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Zmiana zasad rozliczania zaliczek  
na podatek dochodowy przez płatników

Od 8 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie zmian zasad roz-
liczania zaliczek na podatek dochodowy, pobie-
ranych przez płatników w styczniu 2022 r.  

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycz-
nia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru 
i przekazania przez niektórych płatników zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 
8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania 
zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez 
płatników w styczniu 2022 r. Zaliczki na podatek do-
chodowy pobierane przez płatników od 8 stycznia 
2022 r. powinny być obliczane w sposób opisany 
w rozporządzeniu. 

Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy 
zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód 
do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wy-
sokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na 
zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. 
Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za 
styczeń, dostanie wyrównanie. Pobranie zaliczki na 
podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować 
będzie bowiem po stronie płatnika obowiązkiem 
zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Pracownicy 
mają otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli 
wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki 
pobierania zaliczek na podatek dochodowy opisanej 
w rozporządzeniu.

Tematem bieżącego numeru jest wprowadzenie przez „Polski Ład” tzw. minimal-
nego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy 
opodatkowania.
Czytelników powinny też zainteresować limity płatności gotówkowych, jakie będą 
obowiązywać od początku 2023 r., tj. obniżony limit płatności gotówkowych między 
przedsiębiorcami (do 8 000 zł) oraz nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywa-
nia płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość 
transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 
przekracza 20 000 zł.
Na osłodę w gazecie przedstawiono m.in. nowe ułatwienia w zakresie budowy domu 
mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2. 
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NOWE ZASADY ROZLICZANIA  

SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

1 stycznia br. weszły w życie zmiany dotyczące zasad 
rozliczania przychodu i podatku dochodowego u pra-
cowników, którzy wykorzystują służbowe samochody 
również do celów prywatnych. Dotąd przychód pra-
cownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego 
do celów prywatnych zależał od pojemności silni-
ka pojazdu. Dla pojazdów z silnikiem mniejszym niż 
1600 cm3 przychód ustalono w wysokości 250 zł, zaś 
dla pojazdów z większymi silnikami przychód wynosił 
400 zł. Od 1 stycznia 2022 r., zamiast pojemności silni-

ka, bierze się pod uwagę moc silnika i rodzaj napędu. 
Przychód w wysokości 250 zł ustalany będzie dla sa-
mochodów o mocy silnika do 60 kW oraz samochodów 
stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. po-
jazdów samochodowych wykorzystujących do napędu 
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez 
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania). Dla 
pozostałych pojazdów przychód wynosił będzie 400 zł.

AKCYZA NA ALKOHOL I PAPIEROSY  

W GÓRĘ OD STYCZNIA

W 2022 roku wzrosło opodatkowanie akcyzą napojów 
alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Stawki będą pod-
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noszone także w kolejnych latach. Podwyżki są tłuma-
czone przede wszystkim polityką prozdrowotną rządu.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obejmują 
podwyżki stawek akcyzy na: alkohol etylowy, piwo, 
wino, pozostałe napoje fermentowane (napoje fer-
mentowane inne niż cydr i perry o mocy alkoholu 
nieprzekraczającej 5%), wyroby pośrednie, papierosy, 
tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz tytoniowy 
oraz wyroby nowatorskie.

Zgodnie z nowym przepisem minimalna stawka ak-
cyzy na papierosy i tytoń do palenia wyniesie 105% 
(dla papierosów) oraz 100% (dla tytoniu do palenia) 
całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej 
średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpo-
wiednio papierosów i tytoniu do palenia.

Poza tym przesunięto z 31 grudnia 2021 r. do 
31 grudnia 2022 r. termin, do którego podmioty 
obowiązane mogą prowadzić księgi kontroli, ewiden-
cje i dokumentacje na dotychczasowych zasadach. 
Na 1 stycznia 2023 r. przesunięto też termin wejścia 
w życie nowych regulacji dotyczących prowadzenia 
ewidencji i dokumentacji w formie elektronicznej.

Zmiany wprowadza ustawa z 29 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw. Większość nowych przepisów 
weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

ZMIANA ZASAD DORĘCZEŃ W SPRAWACH 

PODATKOWYCH

Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowań 
dotyczących doręczeń w dziale IV rozdziale 5 Ordyna-
cji podatkowej. Zgodnie z nimi organ podatkowy do-
ręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, 
a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią 
sposobu doręczania pism określoną w ustawie. Od 
1 stycznia 2022 r. do doręczeń będą wykorzystywane 
dotychczas zgłoszone (na formularzach NIP-2, NIP-7, 
NIP-8, ZAP-3):

 » dla organizacji – adres siedziby,
 » dla osób fizycznych – polski „adres do korespon-

dencji”, a w przypadku zagranicznego adresu do 
korespondencji – adres miejsca zamieszkania.

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia 
pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc 
o kwotę zmniejszającą podatek. Każdy pracodawca ma 
obowiązek pobierania z wynagrodzenia pracownika 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

„Polski Ład” to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej 
odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej 
podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzro-
sła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jesz-
cze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. 
Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pra-
cy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą 
wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód, aby praco-
dawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym 
momencie roku (nie będzie to skutkowało negatywnymi 
konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracowni-
ka). Oświadczenie to jest zatem podstawą dla zakładu 
pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.

Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych 
latach podatkowych (aż do jego odwołania/wycofania 
przez pracownika).

W niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć 
PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który 
jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem. 
Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą 
w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ 
rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta sto-
sowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od 
przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast 
wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego praco-
dawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym 
wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4D4B378047604F6EC1258776002B0432
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/14/fd87aee640a1aff2d4623514ecbc09d4/Inf.%20ws.%20noweli%20ustawy%20o%20podatku%20akcyzowym.rtf
https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-zasad-doreczen
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2
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w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do po-
datku w rocznym rozliczeniu. Dlatego pracownik ma 
możliwość niezłożenia PIT-2 i w każdym czasie złożone 
oświadczenie może wycofać.

SPRZEDAŻ Z TAX FREE NA NOWYCH ZASADACH

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie 
zwrotu podatku VAT podróżnym mają obowiązek 
wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elek-
tronicznej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRAWO

KADRY I ZUS
KOLEJNA PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć od 
5 stycznia 2022 r. stopy procentowe NBP o 0,50 pkt.
proc., do poziomu: 
 » stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;
 » stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej;
 » stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;
 » stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej;
 » stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej.

WAKACJE CZYNSZOWE

1 stycznia 2022 r. weszły w życie tzw. wakacje 
czynszowe dla mieszkańców mieszkań czynszowych 
w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), 
a wcześniej TBS. To ułatwienie dla wynajmujących 
mieszkania, przewidziane w tzw. społecznej czę-
ści pakietu mieszkaniowego, którego poszczególne 
elementy są sukcesywnie wprowadzane od 2021 r.

Wakacje czynszowe są przeznaczone dla obecnych 
i przyszłych mieszkańców społecznych mieszkań 
czynszowych (SIM/TBS-ów) i dają możliwość obni-
żenia czynszu o nawet 20%.

Polegają na zamianie umowy najmu na umowę 
najmu zawierającą rozliczenie partycypacji. Wcze-

USTAWA SEGREGACYJNA

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach za-
pewniających możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 został 
zastąpiony drukiem o podobnym celu. Zakładał 
on np., że pracodawca będzie mógł żądać od pra-
cownika okazania informacji o szczepieniu przeciw 
COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informa-
cji o przebytej infekcji. Podobnej weryfikacji mieli 
zostać poddani klienci.

DODATEK OSŁONOWY

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłono-
wym przewiduje wprowadzenie nowego świadcze-
nia. Dodatek osłonowy będzie stanowił wsparcie 
państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących 
obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, 
w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących 
cen żywności i będzie wypłacany dwa razy do roku. 
tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 
2 grudnia 2022 r. Dodatek ten będzie przysługiwał 
gospodarstwom domowym, które mają przeciętne 
miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 
nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

śniej najemca/partycypant mógł odzyskać wpłaconą 
partycypację w kosztach budowy wynajmowanego 
lokalu wyłącznie w przypadku zakończenia najmu 
i opuszczenia lokalu.

Obecnie, po spłacie przez SIM/TBS kredytu zaciągnię-
tego na budowę lokalu mieszkalnego, mieszkańcy 
mogą sami zdecydować, kiedy i w jaki sposób od-
zyskają swój wkład partycypacyjny. Nie muszą już 
czekać do momentu zakończenia najmu, ale mogą 
stopniowo odbierać swój wkład w czynszu – dzięki 
czemu będą mniej płacić. 

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/tax-free-nowa-odslona/
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2022_01_04.pdf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=840A93B28C90FA56C12585BC00420932
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/8/9/d8b70f103131990a9ef218fb071c1a66/informacja_zm._ustaw._wspieraj._rozw._mieszkalnictwa.rtf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1846
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=61F2EF3194EC48A4C12587D700670387
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FE79EE43513CD0CBC12587A300673A1D
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/28/7bc4fc0ebb7811a78a3bf6f1b79000b0/8.%20Informacja%20ws.%20ustawy%20o%20dodatku%20os%C5%82onowym.rtf
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Kto zapłaci  
podatek minimalny?
W założeniu autorów „Polskiego Ładu” minimalny podatek  
dochodowy od osób prawnych obciąży największe korporacje.

Nie podlegają opodatkowaniu:
 » podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpo-

częli działalność, oraz w kolejno następujących 
po sobie 2 latach podatkowych, następujących 
bezpośrednio po tym roku podatkowym;

 » przedsiębiorstwa finansowe wymienione w art. 
15c ust. 6 ustawy o CIT;

 » podatnicy, których przychody w roku podatkowym 
są niższe o co najmniej 30% od przychodów osią-
gniętych w roku podatkowym bezpośrednio go po-
przedzającym;

 » podatnicy, których wspólnikami są wyłącznie osoby 
fizycznie, nieposiadający: udziałów (akcji) w kapitale 
innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwesty-
cyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu 
praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, 
ani innych praw majątkowych związanych z prawem 
do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) 
lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu 
albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

 » eksploatujący statki powietrzne i morskie w trans-
porcie międzynarodowym;

 » zajmujący się wydobyciem określonych kopalin; 
 » wchodzący w skład grupy co najmniej 2 spółek, 

w której jedna spółka posiada przez cały rok po-
datkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio 
w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub 
udziale kapitałowym pozostałych spółek wcho-
dzących w skład tej grupy, jeśli: rok podatkowy 
spółek obejmuje ten sam okres oraz obliczony 
za rok podatkowy, a udział łącznych dochodów 
spółek w ich łącznych przychodach jest większy 
niż 1% (z uwzględnieniem tylko spółek krajowych).

Zgodnie z nowym art. 24ca ustawy o CIT, minimalny 
podatek dochodowy od spółek będących podatnikami 
mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz po-
datkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:
1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż 

z zysków kapitałowych albo

TEMAT NUMERU

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/11/16/b5c90d573d46f41c0f96962bb91950f0/informacja_w_sprawie_polskiego_ladu.rtf
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2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów 
innych niż z zysków kapitałowych w przychodach 
innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie 
większej niż 1%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania.

To samo dotyczy podatnika niemającego na terytorium 
RP siedziby lub zarządu, ale prowadzącego działalność 
poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład.

Dla celów obliczenia straty oraz ww. udziału docho-
dów w przychodach nie uwzględnia się:
1) zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzy-

skania przychodów, w tym poprzez odpisy amor-
tyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytwo-
rzenia lub ulepszenia środków trwałych;

2) przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów 
bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi 
przychodami odpowiednio osiągniętych albo po-
niesionych w związku z transakcją, jeśli:
a) cena lub sposób określenia ceny przedmiotu 

transakcji wynika z przepisów ustaw lub wyda-
nych na ich podstawie aktów normatywnych oraz

b) podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze 
źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych 
z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął 
udział dochodów ze źródła przychodów innych niż 
z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z 
zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w 
wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia 
straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje 
się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

Podstawę opodatkowania stanowi suma:
1) 4% wartości przychodów ze źródła przychodów in-

nych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez 
podatnika w roku podatkowym,

2) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych 
kosztów finansowania dłużnego w takiej części, 
w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną 
według określonego w ustawie wzoru,

3) wartości odroczonego podatku dochodowego wy-
nikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych 
niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości 
niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skut-

kuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniej-
szeniem straty brutto, 

4) kosztów: usług doradczych, badania rynku, usług 
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania 
danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz 
świadczeń o podobnym charakterze, wszelkiego 
rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo 
do korzystania z praw lub niektórych wartości nie-
materialnych i prawnych i prawnych (jak autorskie 
lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa 
własności przemysłowej, know-how), przeniesienia 
ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, 
innych niż udzielonych przez banki i SKOK – po-
niesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz 
podmiotów powiązanych lub podmiotów mających 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na tery-
torium lub w kraju stosującym szkodliwą konkuren-
cję podatkową, w części, w jakiej koszty te łącznie 
w roku podatkowym przekraczają o 3 mln zł kwotę 
obliczoną według określonego w ustawie wzoru.

 
Opodatkowaniu podlega hipotetyczny dochód, jaki – 
według ustawodawcy – powinien być osiągany przez 
podatników, obliczony według 4% progu rentowności 
i powiększony o elementy mogące służyć optymalizacji 
skutkującej zaniżeniem dochodu do opodatkowania. 
Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10%.

Podstawę opodatkowania pomniejsza się o:
 » wartość odliczeń zmniejszających w roku podatko-

wym podstawę opodatkowania CIT, z wyłączeniem 
pomniejszeń w ramach ulgi na złe długi;

 » wartość dochodów zwolnionych z podatku uzyskanych 
z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnych 
strefach ekonomicznych lub Polskiej Strefie Inwestycji.

Minimalny podatek dochodowy należy zadeklaro-
wać w rocznym zeznaniu podatkowym i wpłacić na 
rachunek urzędu skarbowego do końca 3 miesiąca 
kolejnego roku podatkowego, po pomniejszeniu 
o należny za ten sam rok podatkowy CIT. Kwotę 
zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego 
podatku dochodowego odlicza się od CIT – w zezna-
niu za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe.



8 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Z ulgi mogą korzystać:
 » kobiety powyżej 60 roku życia,
 » mężczyźni powyżej 65 roku życia,

– jeśli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia: eme-
rytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty 
rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, eme-
rytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych 
w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariu-
sza służby mundurowej, uposażenia przysługującego sę-
dziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Zwolnienie dotyczy przychodów:
 » z pracy na etacie (np. umowa o pracę, stosunek służbowy),
 » z umów zlecenia zawartych z firmą,
 » z działalności gospodarczej opodatkowanych według 

skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 
5% (tzw. ulga IP Box) i ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych

– pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyska-
nia tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w ro-
zumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów: z zasiłków pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków 
chorobowych), z umów o dzieło, z praw autorskich 
(oprócz uzyskanych w ramach umowy o pracę), pod-

legających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym na podstawie ustawy o PIT, zwolnionych 
od podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń 
z tyt. podróży służbowej, zapomogi z ZFŚS) i od których 
rozporządzeniem zaniechano poboru podatku.

Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie 
przekracza 85 528 zł w roku podatkowym. Suma przy-
chodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi 
dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 
4+ oraz ulgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie 
kwoty 85 528 zł. Jeśli podatnik przekroczy limit ulgi, do 
dochodów podlegających opodatkowaniu według skali 
podatkowej zastosuje kwotę wolną od podatku (30 000 zł).

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale osta-
tecznego jej rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. 
Jeśli podatnik jest zobowiązany do samodzielnego oblicza-
nia zaliczki lub podatku, to samodzielnie stosuje tę ulgę, 
wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegają-
cych opodatkowaniu. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody 
z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, 
aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, 
powinien złożyć oświadczenie na piśmie, że spełnia warunki 
do zastosowania ulgi, z klauzulą: „Jestem świadomy/a od-
powiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ulga dla  
pracujących  
seniorów
Tzw. PIT-0 dla seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od 
osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osią-
gnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo. 

PODATKI

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A2CD8F04765FCD4BC125874A00700F9B
https://www.podatki.gov.pl/media/7528/polski-lad-przewodnik-pit0-seniorzy.pdf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/3/zerowy-pit-dla-osob-pracujacych-po-osiagnieciu-wieku-emerytalnego/4357178
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BUBLE

1) Zmiana zasad opodatkowania spółek komandy-
towych i spółek jawnych. Na mocy nowelizacji 
z 28 listopada 2020 r. Spółki komandytowe i niektóre 
spółki jawne uzyskały status podatnika CIT.

2) Nowe podatki. Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy prowa-
dzący sprzedaż muszą płacić: podatek od sprzedaży 
detalicznej, podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek.

3) Opodatkowanie spółek tzw. estońskim CIT 
w 2021 r. Chodzi o warunki skorzystania z niego.

4) Obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online. 
Z początkiem 2021 r. i od 1 lipca 2021 r. obowiąz-
kiem ewidencjonowania z użyciem kas online objęto 
kolejne branże.

5) Zmiany w VAT w zakresie rozliczania faktur korygu-
jących (tzw. zmniejszających). Z początkiem 2021 r. 
wprowadzonio nieostre warunki uwzględnienia korek-
ty: uzgodnienia i spełnienia warunków korekty i posia-
dania dokumentacji potwierdzającej ww. okoliczności. 

HITY 

1) Zaniechanie poboru podatku dochodowego od 
z tytułu wypłat z PFR i wydłużenie tzw. tarcz an-
tykryzysowych. Chodzi m.in. o rozporządzenie 
z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru 
PIT i CIT od umorzonych subwencji PFR.

2) Poszerzenie kręgu podatników mogących stoso-
wać opodatkowanie w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych. Z początkiem 2021 r. 
podniesiono limit przychodów – z 250 tys. euro do 

2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu i zlikwido-
wano większość przypadków, w których określona 
działalność wyłączała opodatkowanie ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych. Ponadto zostały 
obniżone niektóre stawki ryczałtu.

3) Podwyższenie limitu przychodów uprawniających 
do stosowania przez niektórych podatników CIT 9% 
stawki tego podatku. Próg ten od 1 stycznia 2021 r. 
jest równy równowartości 2 mln euro (poprzednio 
wynosił on 1,2 mln euro). Tę preferencyjną stawkę 
mogą stosować wyłącznie podatnicy, którzy posiadają 
status małego podatnika lub nowi podatnicy w pierw-
szym roku rozpoczęcia działalności (z wyjątkami).

4) Ułatwienia w pakiecie SLIM VAT. W tym np. wy-
dłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do 
4 miesięcy, zwiększenie limitu na prezenty o małej 
wartości z 10 zł do 20 zł, Wspólne kursy walut z po-
datkiem dochodowym, wydłużenie terminu wywozu 
towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 
0% od zaliczki w eksporcie i rozliczenie faktur kory-
gujących in plus na bieżąco.

5) Ułatwienia w pakiecie SLIM VAT 2. W tym np. wydłu-
żenie z 2 do 3 lat możliwości skorzystania z ulgi na 
złe długi, możliwość bardziej elastycznego odliczenia 
VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco”, 
możliwość oświadczenia o wyborze opodatkowania 
nieruchomości w akcie notarialnym czy umożliwie-
nie przekazywania środków między rachunkami VAT 
w różnych bankach podatnika.

PODATKI

BUBLE i HITY podatkowe  
roku 2021 
Stowarzyszenie Podatników w Polsce przedstawiło swoje typy 
do XVIII edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY 
podatkowe roku 2021”. 

BUBLE 
I HITY 
2019

BUBLE 
I HITY 
2021

Czytelnicy mogą zgłosić swoje typy BUBLI i HITÓW do 
15 lutego 2022 r. na adres e-mail: wydawnictwo@tax.pl
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KTO SKORZYSTA Z UŁATWIENIA?

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy 
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 1986). Umożli-
wia ona szybszą i łatwiejszą budowę wolnostojących, 
nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy 
do 70 m2. Obszar oddziaływania takich domów musi 
się mieścić w całości na działce lub działkach, na któ-
rych zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być 
prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych inwestora.

NA CZYM POLEGAJĄ UPROSZCZENIA  

PROCEDURY?

Budowa takich domów może być realizowana 
w uproszczonej procedurze, tj.:
 » na podstawie ułatwionego zgłoszenia;
 » bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
 » bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Nowe regulacje nie zakazują inwestorowi ustano-
wienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika 
budowy lub dopełnienia innych formalności, a sta-
nowią możliwość i alternatywę, jaką inwestor będzie 
miał do wyboru.

Ułatwienia w procedurze zgłoszenia polegają na wy-
łączeniu możliwości zgłoszenia przez organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do 
dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy 
będzie można przystąpić od razu po doręczeniu 
organowi administracji architektoniczno-budow-
lanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem 
dokumentów.

 
 
Dom bez  
formalności
W ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono ułatwienie budowy niedużego 
domu jednorodzinnego (o powierzchni zabudowy do 70 m2), na zaspoko-
jenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w uproszczonej procedurze (bez 
konieczności zatrudnienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika 
budowy). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w terminie 21 dni.

PRAWO

Z ułatwień skorzystają planujący 
wybudować nieduży, jednorodzinny, 
wolnostojący dom:
 » o powierzchni zabudowy do 70 m2, 
 » nie więcej niż dwukondygnacyjny i 
 » na własne potrzeby mieszkaniowe.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001986
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/11/5/2a1e0dd843e2bbae4f004f941303c63d/informacja_zm_praw._bud_.rtf
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wejscie-w-zycie-przepisow-ustawy-o-zmianie-ustawy---prawo-budowlane-oraz-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym
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JAK SKORZYSTAĆ Z UŁATWIEŃ?

Aby rozpocząć budowę, wystarczy więc: posiadać nie-
ruchomość przeznaczoną na cele budowlane, dokonać 
zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej i zawia-
domić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Do zgłoszenia w tym przypadku konieczne będzie 
dołączenie dodatkowych oświadczeń – o tym, że:
 » planowana budowa jest prowadzona w celu za-

spokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 
(złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej);

 » inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kiero-
wanie budową – w przypadku nieustanowienia 
kierownika budowy;

 » dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kom-
pletna.

3 stycznia 2022 r. weszło także w życie rozporzą-
dzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warun-
ków zabudowy. Rozporządzenie określa jednolity 
wzór wniosku. Dzięki temu każdy będzie mógł z wy-
korzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej 
pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć 
cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, 
bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. 
Poza tym wniosek zawierać będzie wskazówki do-
tyczące prawidłowego wypełnienia oraz załączania 
wymaganych dokumentów.

Prawidłowość prowadzonych działań w trakcie budo-
wy według uproszczonej procedury mogą zweryfiko-
wać w każdej chwili organy nadzoru budowlanego.

Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości 
zbycia domu wybudowanego w uproszczonej pro-
cedurze. Nie ma sczególnych regulacji np. Kodeksu 
cywilnego określających warunki zbycia, sprzedaży 
lub wynajmu takich nieruchomości.

PROJEKTY DOMÓW DO 70 M2

Pod koniec stycznia został ogłoszony wynik konkursu 
na najlepsze projekty domów do 70 m2. Celem kon-
kursu było wyłonienie projektów koncepcyjnych o wy-
sokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, 
ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Na ich 
podstawie zostaną przygotowane projekty budow-
lane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania. 
W II kwartale przyszłego roku zostaną one udostęp-
nione w specjalnie utworzonym serwisie na stronach 
gov wszystkim zainteresowanym do wykorzystania 
przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Gotowy projekt, pobrany za symboliczną złotówkę ze 
strony GUNB, może zaadaptować do działki osoba 
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania 
w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-

-budowlanej uprawniające do sporządzania projektów 
w zakresie rozwiązań architektonicznych.

Budowa domu o powierzchni zabudowy  do 70 m2 
w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku wymagać 
będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, 
która w tym przypadku będzie wydawana w termi-
nie 21 dni. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/znamy-laureatow-konkursu-architektonicznego-na-projekty-domow-do-70-mkw
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PŁATNOŚCI MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

Przedsiębiorcy mogą regulować swoje zobowiązania 
związane z wykonywaną działalnością gospodarczą 
(płacić i przyjmować płatności od innych przed-
siębiorców) gotówką lub w formie bezgotówko-
wej, czyli za pośrednictwem rachunku płatniczego 
przedsiębiorcy.

Kiedy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, moż-
liwość płacenia gotówką podlega ograniczeniom. Fir-
ma nie może obecnie uregulować płatności gotówką, 
jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza rów-
nowartość 15 tys. zł brutto. Gdy wartość transakcji 
przekracza 15 tys. zł brutto, płatność musi być zre-
alizowana z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców, 
który obecnie wynosi 15 000 zł, zostanie w 2023 r. 
obniżony przez „Polski Ład”1 do kwoty 8000 zł 

brutto. Limit ten będzie miał wpływ na opłacanie 
zobowiązań na rachunek z „białej listy”.

Rachunek płatniczy to: rachunek bankowy, SKOK 
lub mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą 
czy platformy internetowe. Limit 15 tys. zł dotyczy 
wartości transakcji – bez względu na liczbę płatności 
dokonanych w ramach tej transakcji.

Jednorazowa wartość transakcji jest to:
 » cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,
 » wyrażona w pieniądzu,
 » wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub od-

płatnego świadczenia usług,
 » określona w umowie zawartej między przedsię-

biorcami.

Nie ma znaczenia, w jakiej walucie strony umowy do-
konują rozliczenia. W przypadku określenia ceny w wa-
lucie obcej wartość transakcji oblicza się na podstawie 

Limity płatności  
gotówkowych
Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych między firmami (do 8 tys. zł) 
i wprowadzenie takiego progu zapłaty przez konsumenta (20 tys. zł) 
zostały jednak w ostatniej chwili przesunięte jedną z 2 ustaw z dnia 
9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2349). Nowe przepisy w tym zakresie 
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., a nie z początkiem 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. A dokładniej przez ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.).

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/18/126f95ecf9bff427e1b857265cdea424/Informacja%20o%20ustawy%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20podatku%20akcyzowym%20oraz%20niekt%C3%B3rych%20innych%20ustaw.rtf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002349
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kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego 
dzień dokonania transakcji. Limit płatności gotówką ma 
zastosowanie tylko do tych zobowiązań, które powinny 
zostać uregulowane w formie zapłaty pieniężnej. 

Przed dokonaniem płatności powyżej 15 tys. zł na 
rachunek innego przedsiębiorcy, który jest czynnym 
podatnikiem VAT, należy zweryfikować jego rachunek 
bankowy na tzw. białej liście podatników VAT.

Dokonanie płatności powyżej 15 tys. złotych w go-
tówce, zamiast za pośrednictwem rachunku płat-
niczego, powoduje, że kupujący nie może zaliczyć 
takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. 
Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko 
nadwyżka ponad 15 tys. zł, ale cała kwota zapłacona 
z pominięciem rachunku bankowego.

płatniczego, w każdym miejscu, w którym wykonują 
swoją działalność (tj. poprzez udostępnienie terminala 
płatniczego, integrację firmowego konta bankowego 
z usługą BLIK czy udostępnienie firmowego numeru 
konta bankowego). Jeżeli firma obowiązkowo ewi-
dencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej i nie zapewnia 
klientom możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu 
instrumentu płatniczego, nie będzie mogła skorzystać 
z kwartalnego rozliczenia VAT.

Od stycznia 2023 r. jeśli wartość transakcji będzie 
przekraczała 20 tys. zł – konsument będzie musiał 
zapłacić w formie bezgotówkowej. Zgodnie z nowym 
art. 7b ustawy o prawach konsumenta, konsument 
będzie obowiązany do dokonywania płatności za 
pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednora-
zowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu 
na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 
20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym 
transakcje w walutach obcych przelicza się na złote 
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego 
przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedza-
jącego dzień dokonania transakcji. Konsumenci od 
2023 r. nie będą więc mieli możliwości zapłacić go-
tówką za transakcje, których wartość przewyższa 
ww. limit, tym samym zapłata będzie musiała zostać 
dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Jeżeli przedsiębiorca przyjąłby taką płatność, musiałby 
wykazać przychód i w ramach sankcji opodatkować 
dodatkowo kwotę otrzymaną w formie gotówkowej.

Ponadto od stycznia 2023 r. przy sprzedaży towarów 
lub usług o wartości do 20 tysięcy zł osobie fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej – przed-
siębiorca nie będzie mógł żądać zapłaty w określonej 
formie. Nie trzeba jednak przyjmować płatności go-
tówką bez względu na wartość w przypadku:
 » sprzedaży internetowej – przy sprzedaży zarówno 

przez internet, jak i stacjonarnie to wyłączenie 
dotyczy wyłącznie sprzedaży internetowej,

 » sprzedaży w punktach samoobsługowych, w któ-
rych nie są obecni pracownicy,

 » sprzedaży w trakcie imprez masowych.

Limit transakcji gotówkowych  
dla przedsiębiorców,który obec-
nie wynosi 15 000 zł, zostanie 
w 2023 r. obniżony do kwoty 
8000 zł brutto.

PŁATNOŚCI MIĘDZY KONSUMENTEM 

A PRZEDSIĘBIORCĄ

W transakcjach płatniczych, w których stronami są 
przedsiębiorca i konsument, to konsument decyduje, 
w jakiej formie chce zapłacić. Jeżeli jednak umowa po-
między przedsiębiorcą a konsumentem jednoznacznie 
wskazuje obowiązek zapłaty w określonej formie 
(na przykład w formie bezgotówkowej na rachunek 
przedsiębiorcy) – w takiej sytuacji konsument musi 
zapłacić w sposób przewidziany w umowie.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy zobowiązani 
do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy 
fiskalnej, dostarczający towary lub usługi osobom 
prywatnym (konsumentom), muszą umożliwić tym 
osobom zapłatę bez użycia gotówki, przy pomo-
cy dedykowanego do takiego obrotu instrumentu 



14 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą 
skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:
 » według skali podatkowej (PIT-36);
 » podatkiem liniowym (PIT-36L);
 » podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga przysługuje od dochodów (przychodów) pracow-
ników, których czas pracy przeznaczony na realizację 
działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 
50% ogólnego czasu pracy. Przedsiębiorcy korzysta-
jący z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję 
czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umo-
wy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło oraz z ty-
tułu praw autorskich.

Wysokość odliczenia wynosi:
 » iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedo-

liczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatko-
wanych na zasadach ogólnych (PIT-36);

 » iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodli-
czonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowa-
nych podatkiem liniowym (PIT-36L);

 » iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczo-
nej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT-8).

Przykład: Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem 
liniowym w danym roku podatkowym poniósł stratę 

i nie odliczył 4000 zł ulgi na działalność B+R. W ze-
znaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do 
odliczenia od zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych 
pracowników w kwocie 760 zł.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę na innowacyjnych 
pracowników począwszy od następnego miesiąca po 
miesiącu, w którym złożył swoje zeznanie podatko-
we. Odliczenie stosuje do końca roku podatkowego, 
w którym złożył zeznanie z wykazaną kwotą ulgi na 
innowacyjnych pracowników.

Przykład: Podatnik, który złoży zeznanie podatkowe 
za rok 2022 w kwietniu 2023 roku, może rozliczać ulgę 
(pomniejszyć zaliczki na podatek za innowacyjnych 
pracowników) w kolejnych miesiącach: od maja do 
grudnia 2023 roku.

Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają 
z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego 
w uldze B+R.

W przypadku utraty prawa do ulgi przedsiębiorca 
musi zwrócić jej wartość. Może tak się stać, jeśli 
błędnie ją zastosował, na przykład gdy skorzystał 
ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następ-
nie skorzystał z ulgi na wsparcie innowacyjnych 
pracowników.

Źródło: gov.pl

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ulga na wsparcie 
innowacyjnych pracowników

„Polski Ład” wprowadził nową ulgę, która polega na możliwości odlicze-
nia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowni-
ków kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), których 
przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym, 
ponieważ w danym roku podatkowym poniósł stratę, albo wysokość 
przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A2CD8F04765FCD4BC125874A00700F9B
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CO ZNACZY „STANDARD OBSŁUGI KLIENTA?”

Obecnie to trudne i niejednoznaczne pojęcie. Można 
je określić jako umowny, często charakterystyczny dla 
danej firmy katalog zasad zachowania pracownika wobec 
klienta. Te zasady powinny się zmieniać wraz z otaczającą 
nas rzeczywistością, np. drastyczne przeobrażenia doko-
nały się w czasie pandemii, ale zmiany wymusza także 
nowa generacja odbiorców i przemiany demograficzne. 

KILKA PRZYKŁADÓW: 

Najprościej. „Wizytówka cyfrowa”. Od lat spotkanie 
biznesowe wieńczył ceremoniał wymiany wizytówkami. 
Obecnie standardem jest odesłanie do strony interneto-
wej, podlinkowanie do serwisów społecznościowych firmy 
czy po prostu wymiana numerów kontaktowych. Jest to 
bardzo praktyczne, a poza tym nie marnujemy papieru. 

Twarzą w twarz. Rozmowa. To najłatwiejszy spo-
sób dbałości o relację z klientem. Wymiana oczekiwań, 
odpowiadanie na wątpliwości i obawy. Klient czuje 
się „zaopiekowany” i ważny dla firmy. Jednak w dobie 
pandemii modne stały się „wirtualne spotkania”,  więc 
standardem musi być dobra jakość połączenia, dobry 
mikrofon i kamerka. Oczywiście ważne jest tu pozytywne 
nastawienie i uśmiech. 

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą…” – czy jakoś tak. 
Dress code jest ważny i tyle. Czy to w pandemii czy w spo-
kojnych czasach. Każdy lubi odczuć, że jest ważny. Nie obni-
żajmy więc nigdy standardów do przysłowiowych „dresów”. 
Mniej formalnie nie znaczy niechlujnie i „bez zobowiązań”. 
Biała, wyprasowana koszula, klasyczne dżinsy, uczesane 
włosy i zadbane dłonie jeszcze nikomu nie zaszkodziły.

Standardy obsługi klienta  
w dobie „on-line”

Co możemy zobaczyć w tle? Kontakt on-line. 
Pandemia sprawiła, że stajemy się bardziej wyrozumiali. 
Większość klientów nie obraża widok siedzącego w tle 
kota ani wbiegającego na chwilę dziecka, gdy matka 
prowadzi rozmowę podczas pracy zdalnej. Wiele firm 
tego typu sytuacje wykorzystuje do budowania wize-
runku „bliższego ludziom” i codzienności, jaką każdy, 
nawet prezes wielkiej korporacji, przeżywa.

Podsumowując. Standardy obsługi klienta trzeba 
ubogacać i dopasowywać. Każda firma może wybrać 
z listy „dobrych praktyk” te, które chce wdrożyć kon-
kretnie u siebie i uznać za obowiązujące. Obecnie 
szczególnie ważne stały się zdalne biura obsługi klienta. 
Sprawdzają się one szczególnie przy sprzedaży inter-
netowej, a ta staje się dominująca w wielu sektorach. 
Pandemia przekonała wielu klientów do kupowania 
w sieci. Dlatego firmy inwestują w kanały interaktyw-
ne i komunikatory, poprzez które utrzymują kontakt 
z klientem i pozyskują nowych odbiorców. 

CO ZYSKUJE FIRMA NA WDROŻENIU  

STANDARDÓW OBSŁUGI?

Po pierwsze zadowolenie klientów, co przekłada się 
na ich lojalność i zwiększa obroty, pocztą „pantoflową” 
przymnaża nowych potencjalnych usługobiorców. 
Pracownicy zyskują przejrzyste zasady działania, 
wiedzą, jak się zachować i mogą pomóc ulepszyć 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Firma dzięki ja-
snym regułom może obniżyć koszty, ustandaryzować 
szkolenia dla nowych pracowników. Wszystko to 
ułatwia również ocenę pracownika, poprzez jasno 
zdefiniowane wymagania.

Jak ważny jest dobry kontakt z klientem, przekonał się nie raz każdy przedsiębiorca. 
W czasach nakładających się kryzysów i rozwoju technologii jakość kanałów komunikacji 
wkracza na wyższy poziom. Warto więc wiedzieć, jakie są standardy i jak powinny ewoluować.  

ZARZĄDZANIE I MARKETING

15ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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GRUPA I

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospo-
darczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych 
przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 mie-
sięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:
1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy 

kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wy-
konywania działalności gospodarczej prowadziły 
pozarolniczą działalność,

2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz by-
łego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym 
lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywa-
ły w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego 
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres 
wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne w 2022 r. dla tych osób jest zadeklarowana 
kwota, nie niższa niż 903 zł (30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia w 2022 r. – tj. 3010 zł).

Za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. składka na 
ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych 
osób nie może być niższa od kwoty:

 » 176,27 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 » 72,24 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 » 22,12 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

GRUPA II

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:
1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą 

na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych 
przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,

2. twórcy i artyści,
3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie 

wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
a także osoby prowadzące działalność w zakresie 
wolnego zawodu, z której przychody są przychoda-
mi z działalności gospodarczej w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, 
komandytowej lub partnerskiej,

5. akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
6. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną 

szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, 
placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów 
o systemie oświaty,

Składki na ubezpieczenia  
społeczne przedsiębiorców  
w 2022 roku
Znamy najniższą podstawę wymiaru składek i kwoty składek na ubezpieczenia spo-
łeczne za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

KADRY I ZUS

https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia
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oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi 
pozarolniczą działalność albo z osobami korzystają-
cymi z „ulgi na start”.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne w 2022 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, 
nie niższa niż 3553,20 zł (60% prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego – tj. 5922 zł).

Za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. składka na 
ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w gru-
pie II nie może być niższa od kwoty:
 » 693,58 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
 » 284,26 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
 » 87,05 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

GRUPA III

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na 
mniejszą skalę, mogą – pod określonymi warunka-
mi (m.in. przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok 
kalendarzowy nieprzekraczajacych 120 000 zł i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w poprzednim 
roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalen-
darzowych) – opłacać preferencyjny „mały ZUS plus”. 

Z „małego ZUS plus” można korzystać maksymalnie 
przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Ulga dotyczy tylko 
składek na ubezpieczenia społeczne (nie zdrowotnej). 

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzy-
stać z „małego ZUS plus”, musieli zgłosić to w ZUS do 
31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku 
i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się 
ponownie.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z „małego ZUS plus” 
w 2022 r., muszą złożyć dodatkowe dokumenty roz-
liczeniowe – do 20 lutego.

Podstawę składki za 2022 r. ustala się mnożąc prze-
ciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej w poprzednim roku kalenda-
rzowym przez współczynnik 0,5. Podstawa składki, 
jaką zainteresowany zadeklaruje, musi mieścić się 
między tymi dwoma wartościami, tj.:
 » nie może być niższa niż 30% minimalnego wy-

nagrodzenia za pracę w danym roku (w 2022 r. 
jest to 903 zł),

 » nie może przekraczać 60% prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej 
na dany rok (w 2022 r. jest to 3553,20 zł).

UBEZPIECZENIE  

WYPADKOWE

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpie-
czenie wypadkowe obowiązującej w danym roku 
składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia da-
nego roku tych płatników składek, którzy przeka-
zali informację ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata 
kalendarzowe.

Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej 
składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, 
którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:
1. co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obo-

wiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez 
3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę pro-
centową składki na to ubezpieczenie ustalają 
w wysokości stopy procentowej określonej dla 
grupy działalności, do której należą,

2. nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procento-
wą składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają 
w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej 
ustalonej na dany rok składkowy dla grup dzia-
łalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypad-
kowe jest ustalana na okres roku składkowego i obo-
wiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia 
danego roku do 31 marca następnego roku.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w roku 2022 wynosi 177 660 zł.
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Na mocy ustawy przekształceniowej z dniem 1 stycz-
nia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształcono 
w prawo własności tych gruntów. Własność gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe przeszła zatem 
na użytkowników wieczystych, z czym wiąże się obo-
wiązek uiszczenia stosownej opłaty. 

Interpretacja ogólna nr PT1.8101.2.2021 została wy-
dana w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedli-
wości UE (nr C-604/19) z 25 lutego 2021 r., w którym 
jednoznacznie przesądzono, że przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 
na podstawie przepisów ustawy przekształceniowej 
stanowi dostawę towarów dla celów opodatkowania 
VAT. Wyrok TSUE dotyczy wyłącznie przedmiotowych 
czynności dokonywanych z mocy prawa, nie dotyczy 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we 
własność, dokonywanego na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej pomiędzy użytkownikiem wieczystym 
a właścicielem gruntów.

W związku z powyższym Minister Finansów potwier-
dził w interpretacji, że nie ma możliwości traktowania 
czynności przekształcenia użytkowania wieczystego 
we własność jako kontynuacji pierwotnej czynności – 

dostawy gruntu dokonanej w momencie ustanowie-
nia prawa użytkowania wieczystego. Wyróżnia się 
przy tym 2 odrębne dostawy towaru w przypadku 
przekształcenia z mocy ustawy – czynność ustano-
wienia użytkowania wieczystego gruntu, skutkują-
cą przeniesieniem władztwa ekonomicznego nad 
gruntem na użytkownika wieczystego, oraz czynność 
przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczyste-
go gruntu we własność, skutkującą przeniesieniem 
władztwa prawnego nad gruntem na użytkownika 
wieczystego. 

Ww. opłaty przekształceniowe, jako wynagrodzenie 
z tytułu dokonanej czynności przekształcenia użyt-
kowania wieczystego gruntu we własność, podlegają 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych ustanowionych 
w ustawie o VAT. W interpretacji wskazano też, że 
wynagrodzenie należne za przekształcenie zawiera 
już w sobie VAT (tzn. jest kwotą brutto), mieszkańcy 
nie będą więc musieli nic dopłacać. W przypadku 
czynności przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego gruntów w prawo własności, dokonanej 
na podstawie ustawy przekształceniowej (tj. z mocy 
prawa), obowiązek podatkowy powstaje w momencie 
otrzymania całości lub części opłaty przekształcenio-
wej (w odniesieniu do otrzymanej kwoty).

CIEKAWA INTERPRETACJA

VAT od przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu 
w prawo własności

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. dotyczy 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo 
własności, dokonanego z mocy prawa na podstawie ustawy z 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
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https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/interpretacja-ogolna-nr-pt1-8101-2-2021/
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OBNIŻENIE STAWKI VAT NA PALIWO DO 8%

W lutym VAT spadnie z 23% do 8%. Zdaniem rządu to 
wpłynie na dalsze zmniejszenie ceny paliwa, nawet 
o 60-70 gr na litrze. 

ZEROWA STAWKA VAT NA PODSTAWOWE 

PRODUKTY SPOŻYWCZE

Rosnące ceny żywności są jednym z dotkliwych skutków 
inflacji. Dlatego obniżono do 0% stawki VAT na pod-
stawowe produkty spożywcze. Dzięki temu działaniu 
przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie.

ZEROWA STAWKA VAT NA GAZ

Dzięki obniżce stawki VAT od 1 stycznia z 23% do 8%, a od 
1 lutego z 8% do 0%, wzrost cen gazu dla gospodarstw 
domowych będzie jednym z najniższych w Europie.  

PRZEDŁUŻENIE OBNIŻKI 5%  

STAWKI VAT NA PRĄD

Dzisiaj za blisko 60% ceny prądu odpowiada opłata 
za emisję CO2. To faktyczny koszt nieodpowiedzialnej 
i dogmatycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.  

Dzięki wprowadzonym zmianom rząd łagodzi skut-
ki inflacji w zakresie kosztów za energię elektryczną. 
Przedłuża 5% stawkę VAT na prąd do 31 lipca 2022 r.

OBNIŻENIE VAT NA CIEPŁO DO 5%

Od 1 stycznia 2022 r. rozwiązania tarczy antyinflacyjnej 
obniżyły VAT na ciepło z 23 do 8%. Kolejne działania 
w tym zakresie to, od 1 lutego 2022 r., obniżka podatku 
VAT z 8% do 5%. Rozwiązanie skierowane jest do niemal 
każdego z obywateli. Dotyczy zarówno mieszkań w ra-

mach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i domów 
jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej. 

0% VAT NA NAWOZY

Całkowite zniesienie VAT na nawozy do produkcji rolnej 
to, obok obniżek podatków na paliwa i energię elektrycz-
ną, istotne wsparcie polskich producentów żywności. 

NIŻSZE RACHUNKI ZA GAZ DZIĘKI  

TARYFOM GAZOWYM

Od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolo-
kalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz 
instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami 
na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje 
użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki.

WCZEŚNIEJSZE DZIAŁANIA RZĄDU 

W WALCE Z INFLACJĄ

Już wprowadzona w grudniu 2021 r. tarcza antyin-
flacyjna 1.0 ograniczyła wzrost kosztów energii elek-
trycznej i podstawowych produktów spożywczych. Jej 
rozwiązania obejmowały: 
 » dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych – 

nawet do 1150 zł na rok;
 » zniesienie akcyzy na energię elektryczną;
 » obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23% 

do 5%;
 » obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23% do 8%;
 » obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniej-

szenie akcyzy;
 » obniżenie VAT na tak zwane ciepło systemowe 

(ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8%.

NEWS

Tarcza antyinflacyjna 2.0
Rządowa „tarcza antyinflacyjna 2.0” to pakiet rozwiązań, który ma 
obniżyć lub czasowo znieść VAT m.in. na paliwo, energię elektryczną  
czy nawozy. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego do 
31 lipca br. Rozdawnictwo rządu jednak to jak dolewanie oliwy do ognia.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AB5D1CD8E39170D7C12587C70055660A
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/18/126f95ecf9bff427e1b857265cdea424/Informacja%20o%20ustawy%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20podatku%20akcyzowym%20oraz%20niekt%C3%B3rych%20innych%20ustaw.rtf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002349
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002349
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/1/26/c4330616595c74aca68cfa5d3ba13233/Inf.%20o%20zm.%20ustawy%20o%20VAT.rtf
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Zawód – zewnętrzny  
dyrektor finansowy

Zjazdy z najwyższych szczytów Ziemi oraz 
udowodnienie, że narciarstwo możliwe jest 
nawet na dachu świata. Dlaczego narty? Po co 
to wszystko?

Narciarstwo zawsze, od najmłodszych lat było moją 
największą pasją i miałem takie szczęście, że mogę 
to robić po dziś dzień i przekształciło się to w sy-
tuację, kiedy zajmuję się tym zawodowo i mogę 
się temu narciarstwu poświęcić. To narciarstwo 
zaczęło się na wsi, ale przez konsekwencję pracy 
nad tą pasją udało mi się wyjechać w Himalaje 
i właśnie kilka moich ostatnich wypraw odbyło się 
w najwyższe góry świata. Po co to wszystko? Pasja 
jest czymś, co daje mi dużo energii i cieszę się tą 
pasją. Te przestrzenie w górach wysokich są niesa-

Narciastwo na dachu świata

Andrzej Bargiel –   
narciarz wysokogórski, biegacz górski i himalaista, trzykrotny mistrz Polski  
w skialpinizmie, trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, rekordzista 
świata w biegu na Elbrus, jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach  
ze szczytów Broad Peak oraz K2.

mowite, nieodkryte i super jest mieć takie poczucie, 
że ciągle można je eksplorować. 

Która wyprawa przyniosła Panu najwięcej sa-
tysfakcji i zadowolenia, dlaczego?

Myślę, że taką wyprawą, która przyniosła mi naj-
więcej zadowolenia, to była wyprawa na K2. To 
było bardzo skomplikowane przedsięwzięcie i na 
pewno wiele czynników musiało się złożyć, żeby 
mogło się to powieść. Miałem dużą satysfakcję 
w momencie, kiedy dociągnąłem ten projekt do 
końca. Ten projekt był bardzo angażujący zarówno 
pod względem sportowym, jak i organizacyjnym, 
szczególnie, że dwukrotnie podejmowałem próbę 
zjazdu z tego szczytu.

fot. Marek Ogień

Narciarstwo na  
dachu świata
O „narciarstwie ekstremalnym” opowiada Andrzej Bargiel.

WYWIAD

fot. Bartłomiej Pawlikowski
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W skialpinizmie pobija Pan kolejne rekordy. Nie 
liczy się jednak samo wejście na sam szczyt, ale 
przede wszystkim czas zjazdu. Dlaczego czas 
jest taki ważny dla Pana?

Te rekordy wynikają bardziej ze stylu działania i pręd-
kości, z jaką się poruszam. Chodzi przede wszystkim 
o bezpieczeństwo. Jakby ta prędkość, dobra energia 
i minimalizowanie czasu spędzanego na dużych 
wysokościach pozwala robić to w dużo bezpiecz-
niejszy sposób, nie doprowadzając organizmu do 
przewlekłych stanów zmęczenia i w konsekwencji 
dzięki temu można ustrzec się przed chorobą wyso-
kościową i negatywnymi konsekwencjami spędzania 
czasu bardzo wysoko. Te warunki tam wysoko są 
trudne i w zasadzie nie da się tam długoterminowo 
funkcjonować, więc staram się ten czas po prostu 
minimalizować. 

Wszystkie wyprawy wymagają bardzo dobrego 
przygotowania technicznego, odpowiednio 
dobranego sprzętu, a także doskonałej kon-
dycji fizycznej i psychicznej. Jak to wszystko 
połączyć? Ile trwają przygotowania do każdej 
wyprawy? 

Przygotowania to doświadczenia, jakie zbieramy 
przez całe życie – podczas wszystkich aktywności 
w górach, całe życie takie zawodowe w górach. Mu-
simy spędzać mnóstwo czasu w górach, aby zdobyć 
taką najważniejszą cechę, najważniejszą wartość – 
samodzielność. Samodzielność jest kluczem, by to, 
co robię, było rozsądne, by móc realizować te cele, 
by – nie patrząc na innych – móc iść własną drogą. 
Kondycja oczywiście i przygotowanie fizyczne również 
są niezwykle istotne – też nad tym pracuję cały czas. 
Czym lepsza ta kondycja, tym po prostu większe 
szanse na sukces i dzięki niej jest także znacznie 
bezpieczniej. Przygotowania to około 3 miesiące 
formalności przed wyprawą, staram się wtedy jesz-
cze bardziej dbać o kondycję i przed każdą wyprawą 
dodatkowo przygotowuję się do wyprawy z trene-
rem, doprowadzając się do optymalnej formy przy 
projekcie, który realizuję. W zależności od wyzwania 
dopasowujemy trening do tego, co chcemy tam 
osiągnąć. Na pewno takim ważnym czynnikiem jest 
też praktyka, trening, jeżdżenie w bardzo ekspono-
wanym terenie, by czuć się komfortowo na dużych 
zboczach, by w tych wysokich górach mieć potem 
sto procent kontroli. 

Jaki najbliższy „Challenge” przed Panem?

Staram się nie mówić o tym, co będę robił, dopóki 
się to nie dzieje. Oczywiście przygotowuję się do 
kolejnych wypraw i mam nadzieję, że na wiosnę uda 
mi się wyjechać w wysokie góry. 

fot. Marek Ogień
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Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje 
wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich 
dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów 
o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi na 
działalność-rozwojową (B+R), może stosować obie 
te ulgi jednocześnie.

Komercjalizacja wyników prac B+R to takie wykorzy-
stanie tych wyników, aby osiągnąć korzyści finansowe 
na rynku. Może to być na przykład sprzedaż wyników 
B+R czy udzielenie licencji.

Z ulg B+R oraz IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy 
opodatkowani:
 » według skali podatkowej (PIT-36);
 » podatkiem liniowym (PIT-36L);
 » podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga na działalność-rozwojową, czyli ulga na B+R, 
polega na możliwości odliczenia od podstawy opo-
datkowania wydatków związanych z działalnością 
innowacyjną. Odliczeniu podlegają koszty związa-
ne z działalnością badawczo-rozwojową wskazane 
w ustawie o PIT albo ustawie o CIT. Wysokość od-
liczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz 
od tego, czy firma ma status centrum badawczo- 

-rozwojowego.

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatko-
waniu dochodów z praw własności intelektualnej, 
które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, 
autorskie prawo do programu komputerowego) 
i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ra-

mach działalności B+R przedsiębiorcy. Jeżeli firma 
w Polsce dysponuje prawami własności intelektualnej, 
na przykład posiada patent na wynalazek, to zyski 
z nich są opodatkowane stawką 5%.

DORADCA RADZI

Ulgi B+R i IP-Box  
w 2022 roku
Na czym polega umożliwienie łącznego stosowania ulg 
B+R i IP-Box i rozszerzenie ulgi B+R przez „Polski Ład”?

Dodatkowo, w przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota 
przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych 
zwiększyła się do 200% dla:
 » podatników mających status centrum badawczo-

-rozwojowego będących mikroprzedsiębiorcami, 
małymi lub średnimi przedsiębiorcami;

 » podatników mających status centrum badawczo-
-rozwojowego będących dużymi przedsiębiorcami;

 » pozostałych podatników w przypadku kosztów 
kwalifikowanych związanych z wynagrodzenia-
mi pracowników zatrudnionych do działalności 
badawczo-rozwojowej.

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/11/16/b5c90d573d46f41c0f96962bb91950f0/informacja_w_sprawie_polskiego_ladu.rtf
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Maksymalne stawki  
opłat lokalnych i podatku  
od środków transportowych
Obwieszczenie ministra ds. finansów (M.P. z 2021 r. poz. 724) określa górne granice stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2022 roku. Nowe kwoty 
ustalane są na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r., 
które wzrosły o 3,6% w stosunku do pierwszych 6 miesięcy roku 2020.

*    W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być 
    niższe od kwot określonych zmienionym załącznikiem do ustawy.

NIEZBĘDNIK

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek, z tym że stawki te w 2022 r. nie mogą przekroczyć:  

Podatek/opłata Maksymalna stawka

Opłata targowa 852,75 zł dziennie

Opłata  
miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, wa-
lory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,50 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,52 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa 4,83 zł dziennie

Opłata od posiadania psów
135,00 zł rocznie  
od jednego psa

Opłata  
reklamowa

część stała 2,80 zł dziennie

część zmienna

0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni 
tablicy reklamowej lub urządzenia 
reklamowego służących ekspozycji 
reklamy dziennie

Podatek  
od środków 
transporto-
wych

od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej*:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 912,48 zł rocznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1522,21 zł rocznie

powyżej 9 ton – do 12 ton 1826,64 zł rocznie

równej lub wyższej niż 12 ton 3485,69 zł rocznie

od ciągnika siodłowego lub balasto-
wego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów*:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2131,05 zł rocznie

równej lub wyższej niż 12 ton  
do 36 ton włącznie

2694,21 zł rocznie

powyżej 36 ton 3485,69 zł rocznie

od przyczep lub naczep (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego), które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą*:

od 7 ton i poniżej 12 ton 1826,64 zł rocznie

równą lub wyższą niż 12 ton  
do 36 ton włącznie

2131,05 zł rocznie

wyższą niż 12 ton 2694,21 zł rocznie

od autobusu o liczbie miejsc do sie-
dzenia (poza miejscem kierowcy):

mniejszej niż 22 miejsca 2156,92 zł rocznie

równej lub większej niż 22 miejsca 2726,93 zł rocznie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000724


24 POWRÓT DO SPISU TREŚCI24 POWRÓT DO SPISU TREŚCI 25ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Kancelaria podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. świadczy usługi nie-
przerwanie od 2002 roku.  

Zawsze dokładamy wszelkich starań nie tylko aby prawidłowo i termino-
wo dokonywać rozliczeń, ale również, aby doradzić i zaproponować 
korzystne dla klienta rozwiązania.

Obsługujemy kilkaset podmiotów gospodarczych o zróżnicowa-
nych profilach działalności, od małych jednoosobowych działalności 
gospodarczych po duże firmy zatrudniające wielu pracowników.

Nasz zespół aktualnie liczy około 60 osób. Są to głównie specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zarówno w obsłudze księgowej oraz 
kadrowo-płacowej firm jak również w zakresie pozyskiwania dotacji 
oraz doradztwie finansowym.

Właściciel firmy posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego po-
twierdzone zaświadczeniem o wpisie na listę doradców podatkowych 
nr 10874, jak również świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 26849/01. Jako Doradca 
Podatkowy wielokrotnie uczestniczył także w projektach związanych 
z przekształceniami firm, projektach z zakresu nieruchomości oraz 
doboru optymalnej struktury działalności. Potrafi w zrozumiały sposób 
wyjaśnić zawiłości prawa podatkowego.

Zapewniamy profesjonalne usługi:
•  Księgowe
•  Kadrowo-płacowe
•  Doradztwo w zakresie prawa podatkowego
•  Wsparcie doradcy finansowego w zakresie uzyskania kredytu, 

pożyczki, leasingu
• Przygotowywanie wniosków o dotacje unijne
 
Dodatkowe udogodnienia:
• Dostęp do wygodnego i przyjaznego Panelu Klienta online zapew-

niającego m.in. podgląd zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych, 
gotowe raporty finansowe, 

• Usługa tzw. szybkich płatności – możliwość zapłaty podatków 
oraz ZUS „jednym kliknięciem”;

•  Dostarczanie dokumentów księgowych bez konieczności 
wizyty w biurze, za pośrednictwem Paczkomatów InPost;

• Bezpłatne otrzymywanie materiałów informacyjnych na temat 
zmian w podatkach i otoczeniu biznesowym;

• Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opo-
datkowania sporządzone przez Doradcę podatkowego;

•  Możliwość bezpłatnych konsultacji z Ekspertem finansowym 
na temat restrukturyzacji zobowiązań finansowych;

•  Merytoryczne wsparcie dedykowanego specjalisty księgowego.

Nasze wsparcie kierujemy do osób pragnących skoncentrować się na 
prowadzeniu spraw i zadań z zakresu własnej działalności natomiast 
sprawy księgowe chcących zlecić specjalistom. Dzięki takiemu podejściu, 
mogą się Państwo skoncentrować na dynamicznym rozwoju własnej 
firmy zamiast działając „po omacku” tracić swój cenny czas w urzędach, 
który mogliby Państwo poświęcić na rozwój własnego biznesu.
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

7 Wpłata zryczałtowanego podatku od 
wypłat zagranicznej osobie prawnej na-
leżności z tytułów wymienionych w  art. 
7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 
1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych albo od dochodów z dy-
widend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych i prze-
kazanie podatnikowi mającemu siedzibę 
lub zarząd w Polsce informacji CIT-7. 
Wpłata podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej za styczeń. Rozliczenie 
podatku od niezrealizowanych zysków.

10 INTRASTAT.

14 Dzień Zakochanych.

15 Wpłata składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP – 

płatnicy składek posiadający osobowość 
prawną. Wpłata podatku od nierucho-
mości i podatku leśnego za luty – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne i spółki 
nieposiadające osobowości prawnej. 
Wpłata I raty podatku od środków 
transportowych. Złożenie deklaracji na 
podatek od środków transportowych na 
rok podatkowy. PPK. 

21 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatników 
i płatników-pracodawców. Wpłata ryczałtu. 
PFRON. Wpłata składek ZUS – pozostali 
płatnicy składek. Koniec terminu na zgło-
szenie zmiany formy opodatkowania PIT.

24 Tłusty czwartek.

25 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie 
JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewidencyj-

na). Informacja podsumowująca. Roz-
liczenie podatku cukrowego i podatku 
od sprzedaży detalicznej.

28 Złożenie zeznania dot. ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych 
za 2021 r. (PIT-28) i wpłata ryczałtu za 
ostatni okresr rozliczeniowy 2021 r. Prze-
kazanie podatnikowi informacji PIT-11, 
PIT-8C, PIT-R lub przez organ rentowy 
PIT-40A/11A. Przekazanie US (wyłącznie 
drogą elektroniczną) i osobie objętej 
ograniczonym obowiązkiem podatko-
wym imiennej informacji IFT-1R. Prze-
kazanie przez emerytów i rencistów do 
ZUS informacji o wysokości przychodów 
z pracy zarobkowej w 2021 r. Przekazanie 
ubezpieczonemu informacji za 2021 r. 
o danych zawartych w imiennych rapor-
tach miesięcznych sporządzonych do ZUS.

LU
TY

 2
02

2

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. 

ul. Cybernetyki /19b
02-677 Warszawa
Telefon: 25 682 30 44
Email: biurowaw@anowak.com.pl

 

ul. Pamiątkowa /2
61-512 Poznań
Telefon: 25 682 30 46
Email: biuropoz@anowak.com.pl

ul. Senatorska 14
08-400 Garwolin
Telefon: 025 786-30-21
Email: biurogar@anowak.com.pl


