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ELEKTRONICZNY SERWIS  KLIENTÓW KANCELARII

Tematem bieżącego numeru są dodatki węglowe oraz wprowadzone zmiany 
w zasadach ich wypłaty, a także dodatki na inne źródła ogrzewania.
Przedsiębiorcy mogą przeczytać w gazecie o możliwych formach opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z prowadzonej działal-
ności gospodarczej.
Poza tym przedstawiono szereg zmian szykowanych dla podatników i obywateli 
na 2023 rok, w tym np. nowelizację przepisów o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, który m.in. ustanawia nowe zasady płatności tzw. renty planistycznej.

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry

Ustawa o wsparciu finansowym dla przedsię-
biorców znad Odry przewiduje, że firmy nado-
drzańskie, których przychód spadł co najmniej 
o połowę, będą mogły starać się o wypłatę jed-
norazowego świadczenia w wysokości 3010 zł 
za każdego ubezpieczonego pracownika.  

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za 
każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzy-
ma świadczenie, jeśli jej przychód spadł o min. 50%. 
O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy 
z branż najbardziej dotkniętych niekorzystnymi 
skutkami ekonomicznymi związanymi z sytuacją 
na Odrze:

• branża turystyczna (hotele i inne obiekty nocle-
gowe, działalność organizatorów turystyki itd.), 

• branża gastronomiczna (restauracje, bary itd.), 
• branża sportowo-rekreacyjna (wypożyczalnie 

i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowe-
go, wynajem i dzierżawa środków transportu 
wodnego itd.).

Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać 
jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów; podobnie jak 
okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie. 

BON TURYSTYCZNY NA DŁUŻEJ

W ustawie znalazły się też przepisy przedłużające 
ważność bonów turystycznych przyznanych rodzi-
nom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy 
przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 
31 marca 2023 r. 

Za pomocą bonu można płacić m.in. za pobyt w ho-
telu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, 
na turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, 
sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski. 

NEWS

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=041D845E7CC917BAC12588AA0046C1CF
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PROJEKT ZMIAN W CIT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw zakłada udoskonalenie i poprawę czytelności 
przepisów podatkowych, a także wyeliminowanie poja-
wiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności.

Przewiduje on doprecyzowanie istniejących rozwią-
zań, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych 
instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. 

Najistotniejsze z proponowanych zmian to:

 » modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepi-
sów o minimalnym podatku dochodowym (zawie-
szenie na lata 2022-2023);

 » uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”;
 » zmiana przepisów dotyczących obowiązku doku-

mentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich trans-
akcji rajowych;

 » zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki 
holdingowej (PSH);

 » uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączające-
go obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund;

 » zmiana przepisów dotyczących opodatkowania 
podatkiem od przerzuconych dochodów;

 » złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosz-
tów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;

SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI

16

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2544
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 » likwidacja obowiązku składania załącznika przy 
korzystaniu z „ulgi na złe długi”;

 » poprawa regulacji dotyczących opodatkowania 
ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT);

 » zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia 
składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy 
i zrównanych z nimi, w części finansowanej przez 
płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz So-
lidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych;

 » cyfryzacja obowiązków informacyjnych notariuszy 
w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach 
notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia 
i europejskich poświadczeniach spadkowych;

 » wydłużenie do końca 2022 r. działania „tarczy 
antyinflacyjnej”, tzn. czasowo utrzymane zostaną 
obniżone stawki podatkowe
• 0% stawka VAT na podstawowe produkty spo-

żywcze (obniżka z 5%);
• 0% stawka VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, 

a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
• 5% stawka VAT na energię elektryczną (obniżka 

z 23%);
• 5% stawka VAT na ciepło systemowe (ogrzewa-

nie z kaloryferów; obniżka z 23%, a od 1 lutego 
2022 r. z 8%);

• 8% stawka VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);
• wyłączenie z opodatkowania podatkiem han-

dlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;
• 0% stawka VAT na nawozy i niektóre środki wspo-

magające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);
• minimum unijne akcyzy na: energię elektryczną, 

niektóre paliwa silnikowe i lekki olej opałowy.

 

 

PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH NBP

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć od 
8 września 2022 r. stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. 
proc. – do poziomu: 
 » stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 » stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 » stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRAWO

KADRY I ZUS

 » stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 » stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU ROZLICZEŃ ZA 

POŚREDNICTWEM RACHUNKU PŁATNICZEGO 

ODROCZONE

Ustawą o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz 
o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 
i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw przełożono moment wejścia w życie 
nowych przepisów dotyczących obowiązku rozliczeń 
za pośrednictwem rachunku płatniczego z 1 stycznia 
2023 r. na 1 stycznia 2024 r. Od tego dnia pośrednic-
twa rachunku płatniczego będą wymagać płatności 
dokonywane przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz, 
gdy transakcja przekroczy 8.000 zł (teraz próg wynosi 
15.000 zł) oraz transakcje dokonywane na rzecz przed-
siębiorcy przez konsumenta o wartości przekraczającej 
20.000 zł (teraz brak takiego obowiązku).

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

28 września 2022 r. po raz drugi Rada Ministrów przy-
jęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody 
budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld 
zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na 
koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł. 

W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie 
obronności oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO. 
Kontynuowane będą również działania rządu w zakre-
sie polityki społeczno-gospodarczej.

PŁACA MINIMALNA W 2023 R.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć 
do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów 

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2022_09_07.pdf
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0B7F3A87E36EDE35C125887800473A52
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/8/16/2d8dd76e7708117efcfb4c165b83a9ac/Informacja prasowa - kredyt hipoteczny.rtf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363563
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przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej 
stawki godzinowej w 2023 r. 

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzro-
śnie w dwóch etapach.  

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 
1 stycznia 2023 r., tj. 3490, oznacza wzrost o 480 zł 
w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), 
czyli o 15,9%.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 
3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty 
z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych 
umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r., tj. 
22,80, oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty 
obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%.  

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 
1 lipca 2023 r. do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł 
w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
zostały ustalone w oparciu o prognozy określone 
w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętym 
przez Radę Ministrów 30 sierpnia. 

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa termi-
ny zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 
1 stycznia i od 1 lipca.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

REKORDOWA PODWYŻKA SKŁADEK NA ZUS 

W 2023 R.

Rekordowo więcej do ZUS zapłacą w 2023 r. osoby 
prowadzące działalność gospodarczą. To skutek pro-
gnozowanego na przyszły rok średniego miesięczne-
go wynagrodzenia, jakie służy do obliczania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Dla 
przedsiębiorców podstawa wymiaru składek ZUS 
stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę na dany rok. W przyszłym roku 
będzie to 4161 zł. Składki ZUS na rok 2023 wyniosą 
więc 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej).

Dla „początkujących przedsiębiorców” podstawa 
preferencyjnych składek społecznych stanowi zaś 
30% wynagrodzenia minimalnego.

KOLEJNA PODWYŻKA DIETY  

Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ  

NA OBSZARZE KRAJU?

Według § 1 opublikowanego 3 sierpnia na stronach 
RCL projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty-
tułu podróży służbowej, od 1 stycznia 2023 r. dieta  
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ma 
wynosić 45 zł za dobę podróży. 

Ma to być kolejna podwyżka w krótkim czasie. 
Z dniem 28 lipca br. podniesiono jej wysokość z 30 
do 38 zł. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362401
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2023-
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2023-
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1481
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Dopłaty energetyczne –  
kto zyskał, kto stracił?
Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym czy olejem opałowym też otrzymają jednorazowe wsparcie 
finansowe w postaci dodatku. Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje 
paliw będzie przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, które nie 
mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

TEMAT NUMERU

Przyjęta ustawa o szczególnych rozwiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw ma na celu ograniczenie wzrostu 
cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla 
gospodarstw domowych i instytucji użyteczności 
publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat 
do średnich cen wytwarzania ciepła. Nowe przepisy 
wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw.

PROGRAM „CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ”

Zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów 
podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domo-
wych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. 
szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów 
ponoszonych przez odbiorców ciepła wobec przed-
siębiorstw ciepłowniczych, przez tzw. rekompensaty.

Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności 
publicznej nie zapłacą za ciepło i podgrzanie wody 
więcej niż 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego 
z gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/
GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost rachunków 
za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe 
średnio o ok. 1012 zł, w przypadku gdy źródłem 
ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, jeśli źródło ciepła 
zasilane jest gazem ziemnym (prognoza kosztów 4 
osobowego gospodarstwa domowego w mieszkaniu 
70 m2 w skali roku).

Jeśli w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, 
które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia 
cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjo-
nalnie do procentowego udziału danego źródła.

Program „Ciepło z rekompensatą” będzie obowiązy-
wał w sezonie grzewczym, tj. od października 2022 r., 
do kwietnia 2023 r.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła 
zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałko-
wym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, 
otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazo-
wego dodatku.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=548E9C764065C2AAC12588A90026B396
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Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych 
wyniesie:
 » 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem cie-

pła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem 
drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

 » 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem 
kawałkowym,

 » 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

 » 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla 
gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie 
uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 
dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przy-
padku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub 
wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 
2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych 
źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz 
pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wskazano ponadto, iż w przypadku, gdy pod jednym 
adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej 
niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek 
węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod tym adresem. 

WSPARCIE DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH, 

KTÓRE NIE SĄ PRZYŁĄCZONE DO SIECI 

GAZOWEJ I SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany bę-
dzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wsparcie 
będzie przysługiwało tym jednostkom, które ponoszą 
koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pe-
letu zawierających co najmniej 85% węgla kamien-
nego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju 
biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, 
wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku 
z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności 
statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, przychodnie, jed-
nostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, 
szkoły, żłobki, instytucje kultury. Wysokość dodatku 
stanowić będzie 40% wzrostu kosztów związanych 
z zaopatrzeniem w ciepło. 

Liczba beneficjentów to 23 tys. budynków, a łączny 
koszt wsparcia: 1,2 mld zł. Warunkiem koniecznym 
do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego 
będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków. Wniosek o dodatek będzie można 
złożyć do 30 listopada 2022 r. do właściwej siedziby 
gminy. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę 
dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Gospodarstwa domowe, których głów-
ne źródło ciepła zasilane jest peletem 
drzewnym, drewnem kawałkowym, 
skroplonym gazem LPG lub olejem opa-
łowym, otrzymają wsparcie finansowe 
w ramach jednorazowego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do wła-
ściwej dla zamieszkania gminy. Gmina będzie miała 
z kolei 30 dni na jego wypłatę.

ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

Ustawa nowelizuje także przepisy o dodatku węglowym. 
Przewiduje, że dodatek węglowy przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/9/19/53be3cb82c1b55cd189767f5c7203202/Informacja%20o%20szczeg%C3%B3l.%20rozw.%20w%20zakresie%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ciep%C5%82a.rtf
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JAK PRZEJŚĆ NA OPODATKOWANIE  

WEDŁUG SKALI?

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowa-
nia dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, 
że przedsiębiorca będzie opodatkowany według skali 
podatkowej (na zasadach ogólnych), jeśli rejestrując 
firmę nie wybierze innej formy lub wybierze inną for-
mę, lecz zgłosi się do naczelnika urzędu skarbowego 
po terminie, w którym może dokonać takiego wyboru.

Jeżeli podatnik już prowadzi działalność gospodarczą 
opodatkowaną według stawki liniowej albo ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych i chce wrócić 
do opodatkowania na zasadach ogólnych, powinien 
złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne 
oświadczenie o zmianie z dotychczasowej formy opo-
datkowania w terminie:
 » do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym uzyska pierwszy w danym roku przychód 
z działalności gospodarczej;

 » do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska 
w grudniu danego roku.

W 2022 r., jeśli podatnik wybrał na ten rok opodatko-
wanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

i chce z niego zrezygnować oraz przejść na opodat-
kowanie na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), 
to może to jeszcze zrobić na szczególnych zasadach, 
czyli z mocą wsteczną, za cały rok 2022, zawiadamia-
jąc o tym swój urząd skarbowy w zeznaniu rocznym, 
które składa do końca kwietnia 2023 r.

W określonym terminie przedsiębiorca może wybrać inną niż dotych-
czas stosowana, formę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych (PIT) przychodów z działalności gospodarczej.

PODATKI

 
Jak zmienić formę 
opodatkowania PIT?

Liniowcy i ryczałtowcy mogą jeszcze 
przejść na opodatkowanie według 
skali podatkowej z mocą wsteczną – 
za cały rok 2022. 

W 2022 r., jeżeli przedsiębiorca wybrał na ten rok 
opodatkowanie według stawki liniowej i chce z niego 
zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie według 
skali podatkowej, może to zrobić z mocą wsteczną, 
czyli za cały rok 2022. O przejściu na skalę podatkową 
musi zawiadomić swój urząd skarbowy w zeznaniu 
rocznym, które składa do końca kwietnia 2023 r.

Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą opodat-
kowaną kartą podatkową i chce wrócić do opodat-
kowania na zasadach ogólnych, powinien złożyć 
naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświad-
czenie o rezygnacji z karty podatkowej w terminie 
do 20 stycznia roku kalendarzowego.
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JAK PRZEJŚĆ NA OPODATKOWANIE  

WEDŁUG STAWKI LINIOWEJ?

Jeśli podatnik chce wybrać opodatkowanie dochodów 
z działalności gospodarczej według stawki liniowej, 
musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisem-
ne oświadczenie o wyborze opodatkowania docho-
dów z działalności gospodarczej według tej stawki:
 » w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym uzyska pierwszy w danym 
roku przychód z działalności gospodarczej;

 » do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska 
w grudniu danego roku.

JAK PRZEJŚĆ NA OPODATKOWANIE  

RYCZAŁTEM?

Jeżeli przedsiębiorca chce wybrać opodatkowanie 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, powi-
nien złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne 
oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:
 » do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym uzyska pierwszy w danym roku przy-
chód z działalności gospodarczej;

 » do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska 
w grudniu danego.

JAK ZREZYGNOWAĆ Z OPODATKOWANIA 

RYCZAŁTEM?

Jeżeli podatnik chce zrezygnować z opodatkowa-
nia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
i wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, 
musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisem-
ne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania 
w terminie:
 » do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym uzyska pierwszy w danym roku przy-
chód z działalności gospodarczej;

 » do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska 
w grudniu danego roku.

Jeśli podatnik chce zrezygnować z opodatkowania 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wy-

brać opodatkowanie podatkiem liniowym, musi 
złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne 
oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów 
z działalności gospodarczej według stawki liniowej:
 » do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym uzyska pierwszy w danym roku przy-
chód z działalności gospodarczej;

 » do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska 
w grudniu danego roku.

Każde powyższe oświadczenie o zmianie formy opo-
datkowania można złożyć:
 » w urzędzie skarbowym;
 » za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane we 

wpisie.

JAK ZREZYGNOWAĆ Z KARTY PODATKOWEJ?

Jeśli przedsiębiorca chce zrezygnować z opodat-
kowania w formie karty podatkowej, w terminie 
do 20 stycznia musi złożyć naczelnikowi urzędu 
skarbowego:
 » oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ra-

mach karty podatkowej – wróci wówczas do opo-
datkowania na zasadach ogólnych;

 » oświadczenie o wyborze opodatkowania podat-
kiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych – będzie wtedy opodatko-
wany w wybrany przez siebie sposób w danym 
roku podatkowym.
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Przedsiębiorca musi zostać prawidłowo zawiadomiony 
o kontroli podatkowej przed jej rozpoczęciem:
 » kontrola może się zacząć nie wcześniej niż po upły-

wie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli;

 » jeśli kontrola nie zacznie się w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli 
wymaga ponownego zawiadomienia.

 
Kontrola może rozpocząć się przed upływem 7 dni od 
doręczenia zawiadomienia (ze wskazaniem np. zakresu 
kontroli), ale wymaga to zgody kontrolowanego lub 
wniosku.

Organ nie musi zawiadamiać o kontroli, która:
 » dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub 

zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu prze-
pisów o VAT;

 » ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego 
postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe;

 » dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdują-
cych pokrycia w ujawnionych źródłach lub pocho-
dzących ze źródeł nieujawnionych;

 » dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działal-
ności gospodarczej;

 » ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane 
na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

 » zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 
284a § 1 Ordynacji podatkowej (tzw. natychmia-
stowe wszczęcie kontroli);

 » ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania 
obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania 
kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury;

 » dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;
 » ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia 

zachowania warunków zawieszenia działalności 
gospodarczej;

 » dotyczy zasadności zwrotu podatku w rozumieniu 
przepisów rozdziału 7b ustawy o PIT oraz rozdziału 
6a ustawy o CIT.

Organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę bez 
wcześniejszego zawiadomienia także, jeśli posiada 
informacje, że kontrolowany:
 » został prawomocnie skazany w Polsce za popeł-

nienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa 
z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polega-
jącego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby 
prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka 
zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku 

 
 
Jak przebiega  
kontrola podatkowa?
Kontrola podatkowa w firmie uregulowana jest w ustawie –  
Ordynacja podatkowa.

PRAWO

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971370926
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591
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spółek niemających osobowości prawnej – do każ-
dego wspólnika;

 » jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji;

 » nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby 
albo doręczanie pism na podane adresy było bez-
skuteczne lub utrudnione.

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podsta-
wie imiennego upoważnienia – wystawionego przez:
 » naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastę-

pującą naczelnika urzędu skarbowego – pracow-
nikom izby administracji skarbowej obsługującej 
tego naczelnika;

 » wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub 
marszałka województwa lub osobę zastępującą 
wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub 
marszałka województwa albo skarbnika jednostki 
samorządu terytorialnego – pracownikom urzędu 
gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkow-
skiego;

 » Szefa KAS lub osobę zastępującą Szefa KAS – pra-
cownikom urzędu obsługującego ministra właści-
wego do spraw finansów publicznych.

Na początku kontroli przedsiębiorca musi otrzymać od 
kontrolujących upoważnienie do jej przeprowadzenia, 
a każdy kontrolujący musi okazać legitymację służbową.

Kontrola podatkowa może zostać także wszczęta, jedy-
nie po okazaniu legitymacji służbowej, bez wcześniej-
szego zawiadamiania o niej – gdy czynności kontrolne 
są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu prze-
stępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 
lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Wtedy 
kontrolowany musi otrzymać upoważnienie do prze-
prowadzenia kontroli maksymalnie w ciągu 3 dni od 
dnia wszczęcia kontroli.

W razie nieobecności w czasie kontroli kontrolowany 
musi ustanowić pełnomocnika. Jeśli kontrolowanym jest 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz 
okazuje się legitymację służbową członkowi zarządu, 

wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do repre-
zentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw. 
Wszelkie czynności kontrolne odbywają się w obecności 
kontrolowanego, jego reprezentanta lub pełnomocnika. 
Może on się jednak pisemnie zrzec tego prawa.

Kontrola prowadzona jest w: siedzibie firmy, w innym 
miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miej-
scach związanych z prowadzoną przez firmę działal-
nością i co do zasady w godzinach jej prowadzenia. 
W trakcie kontroli kontrolujący jest upoważniony do:
 » wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub in-

nych pomieszczeń kontrolowanego;
 » wstępu do lokali mieszkalnych, jeżeli jest to niezbęd-

ne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego 
z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika 
deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzają-
cych poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe;

 » żądania okazania majątku podlegającego kontroli 
oraz do dokonania jego oględzin;

 » żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego ro-
dzaju dokumentów związanych z przedmiotem 
kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, 
wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowa-
nego pobierania danych w formie elektronicznej;

 » zbierania innych niezbędnych materiałów w zakre-
sie objętym kontrolą;

 » zabezpieczania zebranych dowodów;
 » legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 » żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 » przesłuchiwania świadków, kontrolowanego, repre-

zentanta kontrolowanego, pracownika oraz osoby 
współdziałającej z kontrolowanym;

 » zasięgania opinii biegłych.

Przebieg kontroli dokumentuje się protokole, który 
sporządza się w 2 egzemplarzach i 1 zostanie wręczony 
kontrolowanemu. Jeśli ten nie zgadza się z ustaleniami 
protokołu, może w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia 
przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując 
stosowne wnioski dowodowe potwierdzające jego 
wersję. Organ kontrolujący musi w ciągu 14 dni za-
wiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.
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Do wyboru są 3 formy opodatkowania dochodów 
z działalności gospodarczej:
 » na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 

(stawka podatkowa 12% i 32%);
 » według stawki liniowej (19%);
 » ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czwartą formą opodatkowania jest karta podatkowa, 
ale od roku 2022 mogą z niej korzystać tylko podatnicy, 
którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 
i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. 

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowa-
nia dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, 
że przedsiębiorca będzie opodatkowany na zasadach 
ogólnych, jeśli nie wybierze innej formy opodatkowania.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
nie zawsze jest możliwy:
 » spod opodatkowania ryczałtem są wyłączone nie-

które rodzaje działalności, np. prowadzenie aptek, 
kantorów, czy też handel częściami samochodowymi;

 » ograniczenia dotyczą wyboru ryczałtu przez osoby, 
które są wspólnikami spółek – mogą go stosować 
tylko wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki jawnej, 
pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy danej spółki 
wybiorą ryczałt jako formę opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego 
przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przy-
padku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochód 
z działalności gospodarczej to różnica pomiędzy sumą 
przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych 
w danym roku kalendarzowym a sumą kosztów uzy-
skania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia 
przychodów z działalności gospodarczej bądź zacho-
wania lub zabezpieczenia działalności gospodarczej.

Przy wyborze formy opodatkowania warto wziąć pod 
uwagę możliwość odliczania kosztów uzyskania przy-
chodów (skala podatkowa i podatek liniowy), czy można 
rozliczać stratę podatkową (skala podatkowa i podatek 
liniowy), czy można rozliczać się z małżonkiem (tylko skala 
podatkowa), zestaw dostępnych dla podatników ulg podat-
kowych przy danej formie opodatkowania oraz różny za-
kres obowiązków ewidencyjnych i księgowych (podatkowa 
księga przychodów i rozchodów albo – po przekroczenia 
limitu 2 mln euro przychodów netto w poprzednim roku 
podatkowym – księgi rachunkowe – skala podatkowa 
i podatek liniowy; prosta ewidencja przychodów– ryczałt).

Ponadto, co istotne, od 2022 r. wysokość składki zdro-
wotnej zależy od wybranej formy opodatkowania 
i wysokości dochodów.

Formy opodatkowania PIT  
przychodów z działalności 
gospodarczej
Osoba fizyczna osiągająca przychody z działalności gospodarczej może wybrać 
formę opodatkowania ich podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
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Przy skali podatkowej składka na ubezpieczenie zdro-
wotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki (dochodu 
z działalności gospodarczej).

Przy podatku liniowym (19%), płaci się składkę zdro-
wotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru składki 
(dochodu z działalności gospodarczej).

Jeśli rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali 
podatkowej) lub liniowo osiągnie dochód w danym 
miesiącu niższy niż obowiązujące minimalne wynagro-
dzenie, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu 
wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych, miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% 
zryczałtowanej podstawy. 

Dla karty podatkowej podstawą wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązujące minimalne 
wynagrodzenie, a składka zdrowotna w 2022 r., wynosi 
270,90 zł miesięcznie.

Od 2022 r. przedsiębiorców obowiązuje roczne rozli-
czenie składki zdrowotnej. W 2022 r. minimalna roczna 
podstawa wymiaru składek wyniesie 36 120 zł.

Po zmianach z lipca br. przedsiębiorcy, niekorzystający 
z rozliczenia wg skali podatkowej, mogą odliczyć część 
opłaconych składek zdrowotnych od podstawy opo-
datkowania: tzw. liniowcy – do 8700 zł w roku podat-
kowym, „ryczałtowcy” – do 50% zapłaconych składek 
zdrowotnych, a podatnicy na karcie – do 19%.

RÓŻNICE MIĘDZY FORMAMI OPODATKOWANIA PIT

Zasady ogólne  
(skala podatkowa) Podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewi-

dencjonowanych Karta podatkowa

Kto może stosować 
działalność  
jednoosobowa

każda osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą

każda osoba fizyczna 
prowadząca działal-
ność gospodarczą

każda osoba fizyczna uzysku-
jąca przychód z pozarolniczej 
działalności gospodarczej

osoby fizyczne opodatkowane 
w formie karty podatkowej na 
dzień 31.12.2021 i kontynuujące 
opodatkowanie kartą w 2022

Kto może stosować – 
spółki

wspólnicy spółek: jawnej 
osób fizycznych lub jawnej, 
która wybrała jednokrotne 
opodatkowanie, partner-
skiej, cywilnej

wspólnicy spółek: 
jawnej, osób fizycz-
nych lub jawnej, która 
wybrała jednokrotne 
opodatkowanie, part-
nerskiej, cywilnej

wspólnicy spółki: jawnej i cywil-
nej, której wspólnikami są tylko 
osoby fizyczne

wspólnicy spółki cywilnej opo-
datkowani w formie karty po-
datkowej na dzień 31.12.2021 
i kontynuujący opodatkowanie 
w tej formie w 2022

Rodzaje działalności każda działalność gospo-
darcza

każda działalność 
gospodarcza

każda działalność, za wyjątkiem 
wskazanych działalności, które 
nie mogą być opodatkowane 
ryczałtem

wskazane w katalogu działalno-
ści, które mogą być opodatkowa-
ne kartą podatkową

Limit dochodów brak limitu brak limitu
do 2 mln EURO: – samodzielnie, 
– łącznie w ramach spółki cywil-
nej, lub spółki jawnej

brak limitu

Rozliczenie kosztów 
uzyskania przychodu tak tak nie nie

Co jest opodatkowane dochód dochód przychód podatek ustala urząd skarbowy

Stawka podatku 12% i 32% 19% od 2% do 17%
stawki zależą od m.in. rodzaju 
działalności, miejsca wykonywa-
nia, liczby pracowników

Kto ustala podatek podatnik podatnik podatnik naczelnik urzędu skarbowego
Rozliczenie z innymi 
dochodami tak nie nie nie

Najważniejsze zalety

możliwość opodatkowania 
w jednym zeznaniu docho-
dów z różnych źródeł (ale 
nie wszystkich), – wiele ulg 
podatkowych

stała stawka podat-
kowa – brak progresji

prosty sposób ustalenia podsta-
wy opodatkowania – uproszczo-
na ewidencja

z góry ustalona wartość podatku 
– brak księgowości

Najważniejsze wady stawka 32% po przekrocze-
niu 120 tys. dochodu brak wielu ulg

wyłączenia niektórych rodzajów 
działalności z możliwości sto-
sowania

forma opodatkowania wyłącznie 
dla przedsiębiorców korzystają-
cych z niej na dzień 31.12.2021 
– brak możliwości wyboru karty 
od 2022

Źródło: www.biznes.gov.pl
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dotacja z PFRON na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej
Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzy-
mać w powiatowym urzędzie pracy. Dotacja na podjęcie działalności 
gospodarczej pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym 
w samozatrudnieniu. Jest to pomoc bezzwrotna. Decyzję w sprawie 
realizacji zadania podejmuje rada powiatu. 

KTO MOŻE DOSTAĆ DOTACJĘ?

Żeby ją uzyskać, należy być:
 » osobą niepełnosprawną,
 » zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako 

osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozo-
stająca w zatrudnieniu.

Ponadto warunkiem jest, że osoba ubiegająca się o do-
tację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środ-
ków publicznych na ten cel. Wnioskowanie o środki na 
dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy 
od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania 
członkostwa w spółdzielni socjalnej).

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOTACJI?

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na 
jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do 
prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub 
członkostwa w spółdzielni socjalnej:
 » w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 

12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa 
niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,

 » w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 
24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od 
sześciokrotności do piętnastokrotności przecięt-
nego wynagrodzenia.

CO ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

Należy:
 » złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgod-

nie z miejscem zamieszkania (przy czym każdy urząd 
pracy ma własny wzór wniosku),

 » zobowiązać się do prowadzenia działalności gospo-
darczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nie-
przerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać 
dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta 
kolejność nie zostanie zachowana, to wniosek o przyzna-
nie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków 
decyduje rada powiatu.

ROZPATRYWANIE WNIOSKU

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
 » przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, 

na które mają być przeznaczone środki,
 » kalkulację wydatków na uruchomienie działalności 

w ramach wnioskowanych środków,
 » uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 » wysokość środków własnych wnioskodawcy.

 
Kiedy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą 
odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie. 
W umowie zapisuje się zasady wydatkowania i rozlicza-
nia pieniędzy z dotacji.
Źródło: pfron.org.pl
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JAK DZIAŁAĆ?  

Z założenia remarketing ma nam pomóc pozyskać 
klienta, który odwiedził naszą stronę, ale niekoniecznie 
dokonał zakupu, a nawet nie zapisał się do newslettera. 
Trzonem reklamy remarketingowej, najprościej mówiąc, 
jest zatem sugestia, najlepiej dyskretna, która zaciekawi, 
zachęci, a nie na odwrót. Chodzi o to, by przekonać 
nieprzekonanych. Trzeba jednak pamiętać o umiarze, 
gdyż bardzo łatwo działania remarketingowe mogą 
zostać odebrane jako SPAM.

Mechanizm remarketingu opiera się na kilku krokach:
 » użytkownik sieci odwiedza Twoją stronę i działa: 

klika, czyta, ogląda, porównuje i sprawdza;
 » dzięki plikom cookies oraz działań wykonanych na 

stronie potencjalny klient jest zostaje umieszczony 
w konkretnym segmencie użytkowników;

 » po wyłączeniu witryny dany użytkownik na innych 
stronach zaczyna widzieć konkretną reklamę z ka-
tegorii, które przeszukiwał, np. książki o tematyce 
kryminalnej. Jednak dotyczy to jedynie tych kanałów 
lub platform, z którymi współpracujesz.

SPOSOBY WIELOKANAŁOWEGO REMARKETINGU

Działania remarketingu to nie tylko te związane z Go-
ogle Ads i śledzącymi nas banerami reklamowymi. Pole 
działania jest tu znacznie szersze. Coraz częściej ten typ 
reklamy pojawia się w kanałach społecznościowych Fa-
cebook’a, Instagram’a czy Pinterest’a. Kolejne sposoby 
to promocja na YouTube i poprzez e-mail marketing. 

Rodzaje remarketingu:
 » statyczny, jest to przekaz reklamowy, który się nie 

zmienia i nie zależy od podstrony odwiedzonej przez 

Remarketing, by wrócili po więcej

użytkownika. Nie są to spersonalizowane treści z pro-
duktami, które wcześniej oglądał użytkownik. Mają 
za zadanie jednak przypomnieć np. inne produkty, 
logo naszej firmy czy zachęcić 20-procentową zniżką.

 » dynamiczny, to przekaz bardziej rozwinięty i sper-
sonalizowany pod klienta. Bierzemy wówczas pod 
uwagę, co konkretnie oglądał na naszej stronie firmo-
wej. Możemy wyświetlić mu reklamę z konkretnymi 
produktami, nad którymi się zastanawiał. Np. na 
Facebooku możemy wyświetlić klientowi wybrany 
segment produktów, którymi był zainteresowany, 
niech to będą kurtki zimowe, a nie ogólna oferta skle-
pu spódnice, bluzki, promocje i dział „ostatnie sztuki”. 

NAJCZĘSTSZE DWA PYTANIA O REMARKETING. 

Ile kosztuje i czy jest skuteczny?

Koszt tej formy reklamy jest niski. Zazwyczaj na wyświetla-
nie banerów i treści w ramach remarketingu przeznacza 
się 10% budżetu reklamowego. Teraz o skuteczności. Tak, 
odpowiednio zaplanowane jest to działanie przynoszące 
duże zyski. W remarketingu chodzi o utrzymanie marki 
i jej produktów w świadomości użytkowników oraz za-
chęcenie do powrotu i zakupów. Badania pokazują, że 
to się dzieje. Przede wszystkim dlatego, że dziś klienci 
cenią sobie szybkie i dopasowane do ich potrzeb, sper-
sonalizowane reklamy produktów, których naprawdę 
potrzebują. Remarketing największą skutecznością cieszy 
się w wyszukiwarce Google i mediach społecznościowych: 
Facebook i YT. Co więcej, w realny sposób zwiększa liczbę 
odwiedzin na stronie – czasem nawet aż o kilkaset pro-
cent. Warto więc w dobie wciąż rozwijającego się rynku 
e-commerce wrócić do tej jednej z najprostszych form 
uskuteczniania reklamy w sieci i nie tylko.

W dobie mediów społecznościowych sztuką nie jest już dotrzeć do klienta, 
ale sprawić, by po zakupach w naszym sklepie, ale także gdy „jedynie 
oglądał” nasz produkt, usługę, powrócił do nas i kupił, a nawet polecił 
innym. Przydatne są tutaj działania remarketingu. 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

15ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Jeśli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia, to wszczęcie kontroli 
wymaga ponownego zawiadomienia. Kontrola może roz-
począć się przed upływem 7 dni od doręczenia zawiado-
mienia, ale wymaga to zgody lub wniosku kontrolowanego.

Inspektor kontroli ZUS rozpoczyna kontrolę od dorę-
czenia kontrolowanemu (lub osobie, która jest upo-
ważniona do jego reprezentowania) upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli i okazania legitymacji służ-
bowej. Upoważnienie musi zawierać m.in. wskazanie 
daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu 
zakończenia kontroli oraz zakres przedmiotowy kontroli.

Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie firmy oraz 
w miejscach, w których prowadzi ona działalność. Na 
wniosek lub za zgodą kontrolowanego może to być inne 
miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja. 

Kontrola może być też przeprowadzona w placówce ZUS, 
jeśli usprawni to przebieg kontroli. Kontrolowany musi 
jednak wyrazić na to zgodę na piśmie. Bez zgody czynności 
kontrolne w placówce ZUS można prowadzić tylko, jeżeli:
 » wymaga tego ich charakter;
 » trzeba przesłuchać świadka, ubezpieczonego –by-

łego pracownika kontrolowanego;

 » kontrolowany nie zgłosił do ZUS zmiany adresu 
siedziby firmy;

 » kontrolowany nie wykreślił bądź nie zmienił adresu 
siedziby firmy w ewidencji działalności gospodarczej 
lub KRS, a nie prowadzi działalności pod adresem 
tam zapisanym.

Kontrola przeprowadzana przez ZUS może obejmo-
wać np.:
 » zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
 » prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i 

opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do 
których pobierania zobowiązany jest Zakład;

 » ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz do-
konywanie rozliczeń z tego tytułu;

 » prawidłowość i terminowość opracowywania wnio-
sków o świadczenia emerytalne i rentowe;

 » wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych 
dla celów ubezpieczeń społecznych;

 » dokonywanie oględzin składników majątku płat-
ników składek zalegających z opłatą należności 
z tytułu składek.

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli 
ZUS ma prawo:

Kontrolę ZUS wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie 
później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli. 

KADRY I ZUS

 
Jak przebiega  
kontrola ZUS?

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19981370887
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Kontrolowany musi w szczególności 
udostępnić wszelkie księgi, dokumen-
ty i inne nośniki informacji związane 
z zakresem kontroli.

 » badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księ-
gowe i osobowe oraz inne nośniki informacji zwią-
zane z zakresem kontroli,

 » dokonywać oględzin i spisu składników majątku 
płatników składek zalegających z opłatą należności 
z tytułu składek,

 » zabezpieczać zebrane dowody,
 » żądać udzielania informacji przez płatnika składek 

i ubezpieczonego,
 » legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, 

jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 » przesłuchiwać świadków,
 » przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, 

jeśli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych 
środków dowodowych pozostały niewyjaśnione 
okoliczności mające znaczenie dla postępowania 
kontrolnego.

rzach, przy czym 1 jest dla kontrolowanego. Protokół 
powinien zawierać:
 » oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS, która 

przeprowadzała kontrolę,
 » dane kontrolowanego;
 » dane inspektora/inspektorów kontroli ZUS, którzy 

przeprowadzają kontrolę;
 » zakres kontroli;
 » czas trwania czynności kontrolnych;
 » opis ustaleń z kontroli, wraz z podaniem podstaw 

prawnych;
 » przedstawienie dowodów;
 » pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
 » pieczęć i podpis inspektora/ inspektorów kontroli 

ZUS;
 » informacje o wpisie do książki kontroli.

Kontrolowany musi w szczególności:
 » udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne no-

śniki informacji związane z zakresem kontroli, które 
sam przechowuje lub osoby trzecie w związku 
z powierzeniem tym osobom niektórych czynności 
na podstawie odrębnych umów;

 » udostępniać do oględzin składniki majątku, których 
badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają 
z opłatą należności z tytułu składek;

 » sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych 
z zakresem kontroli i określonych przez inspektora 
kontroli ZUS;

 » zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia 
czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki 
łączności, z wyjątkiem środków transportowych, 
oraz inne niezbędne środki techniczne do wyko-
nania czynności kontrolnych, którymi dysponuje 
płatnik;

 » udzielać wyjaśnień kontrolującemu;
 » przedstawić tłumaczenie na język polski sporzą-

dzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-
-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika 
składek.

Ustalenia kontroli inspektor ZUS opisuje w protokole 
kontroli. Sporządza go w 2 jednobrzmiących egzempla-

Od dnia, w którym przedsiębiorca otrzyma protokół, 
ma 14 dni na złożenie pisemnych zastrzeżeń do jego 
ustaleń. Musi równocześnie wskazać stosowne środki 
dowodowe na potwierdzenie swoich twierdzeń. Inspek-
tor kontroli ZUS ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone 
zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe 
czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrze-
żeń kontrolowany zostanie poinformowany na piśmie.

Gdy zaś upłynie termin na wniesienie zastrzeżeń, 
przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć do ZUS doku-
menty korygujące. Ma na to 30 dni od dnia, w którym 
otrzyma protokół kontroli. Jeśli złożył zastrzeżenia, 
termin ten jest liczony od dnia, w którym otrzyma 
informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Jeżeli nie dostarczy dokumentów korygujących, ZUS – 
w ciągu 1 lub 2 miesięcy – powinien wydać decyzję 
zgodnie z ustaleniami protokołu kontroli. Kontrolowa-
ny ma wtedy obowiązek dostarczyć dokumenty kory-
gujące w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.
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Wyrok z 23 sierpnia 2022 r. (sygn. II FSK 3268/19) 
odnosi się spółki, która oddelegowuje pracowników 
budowlanych do pracy w miejscowościach niebędą-
cych ich miejscem zamieszkania i w całości pokrywa 
koszty ich zakwaterowania (w hotelach, hostelach, 
prywatnych kwaterach – w pokojach wieloosobowych). 

Zdaniem Sądu, ponoszenie przez pracodawcę wy-
datków na zapewnienie noclegów pracownikowi jest 
świadczeniem poniesionym w interesie tego pracowni-
ka i to jemu przynosi konkretną oraz wymierną korzyść 
w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. 

NSA uznał, że wydatki na zapewnienie noclegów dla 
pracowników będą stanowić dla nich przychody 
(jako „inne nieodpłatne świadczenie”), od których 
spółka jako płatnik jest obowiązana pobrać zaliczkę 
na podatek. 

Kwota przewyższająca 500 zł miesięcznie na pra-
cownika nie korzysta więc ze zwolnienia podatko-
wego jako inne należności za czas podróży służbowej 
pracownika i w konsekwencji na spółce jako płatniku 
ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia 
zaliczki na podatek dochodowy.

Podsumowując, wydatki ponoszone przez firmę 
na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników 
w miejscu wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, 
z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla 

nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy 
o PIT (tj. przychód ze stosunku pracy), podlegający 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od które-
go pracodawca jako płatnik jest obowiązany pobrać 
zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 
31 ustawy o PIT.

CIEKAWE ORZECZENIE

Opłacone zakwaterowanie 
pracownika a PIT
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zakwaterowanie pracowni-
ków w pobliżu miejsca ich pracy na terenie całego kraju stanowi dla 
nich przychód. Jeśli dotyczy to mniej niż 500 zł miesięcznie – jest on 
zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jeśli prze-
wyższa tę kwotę – pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT.

Kwota przewyższająca 500 zł mie-
sięcznie na pracownika nie korzysta 
ze zwolnienia podatkowego.

NSA wziął przy tym pod uwagę regulację z art. 21 ust.1 
pkt 19 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolna od opo-
datkowania jest wartość świadczeń ponoszonych przez 
pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, 
z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekra-
czającej miesięcznie kwoty 500 zł. Według art. 21 ust. 
14, zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, 
których miejsce zamieszkania jest położone poza 
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 
a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przycho-
dów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PIT.

W związku z tym NSA uznał, że wartość świadczenia 
otrzymanego przez pracownika niebędącego w po-
dróży służbowej – ewentualnie nadwyżki ponad kwotę 
500 zł – pracodawca ma obowiązek doliczyć do wyna-
grodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej 
wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na 
podatek dochodowy.

18 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/601C67E30E
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Obecnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym przewiduje, że „je-
żeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, 
a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nie-
ruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, 
określoną w stosunku procentowym do wzrostu 
wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem 
własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być 
wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.

Po projektowanej zmianie przepis ten będzie brzmiał 
następująco: „Jeżeli w związku z uchwaleniem pla-
nu miejscowego albo jego zmianą wartość nieru-
chomości wzrosła, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta pobiera od właściciela albo użytkownika 
wieczystego tej nieruchomości opłatę w wysokości 
30% wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą 
dochód własny gminy.” Nowelizacja przewiduje dalej, 
że obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości 
stanowią różnicę między wartością nieruchomości 
określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu 
obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu 
miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed 
zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu użyt-
kowania nieruchomości przed jego uchwaleniem. 

Według projektu, opłaty tej nie pobiera się:
1. w części, w jakiej wzrost wartości nieruchomości 

spowodowany jest rozmieszczeniem inwestycji 
celu publicznego na tej nieruchomości lub jej 
części;

2. jeżeli gmina, której rada gminy uchwaliła plan 
miejscowy albo jego zmianę jest użytkownikiem 
wieczystym, a w przypadku gdy nieruchomość 
nie jest obciążona użytkowaniem wieczystym – 
właścicielem nieruchomości.

NEWS

Możliwe wywłaszczenie 
Polaków!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez 
Ministra Rozwoju i Technologii, jest kontynuacją reformy procesu 
inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego. Wprowadza uproszczone procedury uchwalania 
planów miejscowych dla OZE (np. fotowoltaiki), a także zmiany doty-
czące tzw. opłaty (renty) planistycznej.

Dyskrecjonalne decyzje urzędników gminnych 
i radnych np. o zmianie planu miejscowego mogą 
więc prowadzić do obciążenia konkretnych właści-
cieli nieruchomosci olbrzymimi opłatami, płatny-
mi „z dnia na dzień”, które mogą skutkować ruiną 
finansową i koniecznością wyprzedaży przez te 
osoby majątku.

Jeżeli w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego albo jego zmianą 
wartość nieruchomości wzrośnie 
wójt, będzie od razu pobierał opłatę 
w wysokości 30% wzrostu wartości 
nieruchomości.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873807#12873807
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Nadrzędną misją Krajowego Zasobu Nieruchomości 
jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze 
publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych. Jakie są aktualne potrzeby mieszka-
niowe polskiego społeczeństwa?

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, iż te potrzeby są 

wciąż ogromne, a dotychczasowy poziom ich zaspakajania 

wciąż jest niewystarczający. Nie zagłębiając się skalę tego 

deficytu – bo tu w zależności od metodyki mamy brakują-

cych ponad 2 mln mieszkań, albo też wręcz ich nadmiar 

w wysokości nawet 0,5 mln – dość będzie powiedzieć, iż 

w zasadzie w każdej istotnej statystyce porównawczej 

Polska nie należy do prymusów; a rynek w zasadzie to po-

twierdza. Niestety wciąż mozolnie wychodzimy tu z czasów 

PRL-owskiej siermiężności. Obecne, bardzo trudne czasy 

kryzysu popandemicznego, spotęgowanego „putinflacją” 

i wojną na Ukrainie, tylko pogłębiły istniejący od lat deficyt 

mieszkaniowy. W tej sytuacji szybko pogarsza się zdolność 

kredytowa Polaków, która w ciągu roku spadła aż o 70%! 

Na ten trudny czas oferta, jaką przedstawiamy jako Krajo-

wy Zasób Nieruchomości w postaci Społecznych Inicjatyw 

Mieszkaniowych jest wręcz skrojona na dzisiejsze czasy.

Arkadiusz Urban – 
Prezes Krajowego Zasobu 
Nieruchomości.

Czym jest społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM)?

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa powoływana jest przez 

Krajowy Zasób Nieruchomości we współpracy z gminami 

i jest jednym z lepszych przykładów współpracy rządu i sa-

morządu. Samorządy bowiem otrzymują od rządu 3 mln zł 

na objęcie udziałów w nowej spółce SIM. Tym samym udział 

w SIM jest w zasadzie dla poszczególnych gmin bezkoszto-

wy. To ważne zwłaszcza dla mniejszych samorządów, które 

często nie mają nawet spółki komunalnej, a co dopiero 

mówić o budowie mieszkań. Jest to równocześnie zgodne 

z rządowymi programami przeciwdziałaniu depopulacji 

mniejszych ośrodków, wyrównywania szans i polityką 

zrównoważonego rozwoju. Wreszcie to ważny element 

polityki godnościowej. Polacy bowiem, niezależnie od 

miejsca zamieszkania winni mieć szansę na rozwój i godne 

życie nie gorsze niż w dużych aglomeracjach. 

Kolejna ważna kwestia charakteryzująca SIM-y to fakt, iż 

podejmują one budowę mieszkań nie dla zysku, ale dla 

zrealizowania celu, czyli wybudowania mieszkań na wyna-

jem, z opcją wykupu, o umiarkowanym czynszu. SIM-y nie 

muszą przy realizacji inwestycji wyciskać powierzchni 

mieszkaniowej (przysłowiowego PUM-u) z metra kwadra-

towego gruntu dla maksymalizacji zysków. Dlatego też 

w zasadzie zawsze jest tu myślenie o przyjaznym otocze-

niu poszczególnych inwestycji, o terenach rekreacyjnych, 

zwiększonej efektywności energetycznej budynków, małej 

architekturze itp.

Takie budownictwo możliwe jest dzięki rządowemu wspar-

ciu, gdyż poza już wymienionym 3 mln wsparciem dla gmin 

przy zakładaniu SIM, każda inwestycja realizowana przez 

SIM może liczyć na 10% bezzwrotnego wsparcia ze strony 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz do 

 
Społeczne inicjatywy  
mieszkaniowe w praktyce
Rozmowa z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiuszem Urbanem.

WYWIAD

https://www.kzn.gov.pl/
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35% z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Dodatkowo, wraz z wejściem Krajowego Planu Odbudowy 

spodziewamy się też zwiększenia wsparcia grantowego 

nawet do 60% w przypadku spełnienia określonych kry-

teriów efektywności energetycznej budynku. 

To mogłoby oznaczać możliwość zmniejszenia pierwszej 

wpłaty od przyszłych mieszkańców, a także kredytu, co 

w dzisiejszych czasach jest nie bez znaczenia – bo choć 

kredyt z BGK dla SIM-ów jest preferencyjny (bez marży 

banku i z trzymiesięcznym WIBOR-em), to jednak w obec-

nie jego oprocentowanie drastycznie rośnie, co sprawia, 

iż musimy też myśleć o kolejnym mechanizmie wsparcia 

w postaci „funduszu gwarancyjnego”, tak by nie przerzu-

cać tego dodatkowego ciężaru  na gminy czy przyszłych 

mieszkańców.   

Mimo więc przeciwności, nie stoimy w miejscu, a Społecz-

ne Inicjatywy Mieszkaniowe – jako swoista forma robót 

publicznych ożywiających szereg innych branż – są jednym 

z lepszych rozwiązań na te trudne czasy.

Dla kogo przeznaczone są mieszkania w SIM?

Dla osób bez zdolności kredytowej, ale wciąż ze zdolnością 

czynszową. Dla osób, które znajdują się w swoistej „szarej 

strefie” na rynku mieszkaniowym, gdyż nie kwalifikują 

się do mieszkań komunalnych, ani też nie są w stanie 

kupić mieszkania na wolnym rynku. Z powodów, o ja-

kich już mówiliśmy, wywołanych światowym kryzysem 

i wojną, szacuje się, iż obecnie już tylko 30% Polaków 

ma zdolność kredytową. A ilość tych osób niestety wciąż 

maleje. Kredyt hipoteczny jest dziś coraz trudniejszy do 

uzyskania w bankach – zwłaszcza przez ludzi młodych, na 

dorobku. W tej sytuacji kredyt zaciągany przez SIM zwal-

nia przyszłych najemców z przyjęcia tego nieosiągalnego 

dla nich warunku i pozwala im realnie myśleć o własnym 

mieszkaniu z umiarkowanym czynszem. W czynszu tym 

zawarta będzie też spłata kredytu. Tym samym po okre-

sie jej spłaty (około 20-30 lat) możliwe będzie dojście do 

własności. Warto też dodać, iż szczegółowe zasady przy-

działu mieszkań (oczywiście w zgodzie z ustawą) określać 

będą już poszczególne gminy, które są odpowiedzialne 

za przyszłe nabory.

W jaki sposób można przystąpić do Społecznej Inicja-
tywy Mieszkaniowej? 

Gmina chcąca uczestniczyć w SIM musi wyrazić swą pozy-

tywną wolę - w uchwałach rady gminy o przystąpieniu do 

konkretnej spółki SIM oraz posiadać grunt umożliwiający 

realizację inwestycji mieszkaniowej. Nie zawsze jest to waru-

nek konieczny, gdyż często taki grunt wnosi do SIM-u Krajowy 

Zasób nieruchomości. I to w zasadzie tyle. Ta prosta procedura 

i korzystne warunki realizacji inwestycji sprawiają, iż do SIM-

-ów w ciągu ostatniego i zarazem pierwszego roku istnienia 

programu budowania SIM-ów zgłosiło się ponad 350 gmin 

tworzących jak dotąd 30 SIM-ów w skali całej Polski. Ta ilość 

chętnych gmin stale rośnie i oceniać można, iż może to być 

nawet co druga gmina w Polsce, czyli około 1-1,2 tys. gmin. 

Jesteśmy więc w zasadzie w 1/3 drogi w realizacji programu 

Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, co dziś przekłada się 

na wolumen 30 tys. zaplanowanych mieszkań, a docelowo 

może to być trzy razy więcej.  W skali uzyskiwanych już po-

zwoleń na budowę może to oznaczać rozpoczęcie budowy 

około 4 tys. mieszkań w pierwszej fazie, a docelowo rocznie 

około 8-10 tys. (najwięksi deweloperzy budują dziś ok. 3 tys. 

mieszkań). Dość powiedzieć, iż tzw. „pierwszą łopatę” na inwe-

stycji z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości wbiliśmy 

już w czerwcu tego roku. Chcielibyśmy to tempo utrzymać. 

Jakie są korzyści bycia najemcą w SIM?

To przede wszystkim możliwość zamieszkania w mieszkaniu 

budowanym przez SIM bez konieczności zaciągania wysokie-

go, a często nieosiągalnego kredytu hipotecznego. Umowa 

z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji 

w wysokości maksymalnie 30% kosztów budowy lokalu 

mieszkalnego – realnie jednak obecne biznesplany to raczej 

20%, a czasem nawet i 10%. Ponadto to niższe stawki czynszu 

niż na rynku komercyjnym. Dla najemców będących jedno-

cześnie partycypantami - możliwość rozliczenia partycypacji 

w czynszu. Wreszcie to możliwość dojścia do własności. No 

i oczywiście możliwość zamieszkania w domu z przyjaznym 

otoczeniem, tworzonym w ramach tzw. „zielonej transfor-

macji”, we własnej gminie, bez potrzeby przeprowadzania 

się do odległych ośrodków wielkomiejskich. Ta wspólnotowa 

filozofia, budująca realne i wielopokoleniowe więzi społeczne 

w oparciu o miejsce zamieszkania, jest tu nie do przecenienia.
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W przepisach regulujących prowadzenie działalności 
gospodarczej występują różne definicje działalności 
gospodarczej. Działalnością gospodarczą dla celów 
podatku dochodowego jest działalność:
 » wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 » polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 » polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz war-

tości niematerialnych i prawnych
– prowadzona w celu osiągnięcia zysku, bez względu 
na jej rezultat.

Działalność ta:
 » jest działalnością prowadzoną we własnym imie-

niu, co oznacza, że przedsiębiorca podejmuje 
czynności dla potrzeb prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej, a nie na rzecz jakiego-
kolwiek innego podmiotu,

 » jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, 
co oznacza, że przedsiębiorca posiada infrastruk-
turę (sprzęt komputerowy, biurko, towary, biuro 
itp.), która jest niezbędna do wykonywania pro-
wadzonej przez niego aktywności, oraz podejmuje 
działania wielokrotnie, z pewną regularnością; 
działalnością gospodarczą nie jest czynność pod-
jęta jednorazowo czy okazjonalnie,

 » przychody uzyskane przez przedsiębiorcę nie 
mogą zostać zaliczone do innego źródła przycho-
dów; jeśli zaś osiągane przez podatnika przycho-
dy podlegają zaliczeniu do innego źródła przy-
chodów, to wykonywana przez niego aktywność 
nie stanowi działalności gospodarczej dla celów 
podatkowych. Takim przychodem, który – w da-
nych okolicznościach – może podlegać zaliczeniu 

do innego źródła, może być np. sprzedaż m.in. 
nieruchomości, jej części lub udziału w nieru-
chomości.

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie będzie speł-
niony, dana działalność nie zostanie uznana za dzia-
łalność gospodarczą dla celów podatku dochodowe-
go. W konsekwencji nie rozlicza się jej na zasadach 
przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Organy podatkowe mogą uznać, że przedsiębiorca 
nie prowadzi działalności gospodarczej dla celów 
podatkowych, jeśli łącznie spełnione są 3 warunki:
 » odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat 

czynności i ich wykonywanie ponosi kontrahent 
zlecający przedsiębiorcy wykonanie czynności – 
przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za 
wykonane czynności;

 » zlecone czynności wykonywane są pod kierow-
nictwem osoby zlecającej oraz w miejscu i czasie 
przez nią wskazanym – przedsiębiorca nie jest 
samodzielny, co powoduje, że wykonywane czyn-
ności przypominają stosunek pracy;

 » przedsiębiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego, 
pomimo że normalnie jest ono i powinno być 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Taki przedsiębiorca, mimo tego, że działa dla zysku, 
we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizo-
wany, nie będzie uprawniony do rozliczenia po-
datku na zasadach przewidzianych dla działalności 
gospodarczej („samozatrudniony”). Wtedy organ 
podatkowy ustali, do jakiego źródła przychodów 
zaliczyć otrzymane przez podatnika środki. 

DORADCA RADZI

Działalność gospodarcza  
na potrzeby PIT
Co jest działalnością gospodarczą na potrzeby podatku dochodowego?
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Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek, z tym że stawki te w 2023 r. nie mogą 
przekroczyć:  

Maksymalne stawki opłat  
lokalnych i podatku od  
środków transportowych
Obwieszczenie ministra ds. finansów (M.P. z 2022 r. poz. 731) określa górne granice stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2023 roku. Nowe kwoty 
ustalane są na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r., 
które wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych 6 miesięcy roku 2021.

NIEZBĘDNIK

Podatek/opłata Maksymalna stawka

Opłata targowa 953,38 zł dziennie

Opłata 
miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, wa-
lory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,80 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,94 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa 5,40 zł dziennie

Opłata od posiadania psów 150,93 zł rocznie od 
jednego psa

Opłata  
reklamowa

część stała 3,14 zł dziennie

część zmienna

0,28 zł od 1 m2 pola 
powierzchni tablicy  

reklamowej lub urzą-
dzenia reklamowego 
służących ekspozycji 

reklamy dziennie

Podatek 
od środ-
ków trans-
portowych

od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej*:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1020,16 zł rocznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1701,84 zł rocznie

powyżej 9 ton – do 12 ton 2042,19 zł rocznie

równej lub wyższej niż 12 ton 3897,01zł 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 2382,52 zł rocznie

równej lub wyższej niż 12 ton  
do 36 ton włącznie 3012,13 zł rocznie

powyżej 36 ton 3897,01 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 2042,19 zł rocznie

równą lub wyższą niż 12 ton  
do 36 ton włącznie 2382,52 zł rocznie

wyższą niż 12 ton 3012,13 zł rocznie

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

mniejszej niż 22 miejsca 2411,44 zł rocznie

równej lub większej niż 22 miejsca 3048,71 zł rocznie

* 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.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000731
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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. Rozliczenie podatku 
od niezrealizowanych zysków.

10 INTRASTAT.

17 Wpłata składek ZUS – płatnicy po-
siadający osobowość prawną. Wpłata 
podatku od nieruchomości i podatku 

leśnego – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne i spółki nieposiadają-
ce osobowości prawnej. PPK. Wpłata 
opłaty recyklingowej za torby foliowe, 
pobranej w III kwartale.

20 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatni-
ków i płatników-pracodawców. Wpłata 
ryczałtu. PFRON. Wpłata składek ZUS – 
płatnicy niebędący osobami prawnymi.

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.

31 Haloween.
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