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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

A w bieżącym numerze znów można przeczytać o karuzeli zmian prawnych i podatkowych. Przedstawiono także m.in., jakie należności przysługują pracownikowi z tytułu
delegacji zagranicznej oraz niektóre możliwe odliczenia w zeznaniu rocznym PIT.
Twój doradca podatkowy

NEWS

RUSZA PLATFORMA
PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

9 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Celem fundacji będzie działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. To m.in. wsparcie ich transformacji
cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli
biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia
z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy
maszynami oraz człowiekiem a maszynami.
Platforma będzie udzielać pomocy o charakterze niefinansowym (szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia
integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji
cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane podmiotom,
które prowadzą działalność na terytorium Polski – przedsiębiorcom, jednostkom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej
gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym.
2

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

SPIS TREŚCI
3 AKTUALNOŚCI

TEMAT NUMERU
6 Jak odliczyć straty w PIT?

PODATKI
8 Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia

PRAWO

KADRY I ZUS
16 Zagraniczne delegacje służbowe

CIEKAWE ORZECZENIE
18 Kopalnia zarabia, a podatnik ma za to płacić?

NEWS
19 Projekt nowej matrycy stawek VAT

10 Jakie zmiany w programie „Rodzina 500+”?

LUDZIE Z PASJĄ

11 Meldunek przez Internet

20 Część bycia szczęśliwym człowiekiem… –

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

wywiad z Maciejem Florkiem

12 Bony korzystne dla pracodawcy i pracownika

DORADCA RADZI

14 Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań

22 Ulga internetowa

ZARZĄDZANIE I MARKETING

NIEZBĘDNIK

15 Adquesto – innowacyjna brama reklamowa

23 Należności z tytułu krajowej podróży służbowej

PODATKI
Ułatwienia w składaniu CIT-8
Przygotowywane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania ułatwią najmniejszym podatnikom CIT składanie
zeznań podatkowych. W MF trwają prace nad wydłużeniem terminu złożenia CIT-8 za 2018 r. dla niektórych podatników do 31 października 2019 r. Projekt
rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do
złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych i niepełniących funkcji płatnika dla
osób fizycznych zakłada wydłużenie terminu do złożenia
CIT-8 dla takich podatników do 31 października 2019 r.

AKTUALNOŚCI
wszystkich rodzajów oleju napędowego, zakupionego
i wykorzystanego do produkcji rolnej, dzięki dodaniu
do katalogu olejów objętych zwrotem akcyzy oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11.
Nowelizacja przewiduje też przedłużenie do końca
marca terminu składania wniosków o zwrot akcyzy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nowelizacja dotycząca prądu
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku
Szerszy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – PraUstawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku ak- wo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawykorzystywanego do produkcji rolnej umożliwia wę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego od ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę
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o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji likwiduje obowiązek utrzymania cen na
poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
Zgodnie z nowymi przepisami ceny stosowane przez
przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną w 2019 r.
mają odpowiadać zatwierdzonej przez prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki taryfie z 31 grudnia 2018 r. lub
obowiązującej odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r.,
jeżeli jest ustalana w inny niż taryfa sposób.
Nowelizacja umożliwia ubieganie się o wypłatę różnicy
cen energii odbiorcy końcowemu, który nie kupuje
energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, ale
na Towarowej Giełdzie Energii lub za pośrednictwem
towarowego domu maklerskiego.

niczenie sytuacje, w których abonenci nie są świadomi
konsekwencji przeniesienia numeru i rozwiązania umowy przed upływem terminu – to najważniejsze zmiany
wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Cyfryzacji
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.
Wniosek o zmianę lub przeniesienie numeru można
składać nie tylko na piśmie, ale również w formie
dokumentowej, czyli np. e-mailem, bez konieczności
wychodzenia z domu.
Wystarczy złożyć wniosek do wybranego dostawcy,
a ten w oparciu o udzielone pełnomocnictwo dopełni
za abonenta wszelkich formalności, w tym rozwiąże
umowę z dotychczasowym dostawcą.

Doprecyzowano ponadto sposób obliczania średnio- O postępach procesu przenoszenia dostawca usług
zawiadomi w takiej samej formie, w jakiej abonent złożył
ważonej ceny energii na rynku hurtowym.
wniosek albo w inny sposób wybrany przez abonenta.
Ustawa zmodyfikowała też zasady przyznawania pomocy publicznej z funduszu niskoemisyjnego transportu. Treść wniosku o przeniesienie numeru abonent otrzyma
na trwałym nośniku, tak aby miał do niego swobodny
Tymczasem resort energii przygotował rozporządzenie dostęp, np. w celach dowodowych.
do „ustawy ws. cen prądu”. Głównym jego celem jest
określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, Dotychczasowy dostawca poinformuje abonenta, SMSw tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na -owo lub telefonicznie, o rozpoczęciu procesu przenierynku hurtowym oraz sposobu wyznaczania obowią- sienia numeru do nowego dostawcy. To szczególnie
zujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat ważne w przypadku, gdy nowy dostawca jest nieuczciwy
za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen i próbuje przenieść numer niezgodnie z wolą abonenta.
odniesienia). Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu a Funduszem Wypłaty Różnicy Skrócenie terminu rozpatrzenia wniosku o przeniesienie
Cen. Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego numeru umożliwi abonentom skuteczne skorzystanie
wpływu na zagwarantowany ustawowo brak wzrostu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
cen energii elektrycznej dla odbiorców w roku 2019
Dzięki uregulowaniu w przepisach ogólnych zasad rew porównaniu do cen z czerwca 2018 r.
zygnacji z przeniesienia numeru, abonent będzie wiedział, w jaki sposób i do kiedy może przerwać proces
PRAWO
przeniesienia numeru, jeśli się rozmyśli.
Zmiana przepisów o przenośności numerów
Uproszczenie zmiany i przeniesienia numeru (przy zmianie dostawcy usług), dzięki możliwości złożenia wniosku
w formie elektronicznej i dokumentowej, a także ogra4
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Brexit z opóźnieniem?
Brytyjska Izba Gmin przyjęła uchwałę, w której posłowie wezwali rząd do opóźnienia wyjścia kraju z Unii
Europejskiej, aby dać więcej czasu na wynegocjowanie

umowy z Brukselą. Na przedłużenie procesu brexitu
musi się jednak jeszcze zgodzić UE.
Nowe prawo jazdy
Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już
zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc
obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany
miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy
ulicy. Dla kierowców oznacza to dużą oszczędność, koszt
wymiany prawa jazdy to bowiem 100 zł.

jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność
w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
(gospodarstwa rolnego).
Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne
w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego
w okresie 3 lat podatkowych, została zwiększona
z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną KADRY I ZUS
ważne do wskazanego na nich terminu. Dokumenty te nie
podlegają obowiązkowej wymianie, nawet w przypadku „Emerytura+” już w maju
zmiany umieszczonego na nich adresu zamieszkania.
„Emerytura+” to jednorazowe świadczenie pieniężne dla
emerytów i rencistów. Program przygotowany przez
Nowy wzór prawa jazdy wprowadziło rozporządzenie resort polityki społecznej ma wejść w życie już w maju.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania „Emeryturę+” w wysokości emerytury minimalnej, czyli
od 1 marca br. 1100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln
pojazdami.
emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to
renciści socjalni). W sumie uprawnionych będzie to
ponad 9,72 mln osób. Świadczenie ma być wypłacane
z urzędu, bez wypełniania wniosków.

Nowelizacja ustawy o BFG
Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych
ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia
uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów
dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Ponadto ustawa ma na celu m.in. usprawnienie rozwiązań związanych z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz
systemu gwarantowania depozytów.
Większa pomoc de minimis dla rolników
Z 15000 euro do 20000 euro w okresie 3 lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla

Dodatkowa pomoc dla emerytów i rencistów w postaci
dodatku dla każdego seniora jest jedną z deklaracji,
które znalazły się w tzw. Nowej Piątce Prawa i Sprawiedliwości.
Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
i operacje usunięcia zaćmy finansowane bezlimitowo
Bezlimitowe finansowanie zabiegów usunięcia zaćmy
oraz świadczeń diagnostyki obrazowej – tomografii
komputerowej i rezonansu magnetycznego – obowiązuje od 1 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia
będzie gwarantował zwiększenie kontraktów placówek
raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych
świadczeń. NFZ sfinansuje więc wszystkie wykonane
świadczenia, co pozwoli na zwiększenie dostępności
do świadczeń i skrócenie kolejek.
O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.
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TEMAT NUMERU

JAK ODLICZYĆ STRATY W PIT?
Podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym1, ma prawo obniżyć
o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła.
ta podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej
pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia
w roku podatkowym, podatnik może2:
1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliżw którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć
szych kolejno po sobie następujących pięciu latach
50% wysokości tej straty. Jednorazowe rozliczenie
podatkowych, z tym że kwota obniżenia w któstraty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatrymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%
kowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.
wysokości tej straty, albo
2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego W pierwszym przypadku podatnik może dokonać odźródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie liczenia straty:
następujących pięciu lat podatkowych o kwotę 1. jeżeli w roku podatkowym wystąpił dochód do
nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwoopodatkowania z tego samego źródła przychodu,
z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Brak dochodu do opodatkowania
1
Tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy
w określonym roku podatkowym oznacza brak możod kosztów poniesionych w celu jego uzyskania.
liwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce
czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych
2
Podstawa prawna: art. 9 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód
o podatku dochodowym do osób fizycznych (PIT) i art. 11 ustawy
z
tego samego źródła przychodów, strata podatkowa
z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
może nie być w ogóle rozliczona;
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
6
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2. m.in. z następujących źródeł przychodów:
▪▪ działalności gospodarczej,
▪▪ najmu, dzierżawy,
▪▪ odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
▪▪ odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
▪▪ odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
▪▪ tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
▪▪ tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
▪▪ ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny
niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20
ust. 1c ustawy o PIT, w tym również jeżeli ww.
przychody podatnik opodatkuje ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych;
3. w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż
50% kwoty poniesionej straty w jednym roku
podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich
dochodów z tego samego źródła przychodów,
z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie
poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch
lat podatkowych.

Jednorazowe rozliczenie straty
do 5 mln zł stosuje się do strat
za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona
część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych
poniesionych w latach ubiegłych.
Zasady te nie dotyczą strat:
• z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych,
m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
• z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art.
30da ustawy o PIT,
• ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne
od podatku dochodowego.
Jeżeli w tym czasie zmieni formę opodatkowania na
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może
obniżyć przychód o wysokość straty, która nie została
odliczona od dochodu.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PODATKI

ULGA REHABILITACYJNA
DO ROZLICZENIA
Podatnik będący osobą niepełnosprawną i po- 2. ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: współ
siadający orzeczenie o niepełnosprawności
małżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci
oraz podatnik, który ma na utrzymaniu osobę
obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziniepełnosprawną, który ponosi wydatki na
ców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojcele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiajączyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku
ce wykonywanie czynności życiowych, może
podatkowym dochody tych osób niepełnospraww zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przynych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty
chodu) niektóre z tych wydatków w ramach
socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej
ulgi rehabilitacyjnej.
w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:
• PIT-37,
• PIT-36,
• PIT-28,
oraz poprzez załącznik PIT/O.
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który:
1. ma status osoby niepełnosprawnej – tzn. posiada:
▪▪ orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy
orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych
przepisach lub
▪▪ decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
szkoleniową albo rentę socjalną, albo
▪▪ orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na
podstawie odrębnych przepisów, w przypadku
gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia, albo
▪▪ orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
8
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Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki – poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika
mającego na utrzymaniu taką osobę – które zostały
wymienione w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne
oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, tj. pokazane w tabeli.
Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały
sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to
być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub
potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich
kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Wydatki limitowane

Wydatki nielimitowane

(kwotę przysługującego odliczenia
oblicza się z uwzględnieniem „górnego”
lub „dolnego” limitu kwotowego)

(odliczeniu podlega cała
wydatkowana kwota)
Wydatki poniesione na:
▪▪ adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
▪▪ przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
▪▪ zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie
czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
▪▪ zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
▪▪ odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
▪▪ odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
▪▪ opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do
I grupy inwalidztwa,
▪▪ opłacenie tłumacza języka migowego,
▪▪ kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
▪▪ odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
▪▪ osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
▪▪ osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa
oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka
środkami transportu sanitarnego,
▪▪ odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
▪▪ na turnusie rehabilitacyjnym,
▪▪ w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
▪▪ na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia

Tylko w przypadku wydatków limitowanych związanych z:
• opłaceniem przewodników osób niewidomych
zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych
do I grupy inwalidztwa,
• utrzymaniem psa asystującego,
• używaniem samochodu osobowego
– nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednak na żądanie organów

Wydatki poniesione na:
▪▪ opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia
w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
▪▪ utrzymanie psa asystującego, o którym
mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który
ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
▪▪ używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej lub podatnika mającego
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
albo dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16. roku życia – maksymalna
kwota odliczenia w roku podatkowym
wynosi 2280 zł,
▪▪ leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że
osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.
W tym przypadku odliczeniu podlegają
wydatki w wysokości stanowiącej różnicę
pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić
dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.
W ramach limitowanej ulgi na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej, można uznać wydatki na paliwo oraz
inne wydatki związane z utrzymaniem tego samochodu
w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, jak np. wydatki na jego naprawę, wymianę opon czy ubezpieczenie.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

JAKIE ZMIANY W PROGRAMIE
„RODZINA 500+”?
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie „Rodzina 500+”
będzie przysługiwało na każde dziecko do
18. roku życia – bez kryterium dochodowego. To
największa zmiana w programie zapowiedziana
w tzw. Nowej Piątce PiS.

w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie
zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Uproszczeniu ulegną już same wnioski o świadczenie
(m.in. dzięki likwidacji kryterium dochodowego) oraz
Do tej pory program obejmował 0,5 mln polskich znacznie uproszczone, na wzór działania programu
jedynaków – zmiany sprawią, że świadczenie bę- „Dobry start”, zostaną też procedury związane ze
dzie przysługiwać dodatkowym dwóm milionom składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.
jedynaków.
W 2019 r. wnioski o świadczenie w ramach programu
Projekt, który znajduje się właśnie w konsultacjach „Rodzina 500+”, tak jak w latach poprzednich, będzie
społecznych, zakłada również m.in. objęcie świad- można składać online od 1 lipca, a drogą tradycyjną
czeniem dzieci przebywających w różnego typu – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca września
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wydłu- br. będzie gwarantowało wypłatę świadczenia z wyżenie z 1 do 3 miesięcy terminu na złożenie wniosku równaniem od 1 lipca, a w przypadku rodzin pobieo świadczenie na nowonarodzone dziecko (z gwa- rających już świadczenie – zapewni ciągłość wypłat.
rancją wypłaty świadczenia z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka), a także zmiana pozwalająca na Natomiast od 2021 r. znacząco przesunięty zostanie
przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadcze- moment składania wniosków – z lipca na luty, a także
nia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka sam okres świadczeniowy (na jaki ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego) – dzisiaj jest to październik-wrzesień, a proponowany to czerwiec-maj.

Zmiany sprawią, że świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwać dodatkowym 2 milionom
jedynaków.
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Z programu w nowej wersji skorzysta 6,8 mln polskich dzieci, a roczny wydatek to ponad 41 mld zł
w pełnym roku budżetowym, a w tym roku ponad
31 mld zł. Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500+” spowoduje wzrost
wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do
poziomu ok. 4% PKB.

MELDUNEK
PRZEZ INTERNET
Jeśli ktoś zmienia miejsce zamieszkania lub wrócił z zagranicy, musi się zameldować najpóźniej
w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.
Jeżeli zainteresowany na stałe mieszka pod konkretnym
adresem – powinien zameldować się na pobyt stały. Jeśli
zaś tymczasowo mieszka pod innym adresem niż adres
swojego zameldowania i będzie tam mieszkał dłużej
niż 3 miesiące (ale nie chce zmieniać obecnego adresu
zameldowania) – powinien zameldować się tam na pobyt czasowy. Równocześnie można mieć jedno miejsce
pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Nie trzeba przy tym iść do urzędu. E-meldunek to jedna
z uruchomionych przez Ministerstwo Cyfryzacji e-usług.
Należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl, wybrać
sekcję „Meldunek” i kliknąć przycisk „Zamelduj się”.
System przeniesie użytkownika na stronę Profilu Zaufanego. Trzeba zalogować się na swoje konto.
Następnie należy wybrać rodzaj pobytu, na jaki chce
się dokonać zameldowania, oraz zaznaczyć, kogo chce
się zameldować. Trzeba też wypełnić pozostałe pola
i dołączyć odpowiednie dokumenty, tj. elektroniczną
wersję (skan) jednego z dokumentów potwierdzających
tytuł prawny do mieszkania (np. umowy cywilnoprawnej,
odpisu z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II
księgi wieczystej, decyzji administracyjnej, orzeczenia
sądu), a w razie braku tytułu prawnego: oświadczenia
właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny
do mieszkania, potwierdzające pobyt wnioskodawcy w lokalu, oraz dokumentu, który potwierdza tytuł
prawny do mieszkania uprawnionego.

Na koniec należy sprawdzić i podpisać wniosek elektronicznie. Formularz wysyła się do urzędu gminy, na
terenie której mieszka zainteresowany. Potwierdzenie
złożenia wniosku wnioskodawca otrzyma na swoją
skrzynkę ePUAP.

Jeśli składając wniosek online dołączymy wszystkie
Jeśli wnioskodawca zaznacza, że chce dostać zaświadcze- potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje nas od
nie o zameldowaniu na pobyt czasowy, powinien dołączyć razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli dołączamy skany
dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. dokumentów – możemy zostać poproszeni o ich orygiWydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały nały. Warto więc sprawdzać swoją skrzynkę na ePUAP,
by nie przegapić wiadomości z urzędu.
jest bezpłatne, a na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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BONY KORZYSTNE DLA
PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa
na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla
których w czołówce form aktywizacji są bony na
zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji
skorzystało już 176,3 tys. bezrobotnych.

(co stanowiło 80% ogółu korzystających z tych form
wsparcia w omawianym okresie),9,5 tys. osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, 9,4 tys. kobiet i 3,7 tys.
osób długotrwale bezrobotnych i 2,9 tys. bezrobotnych
powyżej 50. roku życia.
Na popularności zyskał bon na zasiedlenie

Do końca 2018 r. ponad 42,2 tys. osób zostało skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania
działań aktywizacyjnych. Popularne były także bony.
I tak pracę w ramach bonu na zasiedlenie podjęło –
43,1 tys.; bonu stażowego – 25 tys., bonu szkoleniowego – 21,3 tys. Poza tym 15,5 tys. osób rozpoczęło
prace społecznie użyteczne w ramach PAI, a 13,8 tys.
bezrobotnych podjęło pracę w ramach dofinansowania
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego powyżej 50 roku życia. Ponad 8,4 tys. osób podjęło pracę
w ramach bonu zatrudnieniowego.

Wyraźnie zwiększa się udział osób podejmujących
pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu
na zasiedlenie – z 7,6% (w okresie od maja do końca
2014 r.) aż do 52,3% (w 2018 r.). W ramach bonu bezrobotny ma możliwość ubiegania się o maksymalnie
200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9.160,40 zł.

Czynników, które decydują o zainteresowaniu młodych osób bonami zasiedleniowymi, jest sporo, są to
m.in. sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa (w tym
kwestia wyższych wynagrodzeń za analogiczną pracę
Wśród innych narzędzi aktywizacyjnych znalazło się w innych częściach kraju), większa możliwość rozwoju
podjęcie działalności gospodarczej w ramach bonu na zawodowego oraz chęć usamodzielnienia się, a także
zasiedlenie – 951 osób (istnieje bowiem możliwość chęć uruchomienia działalności gospodarczej w miejzałożenia własnej działalności poza miejscem zamiesz- scowości, w której jest większy dostęp do rynku zbytu
kania i jednocześnie skorzystania z bonu), podjęcie na produkty czy usługi.
pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie
społeczne – 586, podjęcie pracy w ramach świadczenia O bon może ubiegać się osoba, która planuje podjęcie
aktywizacyjnego – 107 oraz podjęcie pracy w ramach pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem
dotychczasowego zamieszkania. Warunki? Odległość
grantu na telepracę – 10.
od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejW samym tylko 2018 roku z ww. form aktywizacji scowości, w której zamieszka w związku z podjęciem
skorzystało 16,4 tys. bezrobotnych do 30. roku życia pracy, wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do
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tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego
przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
Poza tym za wykonywanie pracy bezrobotny musi
osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Osoba ta musi też
pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej
lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres
co najmniej 6 miesięcy.
Bon szkoleniowy daje realne umiejętności
Równie popularne są szkolenia. Największa liczba bonów objęła szkolenia na prawo jazdy kat. C z kwalifikacja
wstępną do kat. C, C+E oraz operatorów koparko-ładowarki kl.III. Popularne były także kursy prawa jazdy
dające uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych (C/C+E z ADR), a także szkolenia związane
z branżą kosmetyczną m.in. stylizacja paznokci, wizaż
(wynika z danych PUP Lublin). Szkolenia dają możliwość
uzyskania uprawnień oraz umiejętności niezbędnych
do wykonywania prac, szczególnie w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy.
Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na
wskazane przez osobę bezrobotną wybrane szkolenie. To możliwość sfinansowania do wysokości 100%
przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4.580,20 zł kosztu
wskazanego szkolenia, a także kosztów badań lekarskich
lub psychologicznych oraz przejazdu i zakwaterowania.

Bony stażowe dla młodych
Kolejną możliwością dla młodych są bony stażowe,
które dają możliwość stażu przez 6 miesięcy u wybranego pracodawcy. Po tym okresie pracodawca ma
obowiązek zatrudnić taką osobę na kolejne 6 miesięcy.
Dla osoby bezrobotnej to także stypendium w wysokości 120% zasiłku, czyli 1.017,40 zł oraz możliwość
dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania
stażu i z powrotem oraz kosztów niezbędnych badań
lekarskich lub psychologicznych. Pracodawca, który
zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzymuje premię w wysokości ponad 1,5 tys. zł.
W 2018 r. staż w ramach bonu stażowego w kraju
rozpoczęły 684 osoby, a od początku ich uruchomienia
25 tys. bezrobotnych.
Bon zatrudnieniowy
Bon ten stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem
posiadacza bonu. Bon zatrudnieniowy może być przyznany osobie, która znalazła pracodawcę chętnego
zatrudnić ją na okres 18 miesięcy.
Przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia
pracodawca otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za
zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku
dla bezrobotnych.

Oprócz możliwości sfinansowania szkolenia oraz dofinansowanie kosztu przejazdu, zakwaterowania, bezro- Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniabotny otrzymuje także stypendium w wysokości 120% nia skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy po
kwoty zasiłku, czyli 1.017,40 zł.
zakończeniu okresu refundacji. Z bonu zatrudnieniowego skorzystało 21,3 tys. bezrobotnych do 30. roku
Niewątpliwym atutem jest fakt, iż osoby bezrobotne życia, a w 2018 r. tylko 3,4 tys.
same wybierają instytucje szkoleniowe, w których chcą
zostać przeszkolone. To powoduje, że procedura uzy- W przypadku bonu na zatrudnienie oraz bonu staskania wsparcia nie jest tak czasochłonna, jak np. przy żowego najważniejsza dla osób bezrobotnych jest
realizacji szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne gwarancja zatrudnienia u pracodawcy po okresie
powyżej 30 roku życia.
finansowego wsparcia przez urząd pracy.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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NOWE UŁATWIENIA
W SKŁADANIU E-SPRAWOZDAŃ
Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać
sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te
należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a następnie
wysłać, korzystając z systemu eKRS (dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – w tym organizacji, fundacji, kół gospodyń wiejskich, OSP – które prowadzą
działalność gospodarczą) - lub przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
z wykorzystaniem ePUAP lub informatycznych nośników danych (dotyczy podmiotów nie
wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS).
Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Sprawozdania
Finansowe to jedno z działań MF, które ma na celu
wsparcie podmiotów w wypełnianiu ich obowiązków
sprawozdawczych. Dotychczas aplikacja umożliwiała
tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań
finansowych do Szefa KAS przez przedsiębiorców –
podatników PIT.
Od 13 marca 2019 r. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe pozwala również na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego przez inne jednostki, w szczególności osoby prawne. Ułatwienie jest dedykowane
podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców
KRS, jednak nie ma ograniczeń w użyciu aplikacji przez
jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.
W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców KRS, sprawozdania należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem
kwalifikowanym. Aby wysłać sprawozdanie przygotowane w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, należy
wygenerowany i podpisany plik xml pobrać na swój
komputer i wysłać korzystając z udostępnianego przez
Ministerstwo Sprawiedliwości systemu eKRS. Podmioty te nie są już zobowiązane do dodatkowego przekazywania sprawozdań finansowych do naczelników
urzędów skarbowych.

wiejskich, OSP – nieprowadzące działalności gospodarczej) mogą sporządzać sprawozdanie finansowe
w dowolnej elektronicznej formie (pdf., doc., jpg.
lub za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe
w formie xml), następnie podpisać je bezpłatnym
podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
i przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego
z wykorzystaniem e-PUAP lub na nośniku danych
(np. pendrive).

Kolejna grupa podmiotów (spółek, ale też organizacji
zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń
Osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębior- wiejskich czy OSP) uzyskała więc wsparcie MF w wyców KRS (np. organizacje, fundacje, koła gospodyń wiązaniu się z ustawowych obowiązków.
14
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ZARZĄDZANIE I MARKETING

ADQUESTO – INNOWACYJNA BRAMA
REKLAMOWA W INTERNECIE
Jedno pytanie i poprawna odpowiedź udostępniają cały artykuł online. Tak działa adquesto. Specjaliści
od reklamy nazywają to innowacją i przełomem. Metoda ta segreguje treści i zachęca do interakcji.
NA CZYM POLEGA SKUTECZNOŚĆ ADQUESTO?
Przede wszystkim na stronie użytkownikowi wyświetla się jedna, konkretna reklama. To wyklucza m.in.
przypadkowość kliknięcia, co obecnie przy dużej ilości i ich zróżnicowaniu jest istotne. Adquesto jest
pierwszą bramką treści, bazuje na idei questvertisingu
(quest – zadanie, advertising – reklama). To znaczy,
że odbiorca w ramach reklamy otrzymując pytanie,
które jest zarazem formą zadania, musi się z nim zapoznać i zrozumieć skierowany przekaz; gdyż tylko
poprawna odpowiedź, na przykład na temat jakiejś
marki samochodu, otwiera drogę do całego artykułu,
który internauta chce przeczytać. Innym plusem jest
fakt, że jeśli padnie prawidłowa odpowiedź, czytamy
teść, która nas interesuje za darmo. Nie musimy więc
wykupować abonamentów i dokonywać płatności jak
w typowych paywallach.

dza umiejętności czytania ze zrozumieniem i wiedzę
na temat produktu osoby odpowiadającej na pytania.
CEL QUESTVERTISINGU: ZAANGAŻOWAĆ
Tak naprawdę chodzi o to, by internauta zapoznał się
z przekazem reklamowym, a nie szybko go wyłączył
czy pobieżnie segregował, który przeczyta; dlatego
trzeba go zaangażować.
Zadania reklamowe mogą mieć formę pytań, zagadek
lub innych czynności wymagających skupienia uwagi,
na przykład minigier. Co w nagrodę? Chociażby dostęp
do treści, otrzymanie prezentu lub – w przypadku
sklepów internetowych – jakiejś formy rabatu.
ADQUESTO W PRAKTYCE

Dopóki nie zostanie wskazana prawidłowa odpowiedź,
Korzyści z adquesto odczuwają wszystkie strony. Dla tekst poniżej reklamy jest zakryty. A jeśli ktoś poda błędwydawcy portalu i reklamodawcy są nimi zysk z re- ną odpowiedź? Będzie musiał odczekać kilka sekund
klamy i bezcenna uwaga odbiorcy poświęcona na na możliwość podania kolejnej. W tej grze zadanie jest
zapoznanie się z pytaniem. Reklamodawca może być przetasowane w taki sposób, że nie opłaca się „strzelać”.
pewny, że użytkownik zauważy jego reklamę, a wręcz
ADQUESTO – CZY WARTO?
świadomie zapozna się z jej treścią. To rewolucja jakościowa w świecie wszechobecnych, irytujących reklam,
Testy przeprowadzone na kilku dużych portalach inktórych nikt nie czyta.
ternetowych pokazują, że czytelnicy akceptują takie
Badania pokazują, że forma, jaką jest adquesto, lepiej reguły i chętnie podejmują wyzwanie. U reklamoi precyzyjniej trafia z przekazem reklamowym do od- dawców potwierdziły to wpływy z uczestniczących
biorców. Jest ciekawsza, bo w pewien sposób spraw- w badaniu reklam.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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ZAGRANICZNE
DELEGACJE SŁUŻBOWE
Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia
i inne drobne wydatki.
Przysługuje ona pracownikowi w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.
W przypadku zaś podróży zagranicznej odbywanej do
2 lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej
niż jedno państwo docelowe1.
Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz
limitu na nocleg w niektórych państwach
Waluta

Kwota
diety

Kwota limitu
na nocleg

Australia

AUD

88

250

Austria

EUR

52

130

Belgia

EUR

48

160

Białoruś

EUR

42

130

Brazylia

EUR

43

120

Bułgaria

EUR

40

120

Chiny

USD

60

120

Chorwacja

EUR

42

125

Państwo

1

16

Grecja

EUR

48

140

Hiszpania

EUR

50

160

Irlandia

EUR

52

160

Japonia

JPY

7532

22000

Kanada

CAD

71

190

Litwa

EUR

39

130

Łotwa

EUR

57

132

Meksyk

USD

53

140

Niderlandy

EUR

50

130

Niemcy

EUR

49

150

Norwegia

NOK

451

1500

Portugalia

EUR

49

120

Republika
Południowej
Afryki

USD

52

275

Rosja

EUR

48

200

Rumunia

EUR

38

100

Słowacja

EUR

43

120

Stany
Zjednoczone
Ameryki
(USA), w tym:
Nowy Jork
Waszyngton

USD

200
59
350
300

Cypr

EUR

43

160

Szwajcaria

CHF

88

200

Czechy

EUR

41

120

Szwecja

SEK

459

1800

Dania

DKK

406

1300

Turcja

USD

53

173

Egipt

USD

55

150

Ukraina

EUR

41

180

Estonia

EUR

41

100

Węgry

EUR

44

130

Finlandia

EUR

48

160

Francja

EUR

50

180

Wielka
Brytania

GBP

35

200

Włochy

EUR

48

174

Tymczasem dieta krajowa określona została na 30 zł.
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Według przepisów2, czas podróży zagranicznej liczy
się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:
• lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia
w drodze powrotnej do kraju;
• lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za
granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym
lotnisku w kraju;
• morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu)
w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.
Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:
1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje
dieta w pełnej wysokości;
2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej
wysokości.
Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży
zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje jedynie 25% diety ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami. Jeżeli natomiast zapewniono mu tylko
niektóre posiłki, to kwotę diety zmniejsza się o koszt
zapewnionego bezpłatnego wyżywienia (np. w hotelu),
przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
• śniadanie – 15% diety;
• obiad – 30% diety;
• kolacja – 30% diety.

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.
Natomiast za nocleg podczas podróży zagranicznej
pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości
stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego
w poszczególnych państwach. W razie nieprzedłożenia
rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt
w wysokości 25% ww. limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za
czas przejazdu. Pracownik nie ma jednak prawa do zwrotu
kosztów noclegu ani do ryczałtu za nocleg, jeśli pracodawca
lub strona zagraniczna zapewniają mu bezpłatny nocleg.
Pracownikowi przysługuje ponadto ryczałt na pokrycie
kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej
diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej
innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. W przypadku gdy pracownik ponosi takie
koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, ma on prawo
do ryczałtu w wysokości połowy diety.
Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji
miejscowej pracownikowi przysługuje natomiast ryczałt
w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu
w podróży zagranicznej.

Powyższe ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów nie
należą się, jeśli pracownik:
• odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem
lub motorowerem;
Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży za- • ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
granicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta • nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przenie przysługuje. Jeśli zaś ta należność pieniężna jest
znaczone te ryczałty.
niższa od diety, to pracownikowi przysługuje wyrówW przypadku choroby powstałej podczas podróży zananie do wysokości należnej diety.
granicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumen2
Zob. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia towanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (Dz.U. poz. 167).

Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na
niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości
wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

KOPALNIA ZARABIA,
A PODATNIK MA ZA TO PŁACIĆ?
Właścicielom działki wymierzono kilkadziesiąt tysięcy zł podatku od nieruchomości, bo
na ich ziemi działa kopalnia węgla brunatnego, choć to nie oni czerpią korzyści z wydobycia. Kopalnia płaci im tylko za zajęcie gruntu. Gmina domagała się jednak od swoich
mieszkańców podatku tak zdecydowanie, że sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Z pomocą
RPO obywatele sprawę wygrali.
Gmina nałożyła podatek od nieruchomości za
5-hektarową działkę, która – choć stanowi własność
prywatną – użytkowana jest przez spółkę – kopalnię
węgla brunatnego. Decyzją sądu kopalnia dostała
pozwolenie na użytkowanie tej nieruchomości za
wynagrodzeniem. Gmina uznała jednak, że skoro
kopalnia nie jest właścicielem ziemi, to nie może
być podmiotem ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych; a zatem podatek należny gminie powinni
zapłacić właściciele. Ci skierowali sprawę najpierw
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie, a po przegranej – do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu – i tam wygrali.
Od wyroku tego skargę kasacyjną złożyło SKO.
Wtedy po stronie właścicieli do sprawy przyłączył
się Rzecznik Praw Obywatelskich. Zauważył, że
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak
jest definicji legalnej pojęć takich jak: „właściciel”,
„posiadacz samoistny”. Wywiódł jednak relację między prawem podatkowym a definiującym sprawy
własności prawem cywilnym w taki sposób, by
obronić ludzi przed wysokim podatkiem za ziemię,
z której nie mogą korzystać. Przedsiębiorca wykorzystujący do prowadzenia działalności gospodarczej grunty osoby fizycznej i osiągający z tego
tytułu korzyści jest podatnikiem podatku od nieruchomości, która jest w jego władaniu. Przyjęcie
odmiennego stanowiska oznaczałoby akceptację
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przerzucenia ciężaru podatku na właścicieli, nie
uzyskujących żadnych korzyści z prowadzonej przez
kopalnię działalności gospodarczej.
Stanowisko RPO zostało uwzględnione przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 254/17),
który oddalił skargę kasacyjną i utrzymał korzystny
wyrok I instancji. Zdaniem NSA, wyrok sądowy
ustanawiający prawo, o którym mowa w art. 88
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (analogiczne uprawnienie przewiduje art.
18 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze, nie może być w każdym przypadku uznawany za kreujący takie uprawnienie do
nieruchomości po stronie przedsiębiorcy (kopalni),
które zmusza do uznania tego przedsiębiorcy za
posiadacza zależnego. Skutkiem takiego wyroku
może być bowiem zarówno oddanie rzeczy przez
właściciela (posiadacza samoistnego) przedsiębiorcy
w posiadanie zależne, jak i przeniesienie posiadania
samoistnego zgodnie z przepisem art. 348 Kodeksu
cywilnego. Tak więc, jeśli tylko sposób władania
odpowiada treści prawa własności, to podatnikiem
w podatku od nieruchomości jest przedsiębiorca
(kopalnia) jako posiadacz samoistny w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Właściciele działki nie muszą
zatem w takiej sytuacji płacić podatku.

NEWS

PROJEKT NOWEJ MATRYCY
STAWEK VAT
Zgodnie z rządowym projektem, powstanie • Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także
smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe –
nowa matryca stawek podatku VAT, przy rabędą objęte stawką 5% (obecnie 8%).
dykalnym uproszczeniu systemu stawek.
Zmieniony sposób identyfikowania
towarów i usług na potrzeby VAT
Przewidziano odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz
Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWiU 2015 dotyczy usług).
Obniżenie stawek VAT na niektóre produkty
•

•

•

•

•

Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy
jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – zostaną objęte 5% stawką jak wszystkie
owoce (obecnie są opodatkowane 8% stawką).
Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka – zostaną
objęte 5% stawką (obecnie pieczywo i wyroby
ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23%
w zależności od terminu przydatności do spożycia
lub daty minimalnej trwałości).
Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – będą opodatkowane stawką 5% (obecnie
jest 8%).
Musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, tymianek) – zostaną objęte 8% stawką jak pozostałe
przyprawy (obecnie 23%).
Książki wszelkiego rodzaju: drukowane, na dyskach
i taśmach oraz innych nośnikach, jak też w formie
elektronicznej (e-booki) – będą miały 5% stawkę
(obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane
są 23% stawką VAT).

• Artkuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne,
pieluchy) – stawka spadnie z 8 do 5%.
• Gazety, dzienniki i czasopisma drukowane oraz
umieszczone na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz w formie elektronicznej (e-prasa) – zostaną
objęte 8% stawką VAT.
Podwyższenie stawek VAT na niektóre produkty
• Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kmin,
szafran, kurkuma) – wzrost z 5 do 8%.
• Napoje owocowe i warzywne – wzrost z 5 na 23%.
Natomiast soki oraz nektary owocowe i warzywne
pozostaną na poziomie 5%.
• Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich,
a także kawior i dania sprzedawane w placówkach
gastronomicznych, których składnikiem są ww.
produkty – wzrost z 5 na 23%.
• Lód używany do celów spożywczych i innych celów
chłodniczych – wzrost z 8 na 23%.
• Czasopisma specjalistyczne – podwyższenie stawki
z 5 na 8%. Podwyżka nie obejmie drukowanych
czasopism regionalnych i lokalnych, a także tych
umieszczonych na dyskach i płytach oraz podobnych nośnikach, dla których utrzymano stawkę 5%.
Wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej
WIS będzie decyzją wydawaną przez dyrektora KIS na
potrzeby opodatkowania VAT. Zapewni podatnikom
większą pewność co do prawidłowości stosowania
stawek podatku.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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LUDZIE Z PASJĄ

CZĘŚĆ BYCIA SZCZĘŚLIWYM
CZŁOWIEKIEM…
– wywiad z choreografem,
jurorem „You Can Dance”,
Maciejem Florkiem,
ambasadorem
Fundacji Hospicyjnej.
Skąd pomysł na wspieranie Fundacji Hospicyjnej?

Czy w hospicjum też jest życie?

Fundację Hospicyjną odkryłem dzięki jej akcjom promujących ideę hospicyjną w galeriach handlowych.
Wszystko zaczęło się od wspólnego malowania pisanek z innymi artystami i sportowcami. Bardzo dużo
osób, wspierając Fundację Hospicyjną dzieliło się
opowieściami o znakomitej opiece nad swoimi bliskimi.
Dlatego mogę powiedzieć, że przekonała mnie jakość
pomocy, jaką niesie ta instytucja, oraz bliskość ludzi
pomagających.

Zdecydowanie tak, dla mnie każdy gest wobec osoby
słabszej to okazanie wspaniałości życia. Tak się dzieje
w Tym Hospicjum, tutaj tworzą się niezwykłe uczucia,
ludzie w tym doświadczeniu są razem pod znakomitą
opieką specjalistów.
W jaki sposób można pomagać hospicjom?

Na początku proponuję dowiedzieć się o różnych ideach
i pomocy, jaką niesie hospicjum. To już będzie ogromDlaczego warto pomagać innym?
nym wsparciem tej idei, bo wiele osób boi się nadal
tej sfery życia, a odczarowanie tego miejsca przenosi
Pomaganie jest częścią bycia szczęśliwym człowie- nas do wspaniałych doświadczeń, np. bycia wolontakiem. Naładowuje baterie do codziennych osobistych riuszem w bardzo wielu przestrzeniach pomocy, jaką
czy zawodowych zmagań. Tworzy niezapomniane niesie hospicjum. Można również dołączyć do Tumbo
szczere relacje międzyludzkie. Daje mi ogromną sa- Teamu i wspólnie biegać. Można zaprosić hospicjum do
tysfakcję, gdy widzę uśmiech na twarzy innych osób, bycia partnerem społecznym wydarzeń kulturalnych
a te nasze gesty wobec innych bardzo często niewiele czy sportowych. Można wspierać hospicjum finansowo,
nas kosztują.
np. przekazując swój 1% podatku. Form pomocy jest
nieskończenie wiele i w dobie innowacji każdy może
wymyślić swój sposób.
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Żaden ciężko i nieuleczalnie chory człowiek nie powinien

rać z pomocą do pacjentów w ich domach. To tylko niektóre

być sam. Pomocy potrzebują także ich rodziny. Jednym

z kosztów, których nie pokrywa NFZ.

i drugim troskliwe wsparcie profesjonalnego zespołu zapewnia Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza,

Fundacja Hospicyjna działa już ponad 15 lat. Aby sfinansować

prowadzone przez Fundację Hospicyjną. W 2018 r. pomocy

opiekę nad pacjentami i realizować kolejne projekty, staramy

udzieliliśmy ponad 1200 chorym.

się pozyskać około 5 mln. zł. rocznie. W okresie rozliczeń 1%
podatku każdy z Państwa może do tej dużej kwoty, której zebra-

Mimo trudności finansowych, jakość opieki nad naszymi

nie jest dla nas ogromnym wyzwaniem, dołożyć swoją cegiełkę.

pacjentami jest dla nas najważniejsza. Wsparcia udzielamy

Dzięki Państwa pomocy mamy szansę zapewniać większej liczbie

chorym dorosłym u kresu życia w ich domach, a także przeby-

chorych odpowiednią opiekę i niezbędne poczucie bezpieczeń-

wającym w Domu Hospicyjnym w Gdańsku, przy ul. Kopernika

stwa, a ich rodzinom wsparcie, również w czasie żałoby, w tym

6. Prowadzimy także Domowe Hospicjum dla Dzieci, Hospicyj-

ze szczególną uwagą, także osieroconym dzieciom.

ną Opiekę Perinatalną oraz Poradnię Medycyny Paliatywnej.
#ZnajdźSwójPowód i przekaż swój 1% podatku Fundacji
Rocznie odbywamy 20 tysięcy wizyt domowych, pokonując

Hospicyjnej. KRS 0000 201 002. Dziękujemy!

trasę pozwalającą dwukrotnie okrążyć Ziemię. Nie może
nam zabraknąć środków na sfinansowanie dodatkowych
wizyt lekarskich i pielęgniarskich, wsparcia psychologicznego,
regularnej rehabilitacji naszych najmłodszych podopiecznych,
zakupu specjalistycznych sprzętów, a także na utrzymanie
niezbędnej floty samochodów, dzięki którym możemy docie-

JAK POMAGAJĄ POLACY?
53%

Polaków w minionym roku udzieliło pomocy finansowej potrzebującym. Z nich:

92%

wsparło finansowo fundacje

63%

przekazało 1% podatku

22%

przekazało pieniądze podczas zbiorki charytatywnej w kościele

21%

wsparło finansowo bezdomnego

19%

wsparło finansowo zbiórkę charytatywną na konkretne osoby

2%

brało udział w projektach crowdfundingowych
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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DORADCA RADZI

ULGA INTERNETOWA
Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet, ma prawo, po
spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez
siebie z tego tytułu wydatki.
Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:
1. ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet,
2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
3. posiadają dokument stwierdzający poniesienie
wydatku, zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i dane identyfikujące sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej
usługi oraz kwotę zapłaty,
4. w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi
albo – przy rozliczeniu za 2018 r. – po raz pierwszy
skorzystali z niej w zeznaniu za 2017 rok,
5. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie
zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie
odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo
nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik korzysta z usługi „pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na
dokumencie dotyczącym tej usługi opłaty za bezpośredni
dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu ulgi internetowej.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu: PIT-37, PIT-36,
PIT-28 i poprzez załącznik PIT/O. Odliczenia w ramach
ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie
następujących 2 latach podatkowych.

Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć
Internet bezprzewodowo, np. za pomocą urządzeń
mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym,
i osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega
kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej
niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Jeśli
więc wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma
prawo do swojego własnego limitu.

Limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu
(przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać
z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu
760 zł. Tzn. jeśli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć
po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich
ustalonych. Nie można odliczyć tej kwoty dwa razy.
Ta zasada ma także zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci,
ale też dokument potwierdzający poniesiony wydatek,
np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko,
potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

Ulga internetowa odliczana jest od:
• dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej,
Jeżeli faktura za korzystanie z sieci Internet wystawio- • przychodu – przez podatnika opodatkowanego
na jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili
22

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU
KRAJOWEJ PODRÓŻY
SŁUŻBOWEJ

NIEZBĘDNIK

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego
poza miejscowością siedziby pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

Do należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej zalicza się:
1.
diety

Pełna dieta wynosi 30 zł za
dobę podróży.

Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
· mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
· od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety (15 zł),
· ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (30 zł).
Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta
w pełnej wysokości (30 zł), a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
· do 8 godzin – przysługuje 50% diety (15 zł),
· ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (30 zł).
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
· śniadanie – 25% diety (7,50 zł);
· obiad – 50% diety (15 zł);
· kolacja – 25% diety (7,50 zł).
Dieta nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne
całodzienne wyżywienie.

2.
zwrot
kosztów:

a) przejazdów

W wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami
dodatkowymi. W razie korzysptania przez pracownika z własnego
samochodu – w wysokości „kilometrówki”.

b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej

Jeśli pracownik je ponosi – za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje zań ryczałt w wysokości
20% diety (6 zł).

c) noclegów

Za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – w wysokości stwierdzonej rachunkiem, maksymalnie za jedną dobę hotelową
20-krotność stawki diety (600 zł).
Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który
nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (45 zł).

d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków,
określonych lub uznanych przez
pracodawcę odpowiednio do
uzasadnionych potrzeb.

W udokumentowanej wysokości (np. opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania,
miejsca parkingowe).

KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII
1 KWIETNIA Przekazanie (drogą elektroniczną)
US zeznania CIT-8. Przekazanie (drogą elektroniczną) US oraz podatnikowi podatku dochodo-

KWIECIEŃ 2019
ważniejsze terminy

wego od osób prawnych niemającemu siedziby

PON.

lub zarządu na terytorium RP informacji o wyso-

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

29

30

kości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.
Zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze (ZUS ZSWA). Przekazanie do PFRON
przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapła-

WT.

ŚR.

CZW.

PT.

SOB.

NIEDZ.

conych składek emerytalno-rentowych za luty
2019 r. Zapłata rocznej opłaty za użytkowanie

14 KWIETNIA Niedziela Palmowa. Niedziela

28 KWIETNIA Niedziela handlowa.

wieczyste gruntu za 2019 r. Prima aprilis.

handlowa.

30 KWIETNIA Złożenie przez osoby fizyczne

8 KWIETNIA Wpłata podatku dochodowego

15 KWIETNIA Wpłata podatku od nieruchomo-

rocznego zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36,

w formie karty podatkowej za marzec. Wpłata

ści i podatku leśnego - osoby prawne, jednostki

zryczałtowanego podatku od wypłat należności

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobo-

PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie

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

wości prawnej. Wpłata składek na ubezpieczenia

wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty. Złożenie

ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP –

oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na

prawnych albo od dochodów z dywidend oraz

pozostali płatnicy składek.

rzecz OPP przez podatników, którzy od organu ren-

innych przychodów z tytułu udziału w zyskach

21 KWIETNIA Wielkanoc.

towego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-

osób prawnych, przekazanie podatnikowi mające-

22 KWIETNIA Poniedziałek Wielkanocny.

40A. Przekazanie za pomocą środków komunikacji

mu siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7.

23 KWIETNIA Rozliczenia z PIT i CIT przez

elektronicznej Szefowi KAS sprawozdania finan-

10 KWIETNIA Wpłata składek na ubezpiecze-

podatników i płatników-pracodawców. Wpłata

sowego za 2018 r. Przekazanie do PFRON przez

nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP –

ryczałtu. PFRON.

osoby niepełnosprawne prowadzące działalność

osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za

25 KWIETNIA Rozliczenie VAT i akcyzy. Informa-

gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych

siebie. INTRASTAT.

cja podsumowująca. Złożenie JPK_VAT za marzec.

składek emerytalno-rentowych za marzec 2019 r.
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