady umożliwiają
kopiowanie różnych utworów. W praktyce ma ona
rekompensować autorom, najczęściej artystom,
straty, jakie z tego tytułu ponoszą. Opłata jest

dr Marian Szołucha,
ekonomista z Instytutu
Prawa Gospodarczego.

M.Sz. Z różnych stron sceny politycznej pojawiają
się pomysły podniesienia lub poszerzenia tej opłaty. Jest to uzasadniane tym, że „regulacje powinny
iść z duchem czasu”. Warto jednak zauważyć, że
wraz z rozwojem technologii, system poboru opłat
od odtwarzania przez platformy streamingowe czy
kopiowania utworów jest coraz ściślejszy. To jest
system, który pozwala twórcom na zarabianie coraz
większych kwot tylko z tego tytułu, że ich odbiorcy
korzystają z tego typu platform.
To znaczy, że więcej zapłaci każdy z nas?
M.Sz. Za pomocą tabletów i smartfonów słucha się
muzyki czy ogląda filmy, ale z legalnych źródeł, za
które trzeba płacić w takiej czy innej formie; na przy-
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kład przez oglądanie reklamy, która co chwilę przerywa utwór. Inną formą jest opłata abonamentowa
pobierana w przypadku platform streamingowych.
Dlatego uważam, że wraz z rozwojem technologii
opłata reprograficzna powinna raczej maleć niż
rosnąć, jak to zaproponowała w niedawnym projekcie ustawy Koalicja Obywatelska. Chodzi o projekt
o statusie artysty zawodowego.
Jakie nowe kategorie produktów miałaby objąć
ta danina?
M.Sz. Ma ona objąć kolejne urządzenia, z których
korzystamy ostatnio bardzo często. Mam na myśli
komputery, tablety, telewizory z funkcją smart oraz
smartfony. Warto wspomnieć, że opłata reprograficzna często jest określana jako podatek od smartfonów.
Zdania co do podwyżek cen sprzętu są podzielone. O jakich kosztach dla konsumentów mówimy?
M.Sz. Opłata zawiera się w pewnych „widełkach”.
Pojawiają się pomysły, by ich górna granica wynosiła
nawet 6 procent; a to oznaczałoby poważny wzrost
cen urządzeń, od których tę daninę trzeba będzie
uiścić. Jak każdy podatek, zostanie przez producentów przerzucona na konsumenta. To my wszyscy
poniesiemy ją w wyższej cenie komputera, tabletu,
smartfonu czy telewizora. Może się komuś wydawać,
że te maksymalnie sześć procent to niewiele; a jednak w założeniach ustalono aż trzydziestokrotny
wzrost wpływów z opłaty reprograficznej – licząc
w wartościach bezwzględnych – z poziomu 30 mln
do 1 mld zł rocznie. Czyli miliard złotych z pieniędzy,
które konsumenci wydają na zakupy sprzętu, ma
zasilić kasę prywatną kasę artystów, bo przecież
nie publiczną czy państwową.
Część opłaty ma trafiać na nowy fundusz, jakimi
kwotami ma być zasilany?
M.Sz. Połowa z tego 1 mld zł ma być przekazywana na
specjalny Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych,
który można porównać do specjalnego funduszu

emerytalnego. Ma być przeznaczony dla artystów,
którzy nie potrafią sobie poradzić finansowo. Powiedzmy wprost, wielu z nich, gdy ich kariera kwitła,
nie odłożyło wystarczająco dużo pieniędzy, nie zainwestowało ich tak, by mogli spokojnie egzystować.
Czy aby na pewno koronakryzys to dobry czas
na zwiększanie tej opłaty?
M.Sz. Tu trzeba powiedzieć o jeszcze jednym istotnym skutku społecznym związanym z ewentualnym
podnoszeniem jakichkolwiek obowiązkowych opłat,
podatków czy parapodatków w dobie pandemii. Jest
to czas, gdy z jednej strony drastycznie maleją dochody polskich gospodarstw domowych, a z drugiej
strony pracownicy i uczniowie przechodzą na pracę
i naukę zdalną. Dlatego podnoszenie opłaty reprograficznej, płaconej właśnie od niezbędnego teraz
sprzętu, jest, najdelikatniej rzecz ujmując, czymś
nierozsądnym i daleko rozmijającym się z tym, czego
Polacy oczekują od swoich polityków.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Co nowego w
„uldze dla młodych”?
Jakie zmiany wprowadzono w „uldze dla młodych” w 2021 r.?

N

a mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie – otrzymane przez podatnika do ukończenia
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
W wyniku nowelizacji 1 stycznia 2021 r. zwolnieniem
oraz niektórych innych ustaw „ulga dla młodych” od
zostały więc objęte dodatkowo przychody osiągane
1 stycznia 2021 r. obejmuje szerszy katalog przycho- z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tydów, które podlegają zwolnieniu. Tzw. „zerowym PIT” tułu odbywania stażu uczniowskiego. Młodzi stażyści
objęte zostały również przychody osiągane z umów
i praktykanci skorzystają z tej „ulgi podatkowej” od
stażowych i umów o praktyki absolwenckie.
2021 roku; nowe przepisy mają bowiem zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r.
„Ulga dla młodych” polega na zwolnieniu od podatku
dochodowego od osób fizycznych określonych przy- Należy przy tym pamiętać, że „ulga dla młodych” ma
chodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia zastosowanie wyłącznie do przychodów, do których
26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku
w zasadzie stosuje się zasady opodatkowania okrepodatkowym kwoty 85 528 zł.
ślone w art. 27 ustawy o PIT, czyli według skali podatkowej. Stąd „zerowy PIT dla młodych” nie obejmuje
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podat- np. przychów z osobiście wykonywanej działalności
ku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w nowym
na podstawie umowy zlecenia:
brzmieniu zwolnieniu od podatku podlegają obec- » nieprzekraczających 200 zł opodatkowanych 17%
nie przychody:
zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT) lub
nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (o któ- » uzyskanych na terytorium RP przez osobę podrych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT),
legającą w Polsce ograniczonemu obowiązkowi
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt
podatkowemu opodatkowanych 20% zryczałto8 (tj. z osobiście wykonywanej działalności na
wanym podatkiem dochodowym (art. 29 ust. 1
podstawie umowy zlecenia),
pkt 1 ustawy o PIT).
c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o praktykach absolwenckich,
d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe
22

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

NIEZBĘDNIK

Odliczenia od dochodu
w CIT na 2021 rok
Rodzaje odliczeń

Wysokość i limity odliczeń

Darowizny:
a)
b)
c)

na rzecz organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego,
na cele kultu religijnego,
na cele kształcenia zawodowego.

w wysokości dokonanych
darowizn, w sumie nie więcej
jednak niż 10% dochodu

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:
a)
b)
c)
d)

e)

podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu,
o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842,
ze zm.),
Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania
zadań ustawowych,
Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom
pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne
będące laptopami lub tabletami, przekazane:
a)
b)

darowizna przekazana:
•
•

od 1 stycznia 2021 r. do
31 marca 2021 r. – 150%
wartości darowizny,
od 1 kwietnia 2021 r.
do końca miesiąca,
w którym odwołano
stan epidemii ogłoszony
z powodu COVID-19 –
kwota odpowiadająca
wartości darowizny.

organom prowadzącym placówki oświatowe,
organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października
2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele
dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki
oświatowe lub placówkom oświatowym

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

100 lub 150% kosztów kwalifikowanych – zależnie od
statusu podatnika

Ulga w bankach z tytułu kredytów (pożyczek), o których mowa w art. 18
ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT

20% kwoty kredytów
(pożyczek) umorzonych
w związku z realizacją programu restrukturyzacji

KALENDARZ KLIENTÓW
KANCELARII
ryczałtem od dochodów spółek kapi-

LUTY

tałowych (ZAW-RD). Złożenie do ZUS
informacji do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).
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8 Wpłata zryczałtowanego podatku od
wypłat zagranicznej osobie prawnej
należności z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych albo od dochodów z dywidend
oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych i przekazanie

1 Wpłata podatku od nieruchomości
za styczeń i złożenie deklaracji na ten
podatek na 2021 r. – osoby prawne,
jednostki organizacyjne oraz spółki
nieposiadające osobowości prawnej.
Złożenie do US rocznego rozliczenia
odliczonych składek na ubezpieczenie
zdrowotne od karty podatkowej (PIT16A) oraz - wyłącznie elektroniczne informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-8AR
i PIT-4R za 2020 r, a także deklaracji
CIT-6AR, CIT-11R, CIT-10Z lub CIT-6R
za 2020 r. Zawiadomienie o wyborze

podatnikowi mającemu siedzibę lub
zarząd w Polsce informacji CIT-7. Wpłata

prawne, jednostki organizacyjne

podatku dochodowego w formie karty

oraz spółki nieposiadające osobowo-

podatkowej za styczeń. Rozliczenie

ści prawnej. Złożenie deklaracji na

podatku od niezrealizowanych zysków

podatek od środków transportowych

PIT-NZ i PIT-NZS lub CIT-NZ.

na 2021 rok i wpłata I raty podatku.

10 Wpłata składek ZUS – osoby fizyczne
opłacające składki wyłącznie za siebie.
INTRASTAT.

Wpłata składek ZUS – pozostali płatnicy składek. PPK.
22 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatników i płatników-pracodawców.

11 Tłusty czwartek.

Wpłata ryczałtu. PFRON.

14 Dzień Zakochanych.

25 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie

na okres od 1 stycznia 2021 r. do

15 Wpłata podatku od nieruchomo-

JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewidencyj-

31 grudnia 2024 r. opodatkowania

ści i podatku leśnego za luty – osoby

na). Informacja podsumowująca.
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