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W bieżącym numerze przede wszystkim są opisane najważniejsze rozwiązania tzw. 
tarczy antykryzysowej 4.0, która ma na celu obronę polskich firm, miejsc pracy, kre-
dytobiorców i samorządów przed negatywnymi skutkami pandemii. Nowe przepisy 
przewidują m.in. dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych 
dla firm, łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych (dla osób, które po 13 marca 
straciły źródło utrzymania), ochronę polskich spółek przed wrogimi przejęciami. 
W gazecie przedstawiono także możliwość używania tzw. kas wirtualnych, czyli kas 
rejestrujących mających postać oprogramowania. Ponadto przedsiębiorców powinny 
zainteresować nowe nabory na środki z funduszy unijnych na wsparcie działalności 
firm w dobie koronawirusa, w tym np. bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy.

Twój doradca podatkowy

elektroniczny serwis  klientów kancelarii

Przedłużony termin dla płatników PIT

Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. Mi-
nister Finansów przedłużył termin przekazania 
do urzędu skarbowego zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych oraz zryczał-
towanego PIT.   

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych 
został wydłużony termin wpłacenia do urzędu skar-
bowego pobranych w marcu i kwietniu od wynagro-
dzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw 
autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek 
oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Obo-
wiązek przekazania tych środków do urzędu skarbo-
wego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do 
zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranych w:
 » marcu – do 20 sierpnia 2020 r.
 » kwietniu – do 20 października 2020 r.

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje 
związane z epidemią, środki z majowych zaliczek 

NEWS

i zryczałtowanego podatku będą mogli przekazać 
do urzędu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłu-
żenia terminów przekazania przez niektórych płatników 
zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego po-
datku dochodowego weszło w życie z dniem publikacji, 
tj. 1 czerwca 2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/972


3ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

     AKTUALNOŚCI

TEMAT NUMERU

  Dopłaty i wakacje kredytowe

PODATKI

  Kto może używać kas wirtualnych?

PRAWO

    „Koło ratunkowe” dla przedsiębiorstw  
    w tarapatach

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

     Fundusze unijne na wsparcie działalności  
    firm w dobie koronawirusa

    Przepisy antyprzejęciowe w „tarczy 4.0”

SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

    Recepcja – przepis na dobre wrażenie! 

KADRY I ZUS

     Wsparcie utrzymania miejsc pracy  
     w czasie epidemii

CIEKAWE ORZECZENIE

    Należności składkowe zabezpieczone hipoteką  
    się nie przedawniają

NEWS

    Dodatek solidarnościowy za utratę pracy

WYWIAD

    Rozmowa z Grzegorzem Zambrzyckim, 
    Prezesem Zarządu Mennicy Polskiej

DORADCA RADZI

    Zabudowa meblowa a VAT

NIEZBĘDNIK

    Stawki podatku od spadków i darowizn

6

8

10

12

14

15

16

18

19

20

22

3

23

SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI
PODATKI

ESTOŃSKI CIT

Premier zapowiedział wprowadzenie od 2021 r. wyłą-
czenia spod CIT dla firm do wysokości 50 mln zł obro-
tów tak długo, jak nie będą wyciągały zysków z dzia-
łalności, lecz będą je reinwestowały w swój rozwój.

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Nowelizacja z 5 czerwca 2020 r. ustaw o podatkach 
dochodowych m.in. dostosowuje przepisy do obecnie 
obowiązującej PKWiU. Ma także na celu ograniczenie 
unikania opodatkowania. Przewiduje ponadto, że 
organy rentowe nie będą musiały sporządzać PIT-

-40A w wypadku nadpłaty podatku. Zmienia także 
termin ważności wniosku podatnika o niepomniej-

szanie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek na lata następne; będzie 
obowiązywał aż do jego wycofania. 

INTERPRETACJE PODATKOWE

Minister Finansów wydał niedawno kilka interpretacji 
ogólnych. Są to:
 » interpretacja ogólna nr PT3.8101.1.2020 z 4 czerw-

ca 2020 r. w sprawie braku zastosowania art. 
14 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów 
i usług w odniesieniu do towarów pozostałych 
w momencie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego 
albo uprawnienia do powołania zarządcy sukce-
syjnego ze względu na wykorzystanie tych towa-
rów przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku 

https://premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-estonski-cit-zwiekszy-zasoby-kapitalu-na-inwestycje.html
https://www.gov.pl/web/finanse/rewolucja-w-podatkach-firm-czyli-estonski-cit
https://www.gov.pl/web/finanse/rewolucja-w-podatkach-firm-czyli-estonski-cit
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6B1A033F1ED91671C12585050050EFB9
https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/1839/1/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_o_podatku_dochodowym_od_osob_fizycznych.rtf
https://www.podatki.gov.pl/media/6115/interpretacja-og%C3%B3lna-pt3-8101-1-2020.pdf


4 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PRAWO

TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
przewiduje m.in.:
 » czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony pol-

skich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE; 
 » wsparcie budżetów samorządów; 
 » ułatwienia dot. przetargów, tj. zamówień publicznych; 
 » dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania 

kredytów bankowych dla firm; 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DO 13 LIPCA NALEŻY ZGŁOSIĆ DANE DO CRBR

13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji 
o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Reje-
stru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek dotyczy 
spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów 
o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 paździer-
nika 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR 
nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

12 KOPALNI ZAMKNIĘTYCH

W celu opanowania ognisk zakażeń na Śląsku podjęto 
decyzję o wstrzymaniu wydobycia w 2 kopalniach Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej oraz 10 – Polskiej Grupy 
Górniczej. Wszyscy zatrudnieni udadzą się na trzyty-
godniowe postojowe. 

RPP ZNÓW OBNIŻYŁA STOPY

Wynoszą one obecnie:

Stopa procentowa: Oprocen-
towanie

Obowiązuje 
od dnia

Stopa referencyjna1) 0,10 2020-05-29

Stopa lombardowa 0,50 2020-05-29

Stopa depozytowa 0,00 2020-05-29

Stopa redyskontowa weksli 0,11 2020-05-29

Stopa dyskontowa weksli 0,12 2020-05-29

Stopa rezerwy  
obowiązkowej:

Oprocen-
towanie

Obowiązuje 
od dnia

od środków złotowych i środ-
ków w walutach obcych zgro-
madzonych na rachunkach 
bankowych, od środków 
uzyskanych z tytułu emisji 
papierów wartościowych

0,50 2020-04-30

od środków uzyskanych  
z tytułu operacji repo i sell-

-buy-back oraz środków 
pozyskanych co najmniej  
na 2 lata

0,00 2018-03-01

Oprocentowanie środków 
rezerwy obowiązkowej2) 0,10 2020-05-29

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
2) na poziomie stopy referencyjnej

 » bezpośrednio do dalszego prowadzenia działal-
ności opodatkowanej;

 » interpretacja ogólna nr PT1.8101.3.2019 z 10 czerw-
ca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług czynności wykonywanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego;

 » interpretacja ogólna nr SP4.8223.1.2020 z 15 kwiet-
nia 2020 r. wskazująca, że wypłata niektórych 
należności przez zagraniczny zakład polskiego 
rezydenta na rzecz nierezydenta nie rodzi obo-
wiązku podatkowego i obowiązku poboru zryczał-
towanego podatku, jeżeli wydatek z tego tytułu 
służy działalności tego zakładu, zostaje poniesiony 
z jego majątku i może być przypisany do niego;

 » interpretacja ogólna nr PT3.8101.2.2020 z 27 maja 
2020 r. w sprawie opodatkowania właściwą stawką 
VAT świadczenia polegającego na wykonaniu trwa-
łej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442D94
https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-mf-dla-jst-w-tzw-tarczy-40-z-podpisem-prezydenta-rp
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-w-zakresie-zamowien-publicznych-w-tarczy-antykryzysowej/zmiany-w-zakresie-zamowien-publicznych-w-tarczy-antykryzysowej 
https://www.gov.pl/web/finanse/do-13-lipca-zglos-dane-do-crbr
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
https://premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-na-slasku-podejmujemy-kolejne-dzialania-by-skutecznie-ograniczyc.html
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_05_28.pdf
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_06_16.pdf
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+15+czerwca+2020+r.+-+poz.+81+-
https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=579551&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+1+czerwca+2020+r.+-+poz.+69+-
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KADRY I ZUS

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.

BON TURYSTYCZNY 500+

Bon turystyczny o wartości 500 zł na każde dziecko, 
przyznawany niezależnie od poziomu dochodów w ro-
dzinie; będzie miał formę elektroniczną i będzie można 
go wykorzystać do końca 2021 r. Prezydent Andrzej 
Duda przygotował inicjatywę ustawodawczą, z której – 
najprawdopodobniej już w te wakacje – skorzysta ok. 
6 mln dzieci. To są pieniądze, które mają zasilić polską 
branżę turystyczną. Bon będzie można dostać reje-
strując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.  

Będzie można go wykorzystać do opłacenia np.: pobytu 
w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycz-
nym, czy też na kolonii lub obozie harcerskim, a także 
obozu sportowego czy rekreacyjnego.

Podmioty turystyczne, których usługi będzie można 
opłacić za pomocą bonu, znajdą się w – stworzonym 
na potrzeby programu – Katalogu Bazy Turystycznej.

Osoba spełniająca kryteria otrzyma bon po zarejestrowa-
niu się na PUE ZUS. Bon trzeba będzie okazać podczas 
rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

„CIĄŻA PLUS”

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza z dniem 1 lipca 
br. program „Ciąża Plus”, zapewniający bezpłatne leki 
dla kobiet w ciąży. Nowelizacja przewiduje, że wykaz 
bezpłatnych leków przygotuje minister zdrowia.

 » wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca 
stracili pracę lub główne źródło dochodu; 

 » wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dosto-
sowanie rynku pracy do wyzwań  spowodowanych 
przez COVID-19; 

 » ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania 
darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, 
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy 
domów pomocy społecznej; 

 » rozciągnięcie na agencje wykonawcze, instytucje 
gospodarki budżetowej, państwowe fundusze ce-
lowe, ZUS i zarządzane przez niego fundusze, KRUS 
i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, a także 
NFZ mechanizmu pozwalającego na zmniejszenie 
zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzyst-
nych warunków zatrudnienia – który dotychczas 
obowiązywał wobec administracji rządowej;

 » elektronizację wniosków o przyznanie poszczegól-
nych form wsparcia z tarczy;

 » ograniczenie obciążeń regulacyjnych, przedłużenie 
ważności niektórych uprawnień oraz przesunięcie 
terminów wykonywania niektórych obowiązków;

 » rozwiązania zachęcające przedsiębiorców do inwe-
stycji w postaci zmiany przepisów umożliwiających 
skorzystanie z pomocy publicznej;

 » usprawnienie wdrożenia PPK;
 » rozszerzenie możliwości zdalnego przeprowadza-

nia niektórych czynności postępowania karnego 
(w zakresie m.in. przesłuchania świadków, udziału 
podejrzanego w posiedzeniu w przedmiocie zasto-
sowania tymczasowego aresztowania, zdalnego 
uczestnictwa w rozprawie);

 » dodanie do Kodeksu wykroczeń nowego wykro-
czenia polegającego na włączeniu się w transmisję 
danych prowadzoną przy użyciu systemu telein-
formatycznego w celu utrudnienia lub udaremnie-
nia użytkownikowi tego systemu przekazywania 
informacji;

 » zawieszenie przepisów dotyczących demateriali-
zacji akcji wobec spółek w upadłości;

 » wprowadzenie uproszczonego postępowania 
restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorstwo, które 
wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować 
równowagę finansową, będzie mogło samodzielnie 

otworzyć postępowanie naprawcze, bez koniecz-
ności występowania do sądu. Po zmianach postę-
powanie ma trwać 4 miesiące, a o jego rozpoczęciu 
ma decydować właściciel firmy;

 » ulgi w zapłacie opłat za użytkowanie wieczyste.

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,32,projekt-ustawy-o-polskim-bonie-turystycznym--w-sejmie.html
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bon-turystyczny-500-zl-na-dziecko-i-dodatkowe-500-zl-na-dziecko-z-niepelnosprawnoscia--pomoc-dla-rodzin-z-dziecmi-i-polskiej-turystyki
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1831,bon-turystyczny-500.html
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2020/05/21/informacja_w_sprawie_ustawy_z_dnia_16_kwietnia_2020_r..rtf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F959CF1E080F4C47C12584FF0048B640
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1847,dwie-ustawy-z-podpisem-prezydenta.html
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-wprowadzane-ustawa-z-19-czerwca-2020-r_-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-uproszczonym-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-tzw_-tarcza-antykryzysowa-4_0-/3446447
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa
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Dopłaty i wakacje kredytowe
Łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych i dopłaty do oprocentowania kredytów zapewni 
uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Jej cel to obrona polskich przedsiębiorstw, 
miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

TEMAT NUMERU

DOPŁATY DO ODSETEK

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 zy-
skają możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżo-
nym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – opro-
centowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na 
zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty 
obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. 
Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów zł, 
co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na 
wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliar-
dów złotych.

Dzięki tarczy 4.0. banki będą udzielać przedsiębior-
stwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów; do 
odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. 
W tym roku na ten cel trafi z budżetu państwa ponad 
296 mln zł, a w przyszłym – ponad 271 mln zł.

Kredytów tych będą udzielały banki, które zawrą 
umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich 
listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej. 
W celu realizacji ustawy w BGK powstanie Fundusz 
Dopłat do Oprocentowania.

Adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty pro-
wadzące działalność w sektorze podstawowej pro-
dukcji produktów rolnych.

O takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy 
niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przed-
siębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego 
wsparcia:
 » przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę 

stanowiącą część odsetek należnych bankowi od-
powiadającą 2 punktom procentowym

 » pozostali – w wysokości 1 punktu procentowego.

Maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego instru-
mentu, czyli dopłata, którą może uzyskać, nie może 
przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 
800 tysięcy euro brutto.

Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać 
do 31 grudnia 2020 r. Dopłaty będą wypłacane za 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy 
kredytu z dopłatą.



7ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

menckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu 
art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe , zarówno w części kapitałowej, jak i odset-
kowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł 
pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat 
z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane 
z umową kredytu.

Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy 
będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak 
i wszystkie terminy przewidziane w umowie kre-
dytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres 
zawieszenia.

Jeśli kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego 
rodzaju (np. 2 kredyty waloryzowane do CHF) u da-
nego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji 
kredytowych tylko wobec jednego z nich. 

Z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będą 
mogli skorzystać ci konsumenci, którzy po 13 marca 
br. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu.

Nowe rozwiązanie będzie dotyczyło umów kredyto-
wych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeżeli termin 
zakończenia okresu kredytowania określony w tych 
umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 
13 marca 2020 r.  

Dzięki temu gospodarstwa domowe, szczególnie 
dotknięte przez gospodarcze skutki pandemii, będą 
mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wy-
datków z obniżonymi dochodami, bez obawy, że 
przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi 
ich zadłużenia w przyszłości. Możliwość zawieszenia 
spłaty kredytu hipotecznego lub konsumenckiego 
na 3 miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych 
opłat na rzecz banku, będzie dla nich znaczącą ulgą. 
Przykładowo dla przeciętnego kredytu hipoteczne-
go o wartości 278 tys. zł korzyść może wynieść ok. 
1,6 tys. zł, co jest istotną kwotą dla rodziny, która 
znalazła się w trudnej sytuacji.

Przykłady wyjaśniające mechanizm;  
dokładne wyliczenie wysokości dopłaty  
zależeć będzie od indywidualnego przypadku:

 » Przedsiębiorca z sektora MŚP zaciąga kredyt 
z dopłatą na 12 miesięcy w wysokości 1 mln zł 
z oprocentowaniem 4% w skali roku. Koszt takiego 
kredytu, tj. należnych odsetek, wynosiłby w trakcie 
rocznego okresu z dopłatami 40 tys. zł, oczywi-
ście poza zwrotem samego kapitału. Dla takiego 
przedsiębiorcy dopłata wyniesie 2 pkt proc., a więc 
ostatecznie koszt tego kredytu dla przedsiębiorcy 
to 20 tys. zł. Taki przedsiębiorca dostanie wsparcie 
w wysokości 20 tys. zł.

 » Duży przedsiębiorca bierze kredyt z dopłatą na 
12 miesięcy w wysokości 100 mln zł z oprocentowa-
niem 4% w skali roku. Koszt takiego kredytu, czyli 
należnych odsetek, wynosiłby w trakcie rocznego 
okresu z dopłatami 4 miliony złotych, oczywiście 
poza zwrotem samego kapitału. Dla takiego przed-
siębiorcy dopłata to 1 pkt proc., a więc ostatecznie 
koszt tego kredytu dla przedsiębiorcy wyniesie 
3 mln zł. Taki przedsiębiorca uzyska zatem pomoc 
w wysokości 1 mln zł.

WAKACJE KREDYTOWE

Nowe przepisy dają prawo do zawieszenia na okres 
do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odse-
tek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą 
tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło 
dochodu po 13 marca br.

Zawieszenie nastąpi automatycznie z chwilą doręczenia 
kredytodawcy stosownego wniosku. Konsument sam 
zdecyduje, czy zawiesi spłatę na jeden, 2 czy 3 miesiące.

Przewidziany w ustawie mechanizm zakłada m.in. 
zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsu-
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Kto może używać  
kas wirtualnych?
1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. kas wirtualnych. Używanie kas reje-
strujących mających postać oprogramowania nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa 
dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść 
proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

PODATKI

1 czerwca br. weszły w życie 3 rozporządzenia:

 » rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 
2020 r. w sprawie grup podatników lub rodza-
jów czynności, w odniesieniu do których możliwe 
jest używanie kas rejestrujących mających postać 
oprogramowania. 

 » rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 
2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających 
postać oprogramowania. Określa ono wymagania 
techniczne dla kas rejestrujących mających postać 
oprogramowania oraz sposób ich używania, w tym 
sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, 
sposób zakończenia ich używania w przypadku 
zakończenia działalności gospodarczej lub pracy 
tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wy-
stawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk 
przy zastosowaniu tych kas.

 » rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do 
rozliczania opłaty za przewóz osób. Określa ono 
minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji 
mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy 
udziale systemu teleinformatycznego, a także 
sposób zabezpieczenia danych gromadzonych 
przez aplikację mobilną oraz system teleinfor-
matyczny.

Z nowych przepisów wynika m.in., że kasy wirtualne 
mogą być używane przez podatników w odniesieniu 
do następujących czynności:

1. usług przewozu osób samochodem osobowym, 
w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjo-
nalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym;

2. usług wynajmu samochodów osobowych z kie-
rowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3. usług związanych z przeprowadzkami, świadczo-
nych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 
49.42.11.0);

4. usług transportu drogowego pasażerskiego po-
jazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub 
ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5. usług transportu drogowego pasażerskiego, roz-
kładowego, międzymiastowego, ogólnodostęp-
nego (PKWiU 49.39.11.0);

6. usług transportu drogowego pasażerskiego, roz-
kładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 
49.31.21.0);

7. usług transportu kolejowego pasażerskiego, 
miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8. usług transportu kolejowego pasażerskiego mię-
dzymiastowego (PKWiU 49.10);

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/965
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/957
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/954
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9. usług transportu pasażerskiego, kolejkami lino-
wymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wycią-
gami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

10. usług transportu morskiego i przybrzeżnego 
pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

11. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pa-
sażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

12. usług transportu wodnego śródlądowego pa-
sażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

13. usług transportu wodnego śródlądowego pasa-
żerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

14. usług transportu wodnego śródlądowego pa-
sażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 
50.30.13.0);

15. usług pozostałego transportu wodnego śródlą-
dowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

16. usług transportu lotniczego regularnego krajo-
wego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

17. usług transportu lotniczego nieregularnego kra-
jowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach 
widokowych (PKWiU 51.10.12.0);

18. usług hotelarskich i podobnych usług związanych 
z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);

19. usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);

20. usług świadczonych przez pola kempingowe 
(włączając pola dla pojazdów kempingowych) 
i pola namiotowe (PKWiU 55.30);

21. pozostałych usług związanych z zakwaterowa-
niem (PKWiU 55.90);

22. usług restauracji i pozostałych placówek gastro-
nomicznych (PKWiU 56.10);

23. usług przygotowywania i dostarczania żywności 
(katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 
56.21);

24. pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 
56.29);

25. usług przygotowywania i podawania napojów 
(PKWiU 56.30);

26. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw 
stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatne-
go, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów 
opałowych.

Wprowadzenie kas wirtualnych ma na celu zmniejsze-
nie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji 
sprzedaży (ewidencji wartości sprzedaży i kwot VAT) 
u wybranych grup przedsiębiorców oraz dalsze ograni-
czenie szarej strefy poprzez dostarczenie atrakcyjnego 
cenowo rozwiązania rejestracji sprzedaży detalicznej 
oraz wzmocnienie elementu kontrolnego poprzez 
dostarczanie danych o transakcjach w czasie rzeczy-
wistym i możliwość ich weryfikacji przez kupujących.

Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. 
model otwarty, tj. model implementacji architektury 
(kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przed-
siębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację 
wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców, 
rozwiązań, platform systemowo-sprzętowych, języ-
ków programowania itd., który umożliwia dodawanie 
nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi 
usługami dostarczanymi przez niezależne podmioty.

W pierwszym etapie wdrożenia kasy wirtualne będą 
mogły być stosowane przez wskazane w rozporządze-
niu grupy podatników głównie z branży transportowej. 
Kasy te stanowią alternatywę dla użytkowanych do-
tychczas przez podatników kas rejestrujących.

Kasy te, tak jak kasy on-line, posiadają funkcję 
przesyłu danych do systemu teleinformatycznego 
prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zauto-
matyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas 
z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, 
które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone 
dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. 

Kasy wirtualne posiadają funkcję 
przesyłu danych do systemu tele-
informatycznego prowadzonego 
przez Szefa KAS.



10 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

„Koło ratunkowe” dla  
przedsiębiorstw w tarapatach
Na wsparcie trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat, przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać 
ulgę na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych o szacunkowej wartości 
50 mln zł rocznie – przewiduje przygotowana przez MR ustawa dot. tzw. polityki nowej szansy, 
którą uchwalił Sejm.

PRAWO

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu rato-
wania i restrukturyzacji przedsiębiorców to kolejny 
element tarczy antykryzysowej. Ogranicza ona wyna-
grodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które 
skorzysta z pomocy do wysokości 400 % przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.

KTO BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z POMOCY? 

Adresat rozwiązań przewidzianych w ustawie to przed-
siębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postę-
powania upadłościowego lub stanęli wobec groźby 
likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie 
na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności 
finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. 
Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsię-
biorstwa. Obowiązki przedsiębiorców ubiegających 
się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są 
maksymalnie uproszczone.

NA JAKIE CELE BĘDZIE  
PRZYSŁUGIWAŁA POMOC?

Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe 
wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co 
do zasady będą to pożyczki.

Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę 
o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania 
i restrukturyzacji przedsiębiorców będzie Agencja 
Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opie-
rają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące 
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się 
w trudnej sytuacji (2014/C 249/01). 

W JAKIEJ FORMIE BĘDZIE UDZIELANA POMOC? 

Krótkookresowe pożyczki  
(pomoc na ratowanie)

Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona 
od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki 
w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 
6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy 
okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora 
MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę 
z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego 
i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. 

Natomiast duży przedsiębiorca może też ubiegać się 
o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spła-
ty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. 
Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsię-

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EA19115D90706824C1258537003A81AE
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„Koło ratunkowe” dla  
przedsiębiorstw w tarapatach

biorcy płynności na czas potrzebny do opracowania 
planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej 
likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się 
na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działal-
ność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, 
będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego 
oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne 
przyznawane na okres do 18 miesięcy

Wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo 
od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie 
będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy 
na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej 
pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymcza-
sowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są 
w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyza-
cję, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po 
to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy 
pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE 
programu pomocowego

Pomoc na restrukturyzację 

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przed-
siębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby re-
strukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty 
mogą być finansowane jako element pomocy na rato-
wanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. 

Przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z za-
chowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać 
się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy 
na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się 
poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczają-
ca – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo 
o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe 
wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą 
z sektora MŚP. A następnie – gdyby znów ta pomoc 
była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. 
W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka 

otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, 
z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana 
w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyj-
nego. Duży przedsiębiorca także będzie mógł ubiegać 
się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty 
pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. 

Wsparcie obejmie małe, 
średnie, jak i duże 
przedsiębiorstwa.

POLITYKA NOWEJ SZANSY

Polityka Nowej Szansy, której częścią jest nowa ustawa, 
oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie precy-
zyjnie dostosowane do sytuacji, w której znajduje się 
przedsiębiorca. Obejmują one: 
1. prewencję niewypłacalności, polegającą na pro-

mowaniu strategicznego podejścia do zarządzania 
firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instru-
mentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi 
nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsię-
biorstwie,

2. stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia fi-
nansowego przeznaczonego na ratowanie lub 
restrukturyzację mającego potencjał rozwojo-
wy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji 
kryzysowej,

3. stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających 
szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową 
przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na 
efektywną restrukturyzację,

4. wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne 
dla przedsiębiorców planujących ponowne podję-
cie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte 
doświadczenia (doznaną porażkę). 

Na podst. gov.pl/rozwoj

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/firmy-zyskaja-ochrone-przed-upadloscia 
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Fundusze unijne na  
wsparcie działalności firm  
w dobie koronawirusa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z PARP, przygotowało wsparcie 
dla firm zmagających się obecnie z problemem utraty płynności finansowej. To bezzwrotne 
dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie 
funduszy mogą składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro 
i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY W WALCE  
ZE SKUTKAMI COVID-19

Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw to element Fun-
duszowego Pakietu Antywirusowego, czyli rozwiązań 
i narzędzi zaproponowanych przez Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej polskim przedsiębiorcom 
znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Fundusze na ten cel pochodzą z dwóch programów 
operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny 
Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet 
dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać 
się średni przedsiębiorcy1 z 5 województw Polski 
Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podla-
skiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów 
czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój. Wsparcie dla mikro 
i małych przedsiębiorstw pochodzi z regionalnych 
programów operacyjnych i będzie udzielane przez 

instytucje zarządzające funduszami unijnymi w re-
gionach. To kolejne co najmniej 500 milionów zło-
tych. Pieniądze zostaną wkrótce uruchomione przez 
marszałków.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb 
przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcz-
nego okresu funkcjonowania. Będzie można prze-
znaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), 
najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie 
działalności. O pomoc może ubiegać się przedsię-
biorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działal-
ność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co 
najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodar-
czych (spadek przychodów ze sprzedaży) w dowol-
nym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku.

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby 
były szybkim zastrzykiem finansowym przy mini-
malnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski 
będą intuicyjne i zwięzłe. Mają umożliwić sprawne 
aplikowanie. Wysokość wsparcia będzie uzależniona 
od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Na przy-

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1 Średnie przedsiębiorstwo to podmiot który ma siedzibę lub od-
dział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, 
a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
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kład firma zatrudniająca 249 pracowników otrzyma 
maksymalnie 430 tysięcy złotych wsparcia.

Wnioski na dotacje można składać od 15 czerwca do 
31 lipca 2020 r. Naborem zajmuje się Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków jest 
prowadzony w trybie ciągłym, o przyznaniu dofi-
nansowania decyduje kolejność złożenia wniosków. 
Pomoc będzie udzielana do końca roku.

Więcej informacji na stronie PARP.

DOTACJA NA INFRASTRUKTURĘ DO 
ZWALCZANIA COVID-19

Pomimo załagodzenia sytuacji epidemiologicznej 
w kraju, wciąż jesteśmy narażeni na zakażenie bądź 
skutki uboczne panującej pandemii. Dlatego też, 
Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa, 
które angażują się w przeciwdziałanie i walkę z pan-
demią COVID-19.

Dotację będzie można otrzymać na działalność ba-
dawczo-rozwojową, infrastrukturę służącą do testo-
wania i przygotowania do masowej produkcji produk-
tów służących zwalczaniu wirusa m.in. szczepionek 
i terapii, niezbędnego sprzętu medycznego, środków 
odkażających czy narzędzi do gromadzenia bądź 
przetwarzania danych związanych z przebiegiem 
i zwalczaniem koronawirusa.

Budżet konkursu to 100 mln PLN! Wnioski można 
składać od 8 czerwca.

Więcej informacji o naborze znajdziesz na stronie Pro-
gramu Inteligentny Rozwój.

FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY  
NA POMOC FIRMOM

Firmy korzystają z funduszy unijnych na antykryzyso-
wych zasadach w ramach Funduszowego Pakietu Anty-
wirusowego. Do tej pory z Funduszy Europejskich udało 
się przeznaczyć 14 miliardów złotych na bezpośrednią 
walkę z koronawirusem, np. dla służb medycznych czy 
straży pożarnej, oraz na niwelowanie gospodarczych 
skutków pandemii, głównie dla przedsiębiorców. Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało 
wiele rozwiązań dla firm, które pozwolą im przetrwać 
ten trudny czas. Oprócz dotacji obrotowych, przedsię-
biorcy mogą skorzystać m.in. z:
 » pożyczek płynnościowych (wsparcia udzielają po-

średnicy, którzy mają umowy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego),

 » dopłat do wynagrodzeń (wsparcia udzielają Po-
wiatowe Urzędy Pracy),

 » grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R 
potrzebną do walki z koronawirusem (od 8 czerwca 
wnioski od zainteresowanych firm przyjmuje Mi-
nisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),

 » ułatwień w kredycie technologicznym.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. 
prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 
30-procentowy spadek obrotów gospodarczych w dowolnym 
miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy?fbclid=IwAR10rUNW-jFBmGWXQ-TxEmLrniCOkdy3DCYHVo6O5wsqp4n7sZ9pbrZlRAo
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-88/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-88/
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Przepisy antyprzejęciowe  
w „tarczy 4.0”
M.in. czasową, zwiększoną ochronę polskich firm – w momencie, w którym spadły 
ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE zakłada ustawa 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.

gicznym znaczeniu. Przejęcie pomimo sprzeciwu lub 
bez zawiadomienia Urzędu będzie nieważne i może 
skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Pre-
zes UOKiK zapewnił, że będzie działał sprawnie. 

Chodzi o ochronę polskich spółek przed wrogimi 
przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej 
wywołanej epidemią COVID-19, z powodu której 
wycena spółek może być szczególnie niska. Zmiany, 
wzorowane m.in. na przepisach przyjętych niedawno 
w Niemczech, wpisują się w działania, jakie podej-
mują inne kraje europejskie (np. Francja czy Włochy), 
a także pozaeuropejskie, dla ochrony krajowych 
spółek w interesie publicznym.

Ustawa nadaje Prezesowi UOKiK dodatkowe upraw-
nienia w zakresie ochrony polskich przedsiębiorstw, 
których przedmiot działalności jest ważny dla po-
rządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub 
zdrowia publicznego. Od momentu wejścia w życie 
przepisów każda inwestycja, objęta przepisami nowej 
ustawy, skutkująca nabyciem, osiągnięciem znaczą-
cego uczestnictwa lub nabyciem dominacji dokonana 
przez podmioty z siedzibą lub obywatelstwem (dla 
osób fizycznych) poza krajem członkowskim UE ob-
jęta zostanie nadzorem Prezesa Urzędu.

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowią-
zywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej 
liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w ważnych 
spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. 
Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których 
przychód na terytorium RP przekroczył równo-
wartość 10 mln euro w którymkolwiek z 2 lat ob-
rotowych poprzedzających chęć przejęcia. Prezes 
UOKiK będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec transakcji 
wrogich przejęć polskich przedsiębiorstw o strate-

Transakcje nabycia znaczącej liczby 
udziałów w ważnych spółkach będą  
podlegały kontroli Prezesa UOKiK.

Przygotowana regulacja obejmuje podmioty kluczowe 
dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia 
publicznego m.in.: 
 » prowadzące działalność gospodarczą związaną 

z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomu-
nikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, 
chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowy-
mi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 » tworzące oprogramowania wykorzystywane 
w usługach podstawowych dla społeczeństwa, 
takich jak: energia, paliwa, zaopatrzenie w wodę,  
zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, 
sprzedaż leków na receptę, transport oraz zaopa-
trywanie w żywność; 

 » spółki publiczne.  

Dodatkowo ustawa wprowadza podstawy do wymiany, 
za pośrednictwem punktu kontaktowego, informacji 
o inwestycjach zagranicznych pomiędzy państwami 
członkowskimi UE i Komisją Europejską.



Przepisy antyprzejęciowe  
w „tarczy 4.0”

STANOWISKO PRACY TO WIZYTÓWKA

Artykuł o biznesowym savoir-vivre będzie podzielony 
na kilka tekstów o stanowiskach i działach znajdu-
jących się w firmie. Zaczynamy od recepcji, to tu 
powstają pierwsze wrażenia klientów. Według badań 
pracodawcy oczekują od recepcjonistów przede 
wszystkich dwóch podstawowych cech: komuni-
katywności i odporności na stres. Obu można się 
nauczyć, stosując ponadczasowe zasady tzw. „odpo-
wiedniego zachowania się” w danej sytuacji czy w sto-
sunku do konkretnej osoby. Zdaniem specjalistów 
od wizerunku, o dobrym wychowaniu świadczy nie 
tylko to, co mówimy, ale także nasza mimika, sposób 
bycia, a przede wszystkim życzliwość wobec innych.

SAVOIR-VIVRE – CZYLI SZACUNEK

Szacunek do drugiej osoby to podstawa dobrej re-
lacji prywatnej, ale także biznesowej i politycznej. 
Można się nie zgadzać, ale zawsze warto szanować 
i traktować drugą osobę w taki sposób, w jaki sami 
chcielibyśmy być traktowani.

UBIÓR TO FORMA WYPOWIEDZI

Praca w recepcji nie oznacza, że masz być „szarą 
myszką”, ale też nie możesz strojem  odwracać uwagi. 
Zachowaj elegancję i schludny wygląd. Marynarka, 
biała koszula i ciekawy krawat lub apaszka dodają 
szyku. Jednak nawet najlepiej skrojona bluzka z egip-

Dobre maniery i zasady przydają się w każdej sytuacji. Świadczą o naszym wychowaniu i kulturze 
osobistej. Nie są jednak umiejętnością wrodzoną, dlatego warto poznać savoir-vivre. Dowiedz 
się, jak stosować te zasady w kontakcie z klientem.

Recepcja –  
przepis na dobre wrażenie!

SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

skiej bawełny w kolorowe słoniki i baloniki nie sprawi, 
że będziesz traktowana na poważnie (wszystko zależy 
od branży i okoliczności, co innego, jeśli pracujesz 
w firmie produkującej zabawki dla dzieci).

ROZMOWA Z KLIENTEM

Połączenia telefoniczne wykonujemy między godziną 
8.00 a 21.00. Na początku przedstaw się i powiedz, 
jaki jest cel rozmowy. Jeśli połączenie zostało prze-
rwane, zawsze ponownie nawiązuje je osoba, która 
dzwoniła. 

Rozmowa z klientem w recepcji powinna być rzeczo-
wa, ale nie za długa. Jeżeli udzielasz informacji, staraj 
się wstać – to doda nie tylko wrażenia profesjona-
lizmu do tego, o czym mówisz, ale również wyrazi 
szacunek do stojącego rozmówcy. Po odpowiedzi na 
pytania warto zakończyć swoją wypowiedź stwier-
dzeniem: „to wszystko z mojej strony”. Jeśli klient 
będzie chciał o coś dopytać, daj mu tę możliwość.

PORZĄDEK W GŁOWIE I MIEJSCU PRACY

Recepcja ma być uporządkowana i czysta, bez zbęd-
nych przedmiotów. Warto postawić stolik z bro-
szurami i wodą dla klientów. Zawsze bądź miły 
i przyjaźnie nastawiony, wyciągaj wnioski z błędów. 
Staraj się w kontakcie z klientem mówić powoli 
i poprawnie. To forma savoir-vivre oraz higieny dla 
uszu i umysłu klienta.
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Wsparcie utrzymania  
miejsc pracy w czasie epidemii

KADRY I ZUS

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (tzw. tarcza 4.0) przewiduje m.in. rozwiązania, które mają wesprzeć pracodawców, 
w których uderzyła pandemia. Mają one pomóc utrzymać im się na rynku, a w konsekwencji 
przyczynią się do ochrony wielu miejsc pracy. 

Nowelizacja doprecyzowuje zasady wykonywania 
pracy zdalnej dla zapewnienia równego trakto-
wania pracowników i zapobiegania ewentualnym 
nadużyciom, polegającym np. na tym, że osoby, 
które nie mają warunków do wykonywania pracy 
zdalnej, korzystają z tego statusu.

Ustawa umożliwi pracodawcy, w okresie epidemii, 
wysłanie pracownika na zaległy urlop, nawet bez 
jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów 
niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów 
nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Dzięki nowelizacji pracodawcy, zleceniodawcy, za-
mawiający w okresie obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii zyskają 
uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia 
umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po 
ustaniu danego stosunku prawnego. Tym samym, 
wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobo-
wiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres 
trwania umowy.

Tzw. tarcza 4.0 zakłada także ograniczenie – do 
kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia 
za pracę (a więc do 26 000 zł ) – odpraw i odszko-

dowań w przypadku ustania stosunku pracy, roz-
wiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy 
innej umowy o świadczenie usług. Zastosowanie 
tego rozwiązania będzie możliwe tylko w firmach, 
które silnie odczują skutki kryzysu gospodarczego 
spowodowanego koronawirusem – w postaci spadku 
obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu 
2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do 
analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotnego 
wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Będzie też możliwość zawieszenia, w porozumie-
niu z organizacjami związkowymi, w czasie CO-
VID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy 
określonego spadku obrotów gospodarczych lub 
istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagro-
dzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, 
które mają socjalny charakter. Będzie to możliwe 
tylko w firmach, które silnie odczują skutki kryzysu 
gospodarczego spowodowanego koronawirusem, 
przez spadek obrotów gospodarczych (nie mniej 
niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% 
w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłe-
go roku) lub istotny wzrost obciążenia funduszu 
wynagrodzeń.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFBFC125857000442D94
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Ustawa zakłada niestosowanie – w czasie CO-
VID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy 
określonego spadku obrotów gospodarczych lub 
istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagro-
dzeń – postanowień układów zbiorowych pracy 
lub regulaminów wynagradzania ustalających 
wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 
inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Przewidziano też możliwość otrzymania wsparcia 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych także przez te podmioty, które, pomimo 
spadku obrotów gospodarczych w następstwie 
COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pra-
cowników przestojem ekonomicznym albo obni-
żeniem wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji do-
finansowanie wynagrodzenia pracowników będzie 
możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak 
nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie jednak 
przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których 
wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.

Nowelizacja umożliwi obniżenie wymiaru cza-
su pracy pracownika lub objęcie pracownika 
przestojem ekonomicznym w przypadku istot-
nego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń 
u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii 
COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem 
ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wy-
nagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 
niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Z ko-
lei wymiar czasu pracy pracownika może zostać 
obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 
0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie 
może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed 
jego obniżeniem. Będzie to możliwe w firmach, 
które silnie odczują skutki kryzysu gospodarcze-

go spowodowanego koronawirusem przez istotny 
wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Dodat-
kowo, aby pracodawca mógł skorzystać z instytucji 
przestoju lub obniżenia wymiaru pracy, konieczne 
będzie porozumienie z działającymi w zakładzie 
organizacjami związkowymi.

Ustawa umożliwi pracodawcy, 
w okresie epidemii, wysłanie  
pracownika na zaległy urlop,  
nawet bez jego zgody.

Regulacja ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, 
u których udział kosztów wynagrodzeń w przycho-
dach wynosi więcej niż 30%. Obniżenie czasu pracy 
albo objęcie pracownika przestojem ekonomicz-
nym, ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy. 
Instrumenty te będą więc mogły mieć zastosowanie 
jeszcze przez pół roku od miesiąca, w którym obroty 
przedsiębiorcy zaczęły wracać do poprzedniego 
poziomu. Niemniej stan ten nie może trwać dłużej 
niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ponadto przewidziano zmiany dotyczące tzw. 
świadczenia postojowego. Ustawa o systemie 
ubezpieczeń społecznych daje przedsiębiorcom, 
którzy prowadzą działalność gospodarczą i jed-
nocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym 
z innych tytułów (np. ułamek etatu) prawo do do-
browolnego ubezpieczenia. Osoby takie nie po-
winny być pozbawione możliwości skorzystania ze 
świadczenia postojowego. Po zmianie przepisów 
osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na 
etacie czy zleceniu, będą objęte postojowym. Tego 
typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć 
wniosek o wypłatę świadczenia.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp2


Należności składkowe zabezpieczone 
hipoteką się nie przedawniają

20 maja br. TK ogłosił wyrok (sygn. P 2/18), w którym 
orzekł, że art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie, 
w jakim wyłącza przedawnienie należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych 
hipoteką, jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.

W pierwszej kolejności Trybunał odniósł się do kwe-
stii odrębności charakteru zobowiązań z tytułu 
należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zo-
bowiązań podatkowych. Wskazał, że to, co odróżnia 
składki od podatków, to przede wszystkim ich celowy 
i wzajemny charakter. Ekwiwalentny charakter składki 
oznacza jej powiązanie, ze wzajemnym świadczeniem 
ze strony FUS. Niedofinansowanie funduszu będące 
skutkiem nieuiszczania składek przekłada się na wy-
sokość i dostępność wypłacanych świadczeń.

TK podkreślił, że istnienie terminów przedawnienia, 
ze swej istoty, nie pełni funkcji uwalniającej zobowią-
zanych od konieczności uiszczania zaległych składek, 
lecz funkcję stymulującą, motywującą organy do 
szybkiego podejmowania czynności egzekucyj-
nych. W związku z tym, w celu zapobieżenia 
przedawnieniu należności organy będą 
zmuszone w każdym wypadku, nieza-
leżnie od sytuacji, w jakiej znajduje 
się płatnik składek, do przepro-
wadzenia szybkiej egzekucji 
z przedmiotu zabezpie-
czenia. Uregulowa-
nie biegu ter-

minów przedawnienia wobec płatników, dla których 
składniki majątkowe, podlegające takiemu zabezpie-
czeniu, stanowią immanentną część prowadzonej 
działalności, powinno uwzględniać również takie 
sytuacje. Art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych w pewnych sytuacjach może zatem 
chronić właściciela przedmiotu zabezpieczenia przed 
wywłaszczeniem nieruchomości mieszkalnych czy 
niezbędnych do prowadzenia działalności gospo-
darczej, w trybie postępowania egzekucyjnego. TK 
zaznaczył, że przepis ten nie tylko czyni instytucję 
zabezpieczenia hipotecznego bardziej efektywnym 
środkiem ściągalności wierzytelności i pozwala na 
elastyczne dostosowanie spłaty należności do możli-
wości dłużnika, ale i w pewnym stopniu zabezpiecza 
interesy płatników składek. 

Zabezpieczenie hipoteczne, co do zasady, chroni na-
leżności wierzyciela w pełnym zakresie, tj. zarówno 
w odniesieniu do sumy głównej, jak i odsetek. Upływ 
terminu przedawnienia prowadzi natomiast do istot-
nego ograniczenia jego uprawnienia. Po upływie tego 
terminu odsetki nie są dalej naliczane, a należności 
mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki. 

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może 
skutecznie uchylić się od spełnienia świad-

czenia w części, która nie została 
pokryta kwotą uzyskaną z egze-

kucji. Zobowiązanie bowiem 
w zakresie, w jakim prze-

wyższa wartość przed-
miotu zabezpieczenia,  
wygasa.

Wyłączenie przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpie-
czonych hipoteką nie narusza zasady równej ochrony własności i innych praw majątkowych – 
uznał Trybunał Konstytucyjny.

CIEKAWE ORZECZENIE

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11094
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Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym 
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, 
przyjęta w błyskawicznym tempie, weszła już w życie. 

Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem przy-
znawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 
dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wy-
sokość wynosi 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysłu-
guje osobom, które były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została, 
po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez praco-
dawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na 
który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do 
dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu 
podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawiera podsta-
wowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, 
z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie 
osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których 
mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku 
płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju 
lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz 
podpis osoby uprawnionej. W razie wypłaty zasiłku 
dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez 
urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu jest 
zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia skła-
dane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek solidarnościowy  
za utratę pracy
Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie może być przyznany za 
okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. – maksymalnie na 3 miesiące. Świadczenie 
przysługuje osobom zatrudnionym na etacie, których umowa po pracę po 15 marca 
br. została rozwiązana lub wygasła. Ustawa podnosi także zasiłek dla bezrobotnych 
do 1200 zł przez pierwsze 90 dni (a następnie do 942,30 zł).

NEWS

Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego 
składane mogą być w formie dokumentu elektronicz-
nego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS. 
Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba 
uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia 
będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. 
Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
oraz potrąceniom i egzekucji.

Dodatek solidarnościowy będzie świad-
czeniem przyznawanym maksymalnie na 
3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca 
do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przewidziano też podniesienie kwoty zasiłku dla 
bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w czasie pierw-
szych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W dalszym 
okresie posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku 
wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku 
przewidziano od 1 września 2020 r.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1843,prezydent-podpisal-ustawe-o-dodatku-solidarnosciowym.html
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatek-solidarnosciowy/3444126
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2020/06/20.06/informacja_o_ustawie_o_dodatku_solidarnosciowym.rtf
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-dla-bezrobotnych-w-gore-juz-wkrotce
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WYWIAD

Mennica Polska –  
nie tylko monety…
– rozmowa z Grzegorzem Zambrzyckim, Prezesem Zarządu Mennicy Polskiej.

Mennica Polska istnieje na rynku od 1766 r. Jak 
zmieniała się na przestrzeni lat?

Licząca już ponad 255 lat działalność to ogromny 
kapitał wiedzy oraz doświadczenia. Konsekwentnie 
budujemy i wzmacniamy przewagę rynkową, jednak 
nie tylko w produkcji menniczej, z którą jesteśmy naj-
bardziej kojarzeni. Na przestrzeni wieków zmieniały 
się bowiem nie tylko możliwości technologiczne, ale 
również pojawiały się nowe szanse biznesowe. Od 
początku lat 90. Mennica Polska przechodzi okres 
dynamicznych przekształceń, obejmujących m.in. 
wejście na giełdę i dywersyfikację działalności. Ak-
tualnie jesteśmy aktywni w trzech kluczowych seg-
mentach – od produkcji menniczej, przez płatności 
elektroniczne, po działalność deweloperską. 

Na czym dziś koncentruje się biznes Mennicy 
Polskiej?

W Polsce jesteśmy wyłącznym producentem całego 
ciągu monetarnego od 1 gr. do 5 zł. Jednocześnie, 
coraz prężniej rozwijamy też działalność zagraniczną, 
m.in. z uwagi na fakt, że jesteśmy uważani za jedną 
z najbardziej innowacyjnych mennic na świecie. Dla 
wielu osób ogromnym zaskoczeniem jest to, że wy-
konujemy tzw. obiegówki dla banków centralnych 
w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Na rynki 
krajowy oraz międzynarodowe produkujemy również 
egzemplarze kolekcjonerskie. W skali świata jesteśmy 
prekursorem w produkcji monet przestrzennych 
o nietypowych kształtach, jak np. kula, walec, stożek. 

Na polskim rynku odpowiadamy także za produkcję 
insygniów i symboli narodowych – dla odbiorców 
indywidualnych, instytucjonalnych, władz samorzą-
dowych oraz wyższych uczelni. Wytwarzamy pieczęcie 
i medale. Jesteśmy też jedynym producentem sztabek 
złota inwestycyjnego i największym dystrybutorem 
złota inwestycyjnego w kraju.  

Poza produkcją menniczą, wnosimy również nieza-
przeczalny wkład w rozwój idei smart city – jesteśmy 
operatorem systemów karty miejskiej, a zarazem 
dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
płatności elektronicznych w transporcie miejskim. 
Nasz – kilkukrotnie nagradzany – Open Payment 

Grzegorz Zambrzycki,  
Prezes Zarządu  
i Dyrektor Naczelny 
Mennicy Polskiej S.A.



System, który działa w formule „zbliż, zapłać i jedź”, 
pozwala na zakup biletów komunikacji miejskiej już 
w trakcie podróży, w mniej niż 5 sekund. W ten sposób 
wspieramy postępowe miasta i zwiększamy komfort 
pasażerów – mieszkańców oraz turystów. 

W ramach prężnie rozwijanej działalności dewelo-
perskiej inicjujemy natomiast projekty inwestycyjne, 
które są dostosowane do potrzeb biznesu i klientów 
indywidualnych. Na atrakcyjnych działkach w War-
szawie powstały z naszym udziałem: najnowszej 
generacji kompleks biurowy „Mennica Legacy Tower”, 
który realizowaliśmy wspólnie z partnerem Golub 
GetHouse, oraz zespół apartamentowy „Mennica 
Residence”. Ten drugi stanął w miejscu, gdzie wcze-
śniej znajdował się nasz zakład produkcyjny. Obie 
inwestycje współtworzą całkowicie odmienny kra-
jobraz nowoczesnej warszawskiej Woli. Ponadto, na 
rozległych terenach na Żeraniu, z poszanowaniem 
historii związanej m.in. z działalnością FSO, powstaje 
dzięki nam nowa mikrodzielnica Warszawy. Realizo-
wana tam inwestycja „Bulwary Praskie” jest ważnym 
elementem procesu rewitalizacji tej części miasta. 
W każdym z tych projektów stawiamy na interesujące 
lokalizacje, ciekawe rozwiązania architektoniczne, 
najwyższą jakość materiałów i zaawansowane tech-
nologie, które pozwalają naszym klientom dobrze 
ulokować swoje środki.

A w co warto inwestować w segmencie menni-
czym? Jakie produkty cieszą się największym 
powodzeniem?

W naszej ofercie można znaleźć m.in. złoto, srebro, 
diamenty, monety i numizmaty. W ostatnim czasie 
zawirowania związane z epidemią przyniosły nam 
sytuację, kiedy mieliśmy do czynienia w szczególności 
z istotnie zwiększonym popytem na żółty kruszec. 
Rekordowo wysoka wycena zachęciła wiele osób do 
inwestycji. W obliczu dużej niepewności szukali też 
zabezpieczenia dla swojego kapitału, a złoto to od 
wieków najbardziej stabilna forma ochrony. Warto 
pamiętać, że kurs tego szlachetnego metalu jest sto-
sunkowo odporny na wahania, a wartość inwestycji 

względnie stała. Złoto dobrze chroni inwestycję przed 
inflacją. Jego ilość jest ograniczona i nie ma możli-
wości dodruku, jak chociażby w przypadku pieniędzy. 
W przeciwieństwie do srebra, złoto inwestycyjne jest 
zwolnione z podatku VAT. Warto przy tym podkreślić, 
że inwestycje w żółty kruszec – wbrew powszechne-
mu przekonaniu o potrzebie posiadania znacznych 
kwot – są dostępne dla każdego. Możemy zacząć od 
jednogramowej sztabki, by potem dostosowywać 
zakupy do wielkości wolnych środków. 

Warte uwagi jest, że w Mennicy Polskiej sprzedajemy 
złoto tylko i wyłącznie w formie fizycznej. Oferujemy 
monety i sztabki produkcji własnej oraz cenionych 
zagranicznych dostawców. Te pierwsze powstają na 
tych samych prasach, co uznane na całym świecie 
egzemplarze kolekcjonerskie.

Czy można złożyć spersonalizowane zamówienie 
do Mennicy Polskiej, np. sztabka złota czy moneta 
z logo firmy?

Żetony, numizmaty, dukaty i medale to ponadcza-
sowe nośniki pamiątkowych i promocyjnych treści. 
Personalizowane produkty doskonale sprawdzają 
się jako elementy programów lojalnościowych, akcji 
charytatywnych oraz jako okolicznościowe podarunki, 
wręczane np. przy okazji prestiżowych wydarzeń, 
jubileuszów czy konkursów. Sztabki złota to z kolei 
produkty z segmentu premium, które mogą stano-
wić skuteczny element promocji marek. W każdym 
przypadku dostosowujemy ofertę do indywidualnych 
potrzeb klienta i specyfiki danej branży.
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Jak wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogól-
nej nr PT3.8101.2.2020, w sytuacji, gdy o użytkowych 
walorach wykonanej zabudowy meblowej decy-
duje trwałe połączenie wykonanych na indywidu-
alne zlecenie elementów zabudowy z elementami 
konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego 
części (lokalu) w sposób uniemożliwiający jej prze-
sunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu 
zabudowa ta jest niezdatna do użytku, ze względu 
na to, że same jej elementy (bez występującego 
przed demontażem trwałego ich przymocowania 
do elementów konstrukcyjnych obiektu budow-
lanego lub jego części – lokalu), nie spełniają pod 
względem użytkowym przymiotu mebla – wystąpi 
kompleksowe świadczenie, w którym elementem 
dominującym jest usługa w zakresie modernizacji 
obiektu budowlanego. Wykonywana w powiązaniu 
z usługą modernizacji obiektu budowlanego lub jego 
części (lokalu) dostawa towarów (komponentów 
meblowych) będzie miała zasadniczo charakter 
pomocniczy. W takich przypadkach usługa moder-
nizacji realizowana w obiektach budowlanych lub 
ich częściach (lokalach) zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym 
będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 8% 
(np. w przypadku szaf wnękowych). 

Nie stanowi zaś modernizacji, o której mowa w art. 
41 ust. 12 ustawy o VAT, i nie podlega opodatkowa-
niu stawką VAT w wysokości 8% świadczenie polega-
jące na wykonaniu zabudowy meblowej w obiektach 
budowlanych lub ich częściach (lokalach), jeżeli 
zamontowane meble mogą stać się przedmiotem 
powtórnego montażu w innym dowolnym miejscu, tj. 

Zabudowa meblowa a VAT
Jaką stawką VAT opodatkowane jest wykonanie trwałej zabudowy meblowej w tzw. 
obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

mogą pełnić dalej użytkową funkcję mebla ze wzglę-
du na brak istotnego powiązania z elementami kon-
strukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części 
(lokalu). Stawka VAT w wysokości 8% przykładowo 
nie znajdzie zastosowania do wykonania zabudowy 
meblowej (mebli) w obiektach budowlanych lub ich 
częściach (lokalach), która została przytwierdzona 
do ścian budynku za pomocą haków mocujących, ale 
ich związek z elementami konstrukcyjnymi danego 
obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) nie po-
zostaje na tyle istotny, aby uznać je za modernizację. 
W takiej sytuacji elementem dominującym w opi-
sanym świadczeniu jest dostawa towaru – mebla 
(stawka 23%), a ewentualne usługi z tym związane, 
jak np. zaprojektowanie czy montaż mebla/mebli 
stanowią czynności pomocnicze wobec tej dostawy. 

DORADCA RADZI

Rozstrzygnięcie wymaga każdorazowo 
szczegółowej i obiektywnej analizy  
stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Mając na uwadze bogactwo możliwych gospodar-
czo sytuacji, rozstrzygnięcie podejmowane co do 
wysokości opodatkowania trwałej zabudowy me-
blowej w świetle przepisów ustawy o VAT wymaga 
każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy 
stanu faktycznego konkretnej sprawy.
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NIEZBĘDNIK

Stawki podatku  
od spadków i darowizn

Kwoty wolne od podatku

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy  
i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (w ciągu 5 lat): 

9637 zł
jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, obejmującej małżonka, zstępnych 
(w tym przysposobionych i ich zstępnych), wstępnych (w tym przysposabiających), pasierba, zięcia, 
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

7276 zł
jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, obejmującej zstępnych rodzeństwa, 
rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo 
małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

4902 zł jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, obejmującej innych nabywców.

Jeśli podatnik nie korzysta ze zwolnień przewidzianych ustawą, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy 
opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł
Podatek wynosi

ponad do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278 3%

10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278 7%

10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278 12%

10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania, 
bez odliczania kwoty wolnej.

Stawka sankcyjna: 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem 
podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli 
celno-skarbowej na okoliczność dokonania  darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.
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Wpłata podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej za 
czerwiec. Wpłata zryczałtowanego 
podatku od wypłat zagranicznej 
osobie prawnej należności z tytułów 
wymienionych w art. 21 ust. 1 
i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
albo od dochodów z dywidend oraz 
innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych i przekaza-
nie podatnikowi mającemu siedzibę 
lub zarząd w Polsce informacji CIT-7.

Wpłata składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP – 
osoby fizyczne opłacające składki 
wyłącznie za siebie. INTRASTAT.

Wpłata podatku od nierucho-
mości i podatku leśnego za 
lipiec – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki niepo-
siadające osobowości prawnej. 
Wpłata składek na ubezpiecze-
nia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, FP i FGŚP – pozostali 
płatnicy składek. 

Rozliczenia z PIT i CIT przez po-
datników i płatników-pracodaw-
ców. Wpłata ryczałtu. PFRON. 

Rozliczenie VAT i akcyzy. Infor-
macja podsumowująca. Złożenie 
JPK_VAT za czerwiec.

Przekazanie sprawozdania 
finansowego za 2019 r. do Szefa 
KAS przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
Przekazanie do US zeznania CIT-8 
(za rok podatkowy, który zakoń-
czył się w okresie od 1 grudnia 
2019 r. do 31 marca 2020 r.) 
i wpłata podatku przez podatni-
ków CIT osiągających wyłącznie 
dochody wolne od podatku na 
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy 
o p.d.o.p. oraz podatników, 
u których przychody z działalno-
ści pożytku publicznego, o której 
mowa w art. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolon-
tariacie, stanowiły co najmniej 
80% łącznych przychodów 
osiągniętych w roku podatkowym. 
Przesłanie podatnikowi oraz US 
(drogą elektroniczną) informacji 
IFT-2R przez płatnika, którego 
rok podatkowy zakończył się 
31 grudnia 2019 r.
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