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Zmiany w podatku  
od spadków i darowizn

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków 
i darowizn podwyższa kwotę wolną od podatku. 
Dzięki temu podatki będą niższe. Wprowadzo-
ne do niej górne kwoty limitów dla darowizn 
od kilku osób miały wyeliminować ewentual-
ne nadużycia. Nie wpłynie to jednak w żaden 
sposób na zbiórki środków na cele charytatyw-
ne. MF pracuje nad doprecyzowaniem zapisów.   

Nowelizacja przewiduje z jednej strony podwyż-
szenie kwot wolnych w każdej z trzech grup podat-
kowych, z drugiej zaś wprowadza limity tych kwot 
w okresie 5 lat:

• 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od wielu 
osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 
I grupy podatkowej;

• 27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od wielu 
osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 
II grupy podatkowej;

• 18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu 
osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 
III grupy podatkowej.

Górne limity darowizn od wielu osób wprowadzone 
zostały, aby zapobiec możliwości prania pieniędzy. 
Istnieje bowiem ryzyko uniknięcia 75% PIT od tzw. 
nieujawnionych dochodów – poprzez deklarowanie 
ich otrzymania tytułem darowizn.

Ministerstwo Finansów zapewniło, że nowe przepisy 
nie wpłyną negatywnie na kwestie zbierania środków 
na cele charytatywne. Resort pracuje nad rozwiąza-
niem, które doprecyzuje zapisy ustawy.

NEWS

ELEKTRONICZNY SERWIS  KLIENTÓW KANCELARII

Tematem bieżącego numeru jest ulga na ekspansję w podatkach dochodowych, 
mogąca przynieść przedsiębiorcy ogromne korzyści finansowe.
W związku z trwającą kampanią składania zeznań PIT w gazecie przedstawiono 
zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej.
Wśród nowości prawnych omówione zostały m.in. zmiany w Kodeksie pracy do-
tyczące badania trzeźwości pracowników.
Każdej Kobiecie życzymy dużo szczęścia i radości, wielu sukcesów i pomyślno-
ści. Aby na Jej ustach uśmiech jak najczęściej gościł, a w życiu doznawała jak 
najmniej troski…

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2628
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PODATKI

TERMINY SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 R.

Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają 
(gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):
 » 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania 

finansowego,
 » 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego,
 » 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finanso-

wego we właściwym rejestrze sądowym.

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie 
jednostki stosujące ustawę o rachunkowości: jednostki 

sektora prywatnego, organizacje non-profit i jednostki 
sektora finansów publicznych.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zaś wydanie 
rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli 
do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak 
i termin ew. zapłaty kwoty podatku za 2022 r. wykazanej 
w zeznaniu rocznym.

ROZLICZENIE PIT ZA 2022 ROK 

Od 15 lutego do 2 maja br. trwa okres rozliczeń PIT 
za ubiegły rok. W usłudze „Twój e-PIT” na podatników 
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https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-wydluzy-czas-na-rozliczenie-rocznego-cit-za-2022-r
https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/terminy-sprawozdawcze-za-2022-r/
https://legislacja.gov.pl/projekt/12369504
https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2022-r-od-15-lutego-do-2-maja
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czekają zeznania przygotowane przez administrację skar-
bową. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system 
e-Deklaracje. Wprowadzone w 2022 r. zmiany podat-
kowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań 
rocznych. Rozliczając swój PIT, podatnik będzie składał 
PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczał się indywidu-
alnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie 
wychowująca dzieci.

W ramach usługi „Twój e-PIT” są udostępnione zeznania 
podatkowe:
 » PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
 » PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów 

z działalności gospodarczej i działów specjalnych 
produkcji rolnej,

 » oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku 
organizacji pożytku publicznego,

 » nowością będzie PIT-DZ – informacja o danych 
dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione 
są:
 » informacje od płatników, w tym również zwolnienia 

z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla 
pracujących seniorów, dla osób powracających 
z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkow-
skich na rzecz związków zawodowych;

 » informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: 
dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, 
ulga na dzieci.

Podatnik korzystający z usługi „Twój e-PIT” może 
uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez 
KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. 
darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę 
termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie 
wydatków mieszkaniowych.

Przez „Twój e-PIT” można też zadeklarować przekazanie 
1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej organi-
zacji pożytku publicznego, która znajduje się w wykazie 
organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r. 

W celu skorzystania z ulg i preferencji podatkowych warto 
skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym.

ZMIANY W PROJEKCIE KRAJOWEGO  

SYSTEMU E-FAKTUR (KSEF)

Po konsultacjach z biznesem projektu ustawy wprowa-
dzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczenia 
Ministerstwo Finansów wprowadziło następujące 
zmiany do proponowanych założeń KSeF:
 » przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 

2024 r. na 1 lipca 2024 r.;
 » wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na 

wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych 
podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obo-
wiązkowy od 1 stycznia 2025 r.;

 » faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF;
 » bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony 

na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF;
 » faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą 

mogły być wystawiane w dotychczasowej formie 
do 31 grudnia 2024 r.;

 » w przypadku awarii po stronie podatnika prze-
widziano możliwość wystawiania faktur w trybie 
offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF 
następnego dnia po wystawieniu offline;

 » liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 
1 stycznia 2025 r.

PROJEKT WS. SPRAWOZDAWCZOŚCI  

PLATFORM CYFROWYCH

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy 
wdrażającej unijną dyrektywę DAC7. Nowe przepisy 
ujednolicą obowiązki sprawozdawcze operatorów 
platform cyfrowych, co ma przyczynić się do ogra-
niczenia szarej strefy w internecie. 

Od 2024 r. do organu podatkowego będą trafiały dane 
o użytkownikach platform cyfrowych i przeprowadzo-
nych przez nich transakcjach. Zgodnie z projektem, 
operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-zwroty-i-doplaty-podatku-za-2022-r
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
https://niw.gov.pl/wykaz-opp-15-za-2022-rok-w-2023-roku/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366859
https://www.podatki.gov.pl/ksef/wyjasnienia-ksef/zmiany-w-projekcie-krajowego-systemu-e-faktur-ksef-po-uwagach-biznesu/
https://www.podatki.gov.pl/ksef/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369201
https://www.gov.pl/web/finanse/opinia-polski-ws-dac7
https://www.gov.pl/web/finanse/ruszaja-konsultacje-publiczne-ws-sprawozdawczosci-platform-cyfrowych
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szefowi KAS informacje o sprzedawcach, którzy zawie-
rali transakcje za pośrednictwem ich platform. Poza 
informacjami pozwalającymi na identyfikację opera-
tora platformy chodzi m.in. o dane identyfikacyjne 
sprzedawcy, wynagrodzenie, jakie uzyskał za pomocą 
platformy, czy dane o jego rachunku finansowym.

Obecnie operatorzy platform cyfrowych są zobowiąza-
ni do przedstawiania informacji i danych dotyczących 
sprzedawców na żądanie organów w ramach toczących 
się postępowań. Po wejściu w życie konsultowanej 
ustawy przekazywanie danych będzie odbywało się 
w ustrukturyzowany sposób, dzięki czemu organy 
podatkowe w wielu aspektach nie będą musiały in-
dywidualnie zwracać się o ich przekazanie. W efekcie 
znacząco zostanie ograniczona szara strefa działalności 
za pośrednictwem internetu.

Nowe przepisy ułatwią też wymianę informacji między 
krajami UE. Operator działający w kilku krajach człon-
kowskich będzie mógł przekazać dane o sprzedawcach 
tylko w jednym państwie. Ważne jednak, by poinfor-
mował o wybranym państwie organy podatkowe we 
wszystkich innych krajach, w których działa (w przypad-
ku operatorów z UE) lub zarejestrował się w jednym 
z państw członkowskich (jeśli jest operatorem z państwa 
spoza UE, które nie ma zawartej odpowiedniej umowy 
z krajami członkowskimi). Państwa członkowskie UE 
wymienią się wówczas informacjami między sobą. 

Raportowaniu nie będą podlegać sprzedawcy, któ-
rzy zawarli w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 
transakcji sprzedaży towarów, jeżeli ich łączne wyna-
grodzenie nie przekroczyło 2 000 euro. Ma to na celu 
wykluczenie okazjonalnych sprzedaży, najczęściej 
prywatnych rzeczy, jak ubrania lub książki.

 

NOWELIZACJA OGRANICZAJĄCA  

PODWYŻKI CEN CIEPŁA

Na mocy nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 

z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw 
wzrost cen ciepła do końca tego roku zostanie zaha-
mowany na poziomie nie wyższym niż 40%. 

KADRY I ZUS

PRAWO

REKORDOWE PODWYŻKI DLA EMERYTÓW

114,8% – tyle w 2023 r. wynosi wskaźnik waloryzacji 
emerytur i rent. Od 1 marca świadczenia wzrosną 
więc o 14,8%, jednak nie mniej niż o 250 zł. 

Również dodatki do świadczeń podwyższone zostaną 
wskaźnikiem waloryzacji. Łączny koszt waloryzacji 
w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.

Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.:
 » 1588,44 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu cał-

kowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta 
socjalna,

 » 1191,33 zł – najniższa renta z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy,

 » 1600,70 zł – świadczenie przedemerytalne,
 » 294,39 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, 

dodatek kombatancki,
 » 2157,80 zł – kwota miesięczna uprawniająca do 

świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji.

 

Każdy może pomóc podopiecznym Fundacji 
„Mimo Wszystko”, dorosłym osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną, dla 
których Anna Dymna i jej fundacja prowadzą 
m.in. dwa ośrodki terapeutyczne. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać 
KRS 0000174486 i przekazać 1,5%. 

„Razem zmieniajmy świat na lepszy 
i piękniejszy” – zachęca Anna Dymna.

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2023/2/14/1674801cd8366a6740d4b0e2319c7631/Informacja%20nt.%20noweli%20ustawy%20dot.%20niekt%C3%B3rych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ciep%C5%82a.rtf
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=42DCA412153DBD8BC125893D0040E864
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=42DCA412153DBD8BC125893D0040E864
https://www.zus.pl/-/od-marca-emerytury-i-renty-b%C4%99d%C4%85-wy%C5%BCsze-o-14-8-?redirect=%2F
https://www.gov.pl/web/rodzina/rekordowe-podwyzki-dla-emerytow--wskaznik-waloryzacji-siegnie-1148
https://mimowszystko.org/
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Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?
Przedsiębiorstwo może odliczyć koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać 
swoje rynki zbytu – również zagraniczne. Wydatki mogą zostać odliczone 
2 razy – jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi. W ramach 
tzw. ulgi na ekspansję odliczyć można nawet 1 mln zł. W ten sposób wspie-
rane są firmy, które zwiększają swoje przychody i poszerzają rynki zbytu. 

NA CZYM POLEGA ULGA?

Ulga na ekspansję (prowzrostowa) polega na moż-
liwości dodatkowego odliczenia od podstawy opo-
datkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, 
żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno krajowe, 
jak i zagraniczne1. Są to koszty uzyskania przycho-
dów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze 
sprzedaży produktów.

Produkty to rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę.

Maksymalnie w danym roku podatkowym w ramach 
ulgi można odliczyć 1 mln zł.

Dzięki uldze przedsiębiorca może rozliczyć w podat-
ku dochodowym 200% poniesionych kosztów, czyli:
 » 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 » 100% jako odliczenie w ramach ulgi na ekspansję.

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA?

Z ulgi na ekspansję mogą skorzystać:
 » podatnicy opodatkowani podatkiem dochodo-

wym od osób fizycznych osiągający dochody (przy-
chody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
opodatkowani: na zasadach ogólnych według skali 
podatkowej PIT (tj. czyli według stawek 12% i 32%; 
PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L);

 » podatnicy uzyskujący przychody inne niż przycho-
dy z zysków kapitałowych, opodatkowani podat-
kiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warun-
kiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych, licząc 
od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia 
przychodów ze sprzedaży produktów:
 » zwiększy przychody ze sprzedaży produktów 

w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalo-
nych na ostatni dzień roku podatkowego poprze-
dzającego rok poniesienia tych kosztów lub

TEMAT NUMERU

1. Podstawa prawna: art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i art. 18eb z dnia 15 lutego 
1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
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 » osiągnie przychody ze sprzedaży produktów 
dotychczas nieoferowanych lub

 » osiągnie przychody ze sprzedaży produktów 
dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przy ustalaniu spełnienia wymienionych warunków 
uwzględnia się wyłącznie przychody, z których do-
chód jest opodatkowany w Polsce.

JAKIE KOSZTY MOŻNA ODLICZYĆ?

W ramach ulgi odliczyć można koszty poniesione na:
1. uczestnictwo w targach (organizację miejsca wysta-

wowego, zakup biletów lotniczych dla podatnika 
i jego pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie 
dla przedsiębiorcy i jego pracowników),

2. działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup 
przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony 
internetowej, publikacje prasowe, broszury, kata-
logi informacyjne i ulotki dotyczące produktów),

3. dostosowanie opakowań produktów do wymagań 
kontrahentów,

4. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprze-
daż produktów, w szczególności dotyczącej certyfi-
kacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,

5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przy-
stąpienia do przetargu, a także w celu składania 
ofert innym podmiotom.

Przedsiębiorcy, którzy:
 » uzyskują dochody z prowadzonej działalności na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub
 » osiągają dochody w ramach realizacji nowej inwe-

stycji na podstawie wydanej decyzji w tym zakresie
– z odliczenia mogą skorzystać jedynie w odniesie-
niu do kosztów uzyskania przychodów, których nie 
uwzględniają w kalkulacji dochodu zwolnionego z po-
datku na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

ZASADY ODLICZENIA

Podatnik może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok po-
datkowy, w którym poniósł koszty na zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeśli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę 
albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty 
przysługujących mu odliczeń, to dokonuje odlicze-
nia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej 
części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych 
następujących bezpośrednio po roku, w którym sko-
rzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Powinien złożyć zeznanie:
 » PIT-36 – jeżeli uzyskał przychody z działalności 

gospodarczej opodatkowanej według skali po-
datkowej;

 » PIT-36L – jeżeli uzyskał przychody z działalności 
gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym;

 »  CIT-8 – jeżeli uzyskał przychody opodatkowane 
podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z od-
liczenia, nie spełni warunku poszerzenia rynków 
zbytu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok 
podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia 
przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowied-
niego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.
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Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy, 
którzy:
1. mają status osoby niepełnosprawnej – tzn. osoby, 

która posiada:
 » orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy 

orzekające do jednego z 3 stopni niepełno-
sprawności lub

 » decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej 
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę 
szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 » orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na 
podstawie odrębnych przepisów, w przypadku 
gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia, albo

 » orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 
właściwy organ na podstawie odrębnych prze-
pisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.;

2. mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne: 
współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, 
dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, 
rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, 
ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku 
podatkowym dochody tych osób niepełnospraw-
nych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty 

renty socjalnej określonej w ustawie o rencie 
socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu 
roku podatkowego (16 061,28 zł w 2022 r.). Do 
tych dochodów nie wlicza się m.in. alimentów na 
rzecz samotnie wychowywanych dzieci, dodatku 
węglowego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodat-
kowego rocznego świadczenia pieniężnego dla 
emerytów i rencistów.

 
 
Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT
Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełno-
sprawności oraz podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, 
który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wyko-
nywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu 
(przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. 

PODATKI

Gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełno-
sprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje 
prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie 
poniesionego przez siebie wydatku.

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki – ponie-
sione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika 
mającego na utrzymaniu taką osobę – które zostały 
wymienione w ustawie o PIT, tj. poniższe:

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać 
podatnik, który jest osobą niepełno-
sprawną albo ma na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną.
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Wydatki nielimitowane

(odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota) 

Wydatki limitowane

(kwotę przysługującego odliczenia  
oblicza się z uwzględnieniem „górnego”  

lub „dolnego” limitu kwotowego)

Wydatki poniesione na:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności,
• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów 

medycznych określonym w rozporządzeniu MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z prze-
widzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych 
majtek, podkładów i wkładów anatomicznych,

• zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych 
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgod-
nie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynika-
jących z niepełnosprawności,

• odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
• odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub 

dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie 
rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,

• odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby 

uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełno-
sprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, 

które nie ukończyły 25. roku życia,
• odpłatny przewóz: 

 . osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 . osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełno-

sprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 

 . na turnusie rehabilitacyjnym,
 . w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach 

opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 . na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepeł-

nosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 . opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełno-

sprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilita-
cyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Wydatki poniesione na:
• pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, 

chłonne majtki, podkłady, wkłady 
anatomiczne, w kwocie nieprzekra-
czającej w roku podatkowym 2280 zł,

• opłacenie przewodników osób nie-
widomych zaliczonych do I lub II 
grupy inwalidztwa oraz osób z nie-
pełnosprawnością narządu ruchu 
zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 
maksymalna kwota odliczenia w roku 
podatkowym wynosi 2280 zł,

• utrzymanie psa asystującego, o któ-
rym mowa w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, tj. 
odpowiednio wyszkolonego i specjal-
nie oznaczonego psa,  który ułatwia 
osobie niepełnosprawnej aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym – 
maksymalna kwota odliczenia w roku 
podatkowym wynosi 2280 zł,

• używanie samochodu osobowego 
stanowiącego własność (współwła-
sność) osoby niepełnosprawnej lub 
podatnika mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawną albo dzieci 
niepełnosprawne, które nie ukończyły 
16. roku życia – maksymalna kwota 
odliczenia w roku podatkowym wy-
nosi 2280 zł,

• leki, o których mowa w ustawie – 
Prawo farmaceutyczne, jeżeli lekarz 
specjalista stwierdzi, że osoba nie-
pełnosprawna powinna stosować 
stale lub czasowo te leki – w wyso-
kości stanowiącej różnicę pomiędzy 
faktycznie poniesionymi wydatkami 
w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej może skorzy-
stać podatnik, który:
1. uzyskał przychody (dochody) opodatkowane wg skali 

podatkowej i/lub ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych;

2. poniósł wydatki kwalifikujące się do odliczenia, a wy-
datki te nie zostały już odliczone od dochodu (przycho-
du) ani sfinansowane (dofinansowane) czy zwrócone 
w jakiejkolwiek formie;

3. jest w stanie udokumentować poniesione wydat-
ki dokumentem stwierdzającym poniesienie, za-
wierającym m.in: dane identyfikujące kupującego 
i sprzedającego towar lub usługę, rodzaj zakupionego 

towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Obowiązek 
udokumentowania nie dotyczy wydatków związanych 
z: opłaceniem przewodników osób niewidomych 
zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób 
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa, utrzymaniem psa asystującego 
i używaniem samochodu osobowego, stanowiącego 
własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej 
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę nie-
pełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które 
nie ukończyły 16. r.ż. Jednak na żądanie organów 
podatkowych podatnik jest zobowiązany przedstawić 
dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.
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Warunkiem skorzystania z odliczenia jest zakończenie ter-
momodernizacji budynku mieszkalnego w terminie 3 lat 
od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki 
związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego. 
Jeśli podatnikowi nie uda się zakończyć termomoderni-
zacji w terminie 3 lat, musi doliczyć do dochodu za rok 
podatkowy, w którym upłynął termin 3 lat, rozliczoną ulgę.

Ulga na termomodernizację jest odliczana od pod-
stawy obliczenia PIT w zeznaniu rocznym dotyczącym 
okresu, w którym wydatki na przedsięwzięcie termo-
modernizacyjne zostały poniesione (i w razie niepokry-
cia w rocznym dochodzie/przychodzie – w kolejnych 
maks. 6 latach). Z ulgi mogą skorzystać podatnicy 
opodatkowani: według skali podatkowej (PIT-36, PIT-
37), podatkiem liniowym (PIT-36L) lub ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). 

W ramach ulgi na termomodernizację można odliczyć 
wyłącznie wydatki poniesione na przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne, tzn. na:
 » ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejsze-

nie zapotrzebowania na energię dostarczaną na 
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użyt-

kowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 » ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejsze-

nie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach cie-
płowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach 
ciepła, jeśli budynki mieszkalne, do których jest 
dostarczana energia z tych sieci, spełniają wyma-
gania w zakresie oszczędności energii, określone w 
przepisach prawa budowlanego, lub zostały pod-
jęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia 
energii dostarczanej do tych budynków,

 » wykonanie przyłącza technicznego do scentrali-
zowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lo-
kalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje 
zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostar-
czanego do budynków mieszkalnych,

 » całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii 
na źródła odnawialne bądź zastosowanie wysoko-
sprawnej kogeneracji.

Usługi, materiały i urządzenia, które uprawniają do 
skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, to:
 » wykonanie audytu energetycznego budynku przed 

realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 » wykonanie analizy termograficznej budynku,

 
 
Ulga termomodernizacyjna
Przysługuje ona podatnikom, którzy są właścicielami lub współwła-
ścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego – mają prawo odli-
czyć wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi 
mające na celu termomodernizację budynku mieszkalnego.

PRAWO
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 » wykonanie dokumentacji projektowej związanej 
z pracami termomodernizacyjnymi,

 » wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropte-
rologicznej,

 » docieplenie przegród budowlanych lub płyt bal-
konowych, lub fundamentów,

 » wymiana stolarki zewnętrznej, na przykład: okien, 
okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi ze-
wnętrznych, bram garażowych, powierzchni prze-
zroczystych nieotwieralnych,

 » wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzew-
czej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej 
ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej 
wody użytkowej,

 » montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 » montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 » montaż pompy ciepła,
 » montaż kolektora słonecznego,
 » montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzy-

skiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 » montaż instalacji fotowoltaicznej,
 » uruchomienie i regulacja źródła ciepła i analiza spalin,
 » regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 » demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

A materiały budowlane i urządzenia:
 » materiały budowlane wykorzystywane do docie-

plenia przegród budowlanych, płyt balkonowych 
oraz fundamentów wchodzące w skład systemów 
dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia 
przed zawilgoceniem,

 » węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 » kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, 

armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

 » kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

 » zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 » kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 

wymagania określone w rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2015/1189,

 » przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 » materiały budowlane wchodzące w skład instalacji 
ogrzewczej,

 » materiały budowlane wchodzące w skład instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 » materiały budowlane wchodzące w skład systemu 
ogrzewania elektrycznego,

 » pompa ciepła wraz z osprzętem,
 » kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 » ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 » stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna 

połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi 
balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie prze-
zroczyste nieotwieralne,

 » materiały budowlane składające się na system 
wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła 
lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Podatnik może odliczyć wydatki na termomoder-
nizację w łącznej maksymalnej kwocie 53 tys. zł 
na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne 
w budynkach mieszkalnych, których jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego jest ustalana na podstawie 
faktur VAT wystawionych przez dostawcę materiałów, 
urządzeń czy usług niekorzystającego ze zwolnienia 
z VAT. Kwotę wydatku na termomodernizację bu-
dynku stanowi kwota brutto, czyli z VAT. Jeśli jednak 
kwota VAT została odliczona zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę wydatku 
stanowi kwota netto, tj. bez VAT.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można 
odliczyć wydatków w części, w której zostały:
 » sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚi-

GW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej, lub zwrócone podatnikowi 
w jakiejkolwiek formie;

 » zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odli-
czone od przychodu na podstawie ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym lub uwzględnione 
przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg 
podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
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PRZEDSIĘBIORCY STOSUJĄCY  

ZASADY OGÓLNE

Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodat-
kowanych PIT na zasadach ogólnych jest ustalana na 
okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku 
do 31 stycznia roku następnego. Jej wysokość odpowia-
da minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, jakie obo-
wiązuje w pierwszym dniu roku składkowego. A zatem 
za styczeń 2023 r. najniższa podstawa wymiaru składki 
nadal wynosiła 3010 zł (tj. minimalne wynagrodzenie 
z roku 2022 r.), a minimalna składka to kwota 270,90 zł.

podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym 
roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę do kwoty 3.600 zł.

PRZEDSIĘBIORCY STOSUJĄCY  

KARTĘ PODATKOWĄ

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową 
opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi 
kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na 
dzień 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci przedsiębior-
cy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 
stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru 
wynoszącej 3.490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.

Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz 
z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.600 zł.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE 

ZDROWOTNE W 2023 R.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdro-
wotne w 2023 r. dla:

 
 
Wyższa składka zdrowotna  
przedsiębiorców
W 2023 r. firmy muszą opłacać wyższą składkę zdrowotną. Dla przed-
siębiorców na ryczałcie może wynosić nawet 13,5 tys. zł rocznie.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Minimalna wysokość podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 
przedsiębiorców opodatkowanych PIT na 
zasadach ogólnych jest ustalana na okres 
roku składkowego, czyli od 1 lutego dane-
go roku do 31 stycznia roku następnego.

Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
tj. 3.490 zł, stanowi najniższą podstawę wymiaru 
składki dopiero od składek należnych za luty 2023 r. 
i obowiązuje aż do stycznia 2024 r. Nie będzie ona 
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1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność 
albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody 
z działalności gospodarczej oraz stosują opo-
datkowanie w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych stanowi kwota:
a. 4.179,56 zł (60% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalno-
ści gospodarczej w rozumieniu ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, osiągnięte od początku roku kalen-
darzowego, nie przekroczyły kwoty 60.000 zł. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 
376,16 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

b. 6.965,94 zł (100% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia), jeśli przychody z działal-
ności gospodarczej w rozumieniu ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne, osiągnięte od początku roku ka-
lendarzowego, przekroczyły kwotę 60.000 zł 
i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł. Składka 
na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł 
(tj. 9% podstawy wymiaru składki).

c. 12.538,69 zł (180% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia), jeżeli przychody 
z działalności gospodarczej w rozumieniu 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku 
roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 
300.000 zł. Składka na ubezpieczenie zdro-
wotne wynosi 1.128,48 zł (tj. 9% podstawy 
wymiaru składki).

2. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność 
i nie osiągają przychodów z działalności gospo-
darczej – stanowi kwota 6.965,94 zł (100% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Składka 
na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł 
(tj. 9% podstawy wymiaru składki). Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwar-
tym kwartale 2022 r. wyniosło 6.965,94 zł.

3. osób współpracujących z osobami prowadzą-
cymi pozarolniczą działalność albo z osobami 
korzystającymi z ulgi na start – stanowi kwota 
5.224,46 zł (75% ww. przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne wynosi 470,20 zł (tj. 9% podstawy 
wymiaru składki). 

4. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność 
albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody 
z działalności gospodarczej oraz stosują opodat-
kowanie w formie karty podatkowej – stanowi 
kwota 3.490 zł (minimalne wynagrodzenie od 
1 stycznia 2023 r.). Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne wynosi 314,10 zł (tj. 9% podstawy 
wymiaru składki).

5. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność 
albo korzystają z ulgi na start i osiągają przy-
chody z działalności gospodarczej oraz stosują 
opodatkowanie w formie skali, podatku linio-
wego, podatku od kwalifikowanego dochodu 
z kwalifikowanych praw własności intelektu-
alnej – podstawę wymiaru składki ustala się na 
podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio 
poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane 
jest rozliczenie. Miesięczna podstawa wymiaru 
składki nie może być niższa od kwoty minimal-
nego wynagrodzenia. W celu uproszczenia roz-
liczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej 
na cały rok składkowy od 1  lutego 2023 r. do 
31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym 
dniu roku składkowego (3.490 zł). Składka nie 
może być niższa od kwoty:
a. 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc 

roku składkowego; tj. 9% podstawy wymia-
ru składki obliczonej od podstawy wymiaru 
składki 3.010 zł);

b. 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do 
stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru 
składki obliczonej od podstawy wymiaru skład-
ki 3.490 zł).

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Pakiet SLIM VAT 3
SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozli-
czaniu podatku od towarów i usług, który ma wejść w życie 1 kwietnia br. 

POPRAWA PŁYNNOŚCI FIRM

Przewidziano podwyższenie limitu wartości sprzeda-
ży małego podatnika do 2 mln euro, która uprawnia 
do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwar-
talnych w VAT.

Projekt rozszerza możliwość dysponowania środka-
mi na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić też 
podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek 
od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. 
podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” 
oraz podatek tonażowy.

Nie będzie obligatoryjnego wydawania przez organy 
podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty, 
nadpłaty czy zwrotu podatku na poczet zaległości po-
datkowych i odsetek za zwłokę.

PROSTSZE FAKTUROWANIE I ROZLICZANIE VAT

Przewidziano uproszczenia w zakresie raportowania 
rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowa-
nie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) 
oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastoso-
waniu kas rejestrujących (np. możliwość rezygnacji 
z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych 
przez podatników). Będzie nowy system dystrybucji 
paragonów elektronicznych.

Nie będzie wymogu posiadania faktury dot. we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy 
odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Będzie moż-
liwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS 
i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu 
przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, 
gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Będzie możliwość rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli 
różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie 
przekracza 2 p.p.

Zniknie obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu 
skarbowego w formie protokołu proporcji do odli-
czenia podatku naliczonego. Zamiast tego będzie 
wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego 
o przyjętej proporcji.

Zwiększy się kwota pozwalająca na uznanie, że propor-
cja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100% 
w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, 
z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podat-
ników wykonujących w ramach działalności czynności 
opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie 
całej kwoty VAT u podatników, u których znaczną część 
obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Uregulowanie kwestii przekazywania środków między 
rachunkami VAT w grupie pozwoli na przekazywanie 
środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek 
VAT przedstawiciela tej grupy.

DOSTĘP DO WIEDZY PODATKOWEJ

Skonsolidowane zostanie wydawanie wiążących infor-
macji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego 
do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Ujednolicone 
będą przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowa-
nia WIS i WIA, tj. wiążących informacji o charakterze 
krajowym. Znikną opłaty za wniosek o wydanie WIS.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1A33C1B3AC0EE7DEC12589570031F8A5
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Piszę więc jestem.  
Po co posty na Facebooku?
Media społecznościowe to najszybsza droga do klienta, dlatego firmy stawiają  
na marketing w sieci. Publikacja postów na Facebooku to jeden ze sposobów  
promocji i komunikacji. Dowiedz się, jak robić to skutecznie.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

OD CZEGOŚ TRZEBA ZACZĄĆ… PIERWSZY POST

Kiedyś nazwalibyśmy to wizytówką. Pierwszy, powitalny 
wpis po utworzeniu firmowej strony na Facebooku 
powinien zwierać krótki, ale najlepiej niebanalny opis 
naszych działań i ich cel. Czym się zajmujemy, możemy 
też wspomnieć o filozofii naszej firmy, jak np. dbanie 
o rodzinę, środowisko, albo jeśli jest firma wielopoko-
leniowa, to warto przedstawić krótko naszą historię. 
Dobrze jest też umieścić informację, co i kiedy będziemy 
systematycznie publikować, np. oferty specjalne, zniżki, 
aktualizacje dotyczące firmy czy ciekawe informacje 
branżowe, wywiady. Niech znajdzie się tu też krótka 
zachęta do polubienia tej firmy. Pierwszy post warto 

„przypiąć” u góry na naszej facebookowej tablicy, by za-
wsze wyświetlał się jako pierwszy. W każdym momencie 
możesz zmienić lub uzupełnić tę „wirtualną wizytówkę”. 

USTAL DOBRY CZAS

Według badań i analiz aktywności sieciowej najkorzyst-
niej jest publikować na firmowym Facebooku we wtorki 
i czwartki. Przedział godzinowy to od  o 8.00 do 12.00. 
Trzeba zaznaczyć, że ważna jest przy tym systematycz-
ność i konsekwencja. Dzięki tym dwóm czynnikom 
tworzymy w odbiorcach, potencjalnych klientach swego 
rodzaju nawyk do odwiedzania naszego Facebooka.

BĄDŹ AKTYWNY I POMYSŁOWY

Publikowane treści powinny pobudzać użytkowników 
do interakcji, nie tylko „lajkowania”, ale także zadawania 

pytań, wyrażania opinii i wymiany doświadczeń. Profil 
na FB może zatem być nie tylko kanałem komunikacji, 
ale, co ważne, także kopalnią wiedzy, pozyskiwania 
wskazówek, w którą stronę powinna iść firma, jak 
ulepszać produkty i usługi.

JAK SKUPIĆ UWAGĘ NA NASZYM POŚCIE?

Wpis nie może być „suchym zdaniem”: co, gdzie, z kim, 
o czym i kiedy. Dodawaj efektowną grafikę, może to 
być też zabawne zdjęcie z twojej firmy, np. pracownicy 

„w akcji”. Warto we wpisie podlinkować do grupy na 
FB czy strony internetowej firmy, na której znajduje 
się obszerniejszy opis wydarzenia, produktu, usługi. 

CZY DODAWAĆ EMOTIKONKI?

Dodawać. Na świecie codziennie ludzie wymieniają 
ich między sobą prawie 5 miliardów. To ważny ele-
ment wpisu, który może pomóc wyrazić emocje, stany, 
których słowami nie da się krótko zobrazować, a, jak 
wiadomo, posty nie mają być długim opisem; więc 
emotikonki są pomocne, ale z tej formy wyrazu warto 
korzystać  z umiarem. Chodzi o to, by nie strywializo-
wać treści, a ją wzbogacić i dostosować do grupy, do 
której chcemy trafić. Emotikonki obecnie to nie tylko 
obrazki, ale forma komunikacji z odbiorcą. Te znaki 
pomagają skupić i zatrzymać czyjąś uwagę na treści. 
Co istotne, powinny być dopasowane do tekstu, np. 
jeśli piszemy o książce, to dodajemy znaczek książki, 
literek albo emotikonkę skupioną, zamyśloną. Ma to 
na celu stworzenie korespondencji treści z obrazem. 

15ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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ZAKAZ DOPUSZCZANIA DO PRACY 

PRACOWNIKA NIETRZEŹWEGO 

W Kodeksie pracy został wprowadzony zakaz do-
puszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub 
będącego pod wpływem tzw. narkotyków. Praco-
dawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli 
kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu 
w organizmie pracownika wskazującą na stan po 
użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo też 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik 
stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu 
albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol 
w czasie pracy. Na żądanie pracodawcy lub pra-
cownika niedopuszczonego do pracy badanie stanu 
trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony 
organ powołany do ochrony porządku publicznego 
(tj. policja). 

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość 
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu 

albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 

do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu 
w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 

0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli 
kontrola wykaże obecność w organizmie pracownika 
środka działającego podobnie do alkoholu albo za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił 
się do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub 
zażywał taki środek w czasie pracy.

Za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo 
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu czy 
zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu 
w czasie pracy – pracodawca – oprócz kary upomnie-
nia czy kary nagany – może również stosować karę 
pieniężną.

Generalnie nietrzeźwość pracownika może być stwier-
dzona na dwa sposoby:
 » w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik 

stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo 

 
 
Kontrola trzeźwości w pracy
Nowelizacja z 1 grudnia 2022 r., oprócz uregulowania pracy zdalnej, 
z dniem 21 lutego 2023 r. wprowadziła do Kodeksu pracy przepisy nor-
mujące zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.

KADRY I ZUS

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5D0191B79D36D6B0C125885B005176CA
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2023/1/30/ec280441d15b957763a5d0fd2d93c9cd/Informacja%20o%20ustawie%20z%20dnia%201%20grudnia%202022%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20-%20Kodeks%20pracy%20oraz%20niekt%C3%B3rych%20innych%20ustaw.rtf
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pił alkohol w pracy (np. zatacza się) – badanie 
trzeźwości może przeprowadzić policja (dotyczy 
to wszystkich pracowników);

 » w przypadku określonych w przepisach we-
wnątrzzakładowych kategorii pracowników – 
pracodawca może przeprowadzić samodzielną, 
prewencyjną kontrolę trzeźwości, nawet gdy pra-
cownik nie okazuje oznak bycia pod wpływem 
alkoholu.

Analogiczne zasady są stosowane do sprawdzania, 
czy pracownik nie jest pod wpływem narkotyków. 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia 
i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony 
mienia, pracodawca może więc wprowadzić kontrolę 
pracowników na obecność w ich organizmach środ-
ków działających podobnie do alkoholu.

SAMODZIELNA, PREWENCYJNA KONTROLA 

TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW PRZEZ 

PRACODAWCĘ

Kontrolą trzeźwości przeprowadzaną samodzielnie 
pracodawca może objąć tylko takich pracowników, 
których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdro-
wia pracowników lub innych osób lub dla mienia 
(jakiegokolwiek, nie tylko mienia pracodawcy). 

Będzie to prewencyjna kontrola, tj. taka, która może 
być przeprowadzana, co do zasady, wobec pracow-
ników niewykazujących oznak nietrzeźwości. Może 
ona również być przeprowadzana samodzielnie przez 
pracodawcę, w przypadku gdy pracownicy objęci 
tą kontrolą będą wykazywali oznaki nietrzeźwości. 
Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu 
metod niewymagających badania laboratoryjnego za 
pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument 
potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika może być 
wezwana policja, aby przeprowadziła badanie stanu 
trzeźwości pracownika. Zawsze gdy ta nie będzie 
miała możliwości sprawdzenia zawartości alkoholu 
w organizmie, zleci przeprowadzenie badania krwi.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości grupy pracow-
ników objętych taką kontrolą i sposób jej prze-
prowadzania pracodawca ma ustalać w akcie we-
wnątrzzakładowym, np. w regulaminie pracy lub 
obwieszczeniu. 

Analogiczne zasady postępowania obowiązują 
w przypadku kontroli na obecność w organizmach 
pracowników środków działających podobnie do 
alkoholu (narkotyków).

Szczegóły dotyczące przeprowadzania ww. badań 
określać ma, w drodze rozporządzenia, minister 
właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz 
ministrem właściwym do spraw pracy.

Nowe regulacje stosuje się odpowiednio do praco-
dawców organizujących pracę wykonywaną przez 
osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek 
pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny 
rachunek działalność gospodarczą, a także do osób 
fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzą-
cych na własny rachunek działalność gospodarczą, 
których praca jest organizowana przez tych praco-
dawców.

Możliwości rozliczenia kosztów badania trzeźwości 
załogi warto skonsultować ze swoim doradcą po-
datkowym.

Kontrolą trzeźwości przeprowa-
dzaną samodzielnie pracodawca 
może objąć tylko takich pracow-
ników, których praca stwarza 
zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników lub innych osób 
lub dla mienia.



18 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

CIEKAWE ORZECZENIE

W wyroku z 31 stycznia br. (sygn. akt I FSK 427/22),  doty-
czącym niekorzystnej dla podatnika wiążącej informacji 
stawkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
odnośnie stawki VAT na środki związane z uprawą 
i ochroną roślin, NSA stanął po stronie podatnika.

W 2020 r. spółka wniosła o wydanie wiążącej infor-
macji stawkowej w zakresie sklasyfikowania towa-
ru według Nomenklatury scalonej (CN) na potrze-
by opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
(VAT). We wniosku podała, iż ów oryginalny preparat 
przeznaczony jest do eliminowania metodą fizyczną 
szkodliwych owadów oraz roztoczy żerujących na 
roślinach uprawnych i stosuje się go jako alternatywę 
lub wsparcie dla tradycyjnych, chemicznych metod 
zwalczania szkodników. 

W decyzji dotyczącej wiążącej informacji stawkowej 
organ wskazał, iż towar ten klasyfikowany jest do 
działu 38 Nomenklatury scalonej (CN) oraz określił 
stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% 
na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 
pkt 1 ustawy o VAT. Skoro, jak podniósł organ, produkt 
nie zawiera w swym składzie substancji czynnych 
i nie spełniając tym samym definicji środka ochrony 
roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia WE nr 
1107/2009, to nie może być kwalifikowany jako nawóz, 
czy też środek ochrony roślin, o którym mowa w poz. 

10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego 
"Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką po-
datku w wysokości 8%". Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy 
o środkach ochrony roślin użyte w ustawie określe-
nie "środek ochrony roślin" oznacza środek ochrony 
roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochro-
ny roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG 
i 91/414/EWG.

Skarżąca stwierdziła, iż pozycja 10 załącznika nr 3 
ustawy o VAT, nie odwołuje się do konkretnych kodów 
CN ani do pojęcia "środków ochrony roślin" w rozu-
mieniu definicji zawartych w innych aktach prawnych. 
Jej zdaniem z opodatkowania obniżoną stawką 8% 
VAT mogą korzystać wszystkie produkty funkcjonal-
nie przeznaczone do ochrony roślin, zwykle prze-
znaczone do wykorzystania w produkcji rolnej – bez 
względu na to, czy spełniają definicję "środka ochrony 
roślin" zawartą w innych ustawach. Zdaniem spółki, 
co potwierdził NSA, należy zastosować wykładnię 
językową pojęć "środek ochrony roślin" i "zwykle 
przeznaczony do wykorzystania w produkcji rolnej", 
przez co z opodatkowania stawką obniżoną 8% VAT 
mogą skorzystać wszystkie środki, których funkcją 
jest ochrona roślin i które są zwykle przeznaczone 
do wykorzystania w produkcji rolnej.

Nieprecyzyjnych przepisów nie można interpretować na niekorzyść 
podatników. Jeśli prawodawca w nowej matrycy VAT nie wskazał 
jasno, co jest objęte obniżoną stawką, to jej zakres należy interpre-
tować na korzyść podatników. Odwołanie się w przypadku prze-
pisów podatkowych do wykładni systemowej zewnętrznej, tj. do 
innych regulacji, jest możliwe tylko, jeżeli nie szkodzi podatnikom – 
tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Nieprecyzyjność norm nie może 
szkodzić podatnikom

18 POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i usług oraz niektórych innych ustaw implementuje 
dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę VAT w od-
niesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla 
dostawców usług płatniczych. Dla zwalczania oszustw 
VAT zakłada ona zacieśnienie współpracy między ad-
ministracjami podatkowymi a dostawcami usług płat-
niczych (jak np. banki czy instytucje kredytowe). 

Zgromadzone dane będą:
 » przechowywane przez szefa KAS,
 » umieszczone w unijnym systemie CESOP.

zwalczania oszustw związanych z VAT w międzynaro-
dowym handlu elektronicznym.

Dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną 
ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców 
płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych 
banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji 
kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów. Nowym 
obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgranicz-
ne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca 
usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej 
niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Wprowadzone zostaną zasady liczenia progu płatności 
transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji 
płatników i odbiorców płatności.

Określone zostaną także szczegółowo dane dotyczące 
ewidencji, która prowadzona będzie przez dostawcę 
usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające 
identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności 
otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące 
kwoty i daty) i ewentualnych zwrotów płatności.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. 
Szacunki Ministerstwa finansów wskazują, że w okresie 
10 lat od wejścia w życie zapisów, dochody budżetu 
państwa wzrosną o 2,48 mld zł. Koszty oszacowano na 
3,51 mln zł. Wdrożenie dyrektywy powinno nastąpić 
do 31 grudnia 2023 r.

NEWS

Dalsze uszczelnienie VAT  
w sektorze e-commerce
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność 
uszczelnienia VAT. Zgodnie z nim banki i inne instytucje finansowe 
będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję 
wskazanych transakcji płatniczych. Ustawa obejmuje raportowaniem 
płatności transgraniczne, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje 
w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

System CESOP będzie zbierać dane przekazywane 
przez administracje wszystkich państw członkow-
skich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza 
danych o płatnościach transgranicznych, realizowa-
nych w ramach UE, jak i z krajami trzecimi, z której 
na ściśle określonych zasadach będą mogły korzystać 
poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie 
analityczne służące do  wykrywania nieprawidłowo-
ści, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie VAT, 
szczególnie w sektorze e-commerce.

Projekt nowelizacji zakłada, że administracja podatko-
wa zyska dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego 

Dostawcy usług płatniczych będą pro-
wadzić kwartalną ewidencję płatności 
transgranicznych i odbiorców płatności.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E40EDD949CD6712AC125895D0049D6C4
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WYWIAD

Czy trzeba porzucić pasjonującą pracę, aby być bardziej dla innych? Nie trzeba – od lat 
udowadnia to aktorka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko” Anna Dymna. Co więcej – 
jak sama podkreśla – bezinteresowna miłość daje niezwykłą radość i siłę do życia.  

Ma Pani na koncie wiele wspaniałych ról. Czy z którąś 
z granych postaci utożsamia się Pani szczególnie? 

Trudno jest odpowiadać na to pytanie. Zawsze najbardziej 
utożsamiam się z rolą, nad którą w danym momencie pra-
cuję. Zanim przyjmę propozycję, wnikliwie przyglądam się 
postaci, którą mam grać, i zastanawiam się, co mnie do niej 
najbardziej zbliża, co mnie w niej interesuje, co jest dla mnie 
tajemnicą do odkrycia, które emocje wpisane w tę rolę są 
mi bliskie. Często musiałam sobie wiele rzeczy wyobrażać, 
ale coraz częściej gram problemy, których sama dotknęłam 
czy dotykam w życiu. Oczywiście łatwiej utożsamiać mi 
się z postaciami w moim wieku. Kiedyś byłam po prostu 
Marysią Wilczur, Anią Pawlaczką... – ich zachowania, reak-
cje były dla mnie naturalne. Teraz wiarygodnie i z pełną 
świadomością uczuć wcielam się w role kobiet starych, 
chorych, samotnych. Z radością przyjęłam propozycję od 
Jana Holoubka i zagrałam w „Wielkiej wodzie” rolę Leny 
Tremer. Rozumiem dobrze jej dramat związany z przemi-
janiem, samotnością, zmianą wyglądu, wstydem – ból, jaki 
dotyka wiele starzejących się artystek. Są też role, które 
niosą w sobie podobne do moich przekonania, postawy 
moralne, etyczne, bliski mojemu stosunek do życia. Dlatego 
z radością w filmie „Johnny” byłam przez chwilę matką ks. 
Kaczkowskiego, matką, która wierzy synowi, kocha go, uczy 
miłości i mówi: „Synu, rób to, co podpowiada ci intuicja”. 
Też miałam taką matkę. 

Z tej miłości do człowieka 20 lat temu zrodziła się fun-
dacja „Mimo Wszystko”? W jaki sposób odkryła Pani 
w sobie tę misję niesienia pomocy?  

Nie planowałam tego. Co więcej, powołując fundację, z ni-
czego nie zrezygnowałam. Nadal gram i realizuję swoją pasję. 
Nie było tak, że pewnego dnia powiedziałam: „Będę ludziom 
pomagać”. Wszystko u mnie dzieje się powoli, harmonijnie, 
samoistnie. [śmiech] Wszystko ma korzenie w dzieciństwie. 
Stosunek do ludzi, odruch niesienia pomocy, uczciwość, 
miłość do życia... – to rośnie w nas, wraz z nami. Przez 
ponad 50 lat uprawiam zawód, który jest wnikliwą próbą 
zrozumienia drugiego człowieka, wczucia się w jego sytu-
ację. Żeby wiarygodnie zagrać jakąś rolę, najpierw muszę 
zrozumieć, dlaczego moja bohaterka pije, kocha, nienawidzi, 
wpada w agresję, jest szczęśliwa. Ten zawód uczy otwartości, 
wrażliwości i współodczuwania – dlatego jest taki piękny. 

A więc trzeba być otwartym na to, co przyniesie życie… 

Tak. Pewnego dnia skontaktował się ze mną ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, który prowadzi w Radwanowicach pod 
Krakowem schronisko dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zaprosił mnie na przegląd teatralno-mu-
zyczny zorganizowany dla podopiecznych z kilku ośrodków 
terapeutycznych. Bardzo się bałam, ale byłam ciekawa i ... 
pojechałam. Pierwszy raz zetknęłam się z takimi ludźmi. 
Przez pierwszych 5 minut pobytu w ośrodku myślałam, 
że zwariuję. Znalazłam się na innej planecie. Jacyś ludzie 
mnie ściskali, całowali, mówili do mnie „mamo”. Po chwili 
czułam się już najbardziej kochaną i potrzebną osobą na 
świecie. Otworzyło się we mnie coś dziwnego, poczułam, 
że jestem wśród ludzi, którzy nie traktują mnie jak znaną 
aktorkę. Byłam wreszcie zwyczajnym człowiekiem. Tak się 
zaczęło. Weszłam w to życie, poznawałam ich radości, smutki, 

 
 
Pomaganie nie jest łatwe,  
ale „Mimo Wszystko” warto

https://mimowszystko.org/
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cierpienia, trudności, los dorosłych osób z intelektualną nie-
pełnosprawnością. Zaprzyjaźniłam się z nimi, pokochałam 
po prostu. Zaczęłam pomagać terapeutkom, robić z nimi 
przedstawienia teatralne.  

To był bodziec do działania?

W 2002 roku zaczęłam prowadzić program „Spotkajmy 
się”. Do dziś zresztą to robię. Rozmawiam przed kamerami 
z ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, walczącymi z nałoga-
mi. Wtedy po raz pierwszy zaczęłam dostawać listy z pyta-
niami: „Czemu Pani fundacji nie prowadzi?”. Byli chętni do 
przekazania sporych pieniędzy, bym pomagała konkretnym 
osobom. Pojawiały się problemy w Radwanowicach. Część 
podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta, mieszkańców 
schroniska, straciło prawo do korzystania z warsztatów 
terapeutycznych. Musiałam coś zrobić, by nie zauważyli, jak 
traktuje ich los. Szybko zarejestrowałam Fundację „Mimo 
Wszystko” i na terenie ośrodka w Radwanowicach otworzy-
łam Warsztaty Terapii Artystycznej. To był początek... dokład-
nie dwadzieścia lat temu. Jestem prezesem wolontariuszem. 
Mam wspaniałych pracowników, świetnych fachowców 
i pasjonatów... Staramy się, by codziennie ktoś dzięki nam 
mógł się uśmiechnąć. Prowadzimy wiele projektów i dwa 
ośrodki terapeutyczne. Zajmujemy się często bardzo trud-
nymi, dramatycznymi losami, ale mamy swoich mistrzów, 
autorytety, przyjaciół, takich jak: Małgosia Chmielewska, 
Ewa Błaszczyk, Jurek Owsiak, Wojtek Bonowicz, i zawsze 
możemy liczyć na radę, wsparcie, pomoc wzajemną. Poza 
tym wspiera nas cała rzesza artystów, aktorów, wokalistów, 
dziennikarzy i wolontariuszy. Dlatego wiem, że świat jest 
mimo wszystko piękny.   

Pomaganie brzmi dumnie, ale na pewno to dobro oku-
pione jest też wieloma wyrzeczeniami. W jaki sposób 
każdy z nas może wesprzeć te działania?

Niezwykłym wsparciem był 1% podatku, a teraz to już 1,5%. 
Przekazane dobrowolnie i świadomie przez ludzi z całej 
Polski pieniądze są dla mnie magiczne i święte. Konkretne, 
bo właśnie razem z darczyńcami, w dużej części z odpisów 
od podatku, wybudowaliśmy na dziesięciolecie fundacji 

„Dolinę Słońca” – piękny, nowoczesny ośrodek terapeutyczny 
w Radwanowicach, a potem także warsztaty terapeutyczne 
nad morzem, w Lubiatowie. Na dwudziestolecie fundacji, o ile 
uda nam się pozyskać pieniądze, postawimy w Lubiatowie 
pięć domków. Docelowo planujemy postawić ich tam dzie-

sięć. To jest moje wielkie marzenie. Otworzymy w Lubiatowie, 
w lesie nad Bałtykiem, całoroczny ośrodek dla osób z niepeł-
nosprawnościami i ich opiekunów. Razem można wiele, nie 
trzeba wcale być bogatym, żeby wspierać dobre cele. Nawet 
najdrobniejsze wpłaty dają nam siłę, radość i możliwości 
konkretnego działania. Na naszej stronie internetowej są 
szczegóły, jak pomóc; ale można tam też przeczytać, co i dla 
kogo robimy. A dzieje się u nas naprawdę dużo.

Jakie wyzwania widzi Pani w funkcjonowaniu organizacji 
pozarządowych?

Czasy są trudne, coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy i to 
jest wyzwanie. Nie lubię mówić o problemach. Po czasie pan-
demii i w kryzysie, jaki powoduje wojna w Ukrainie, trudniej 
jest pobudzić ludzi do działania. Jest więcej zniechęcenia 
i wycofania. A wsparcie jest coraz bardziej potrzebne. Często 
zmieniają się przepisy, dużo jest czynności administracyjnych. 
By nie pogubić się w tym gąszczu i nie popełnić jakiegoś 
błędu, fundacja musi zatrudniać fachowców, prawników, 
by wszystkie nasze działania były przejrzyste. Jeśli ktoś chce 
wspierać odpisem podatkowym jakąś fundację, powinien 
sprawdzić, czy jest zarejestrowana, kto ją prowadzi, czy działa 
zgodnie z założonymi celami. Oczywiście, w imieniu pra-
cowników i podopiecznych mojej Fundacji „Mimo Wszystko” 
serdecznie dziękuję za życzliwość i każdą złotówkę. Dzięki 
Wam życie wielu bezradnych i samotnych ludzi stało się 
lepsze. Oni sami nie potrafią podziękować, ale ich uśmiech 
rozjaśnia nasz świat. 

Od lat jest Pani blisko osób zmagających się z wieloma 
poważnymi problemami, jednocześnie doceniających 
każdy dzień. Co Pani zdaniem w życiu jest najważniejsze? 

Kiedyś przeczytałam zdanie, którego długie lata nie rozumia-
łam: „Naszym obowiązkiem na ziemi jest – być szczęśliwym”. 
Myślałam sobie: to co mają powiedzieć ludzie, którzy cierpią, 
są na wózkach, sparaliżowani. Potem zobaczyłam, że oni 
potrafią się odbić od tego cierpienia, walczyć o każdy oddech, 
potrafią być szczęśliwi i kochać życie. I wiem już na pewno, 
że miłość jest najważniejsza. To jest energia, która dodaje 
siły i nadaje sens wszystkiemu, co robimy. Pomaga nawet 
w najtrudniejszych chwilach. I tylko ona może uratować ten 
nasz smutniejący świat.  

Niech to będzie przesłanie dla każdego z nas... Dziękuję 
za rozmowę.
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DORADCA RADZI

Ulga na innowacje – IP-Box
Jak skorzystać z tzw. ulgi na innowacje (IP-Box)?

Ulga na innowacje jest odliczana od podstawy obli-
czenia podatku dochodowego.

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej 
osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych 
praw własności intelektualnej (IP), mają prawo opo-
datkować takie dochody według 5% stawki podatkowej.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:
 » według skali podatkowej (PIT-36);
 » podatkiem liniowym (PIT-36L);
 » podatnicy podatku dochodowego od osób praw-

nych (CIT-8).

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej są to 
prawa podlegające ochronie prawnej na podstawie 
przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów 
międzynarodowych, których stroną jest Polska, oraz 
innych umów międzynarodowych, których stroną jest 
Unia Europejska:
 » patenty,
 » prawo ochronne na wzór użytkowy,
 » prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 » prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 » dodatkowe prawo ochronne dla patentu na pro-

dukt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 » prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu 

leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do 
obrotu,

 » wyłączne prawo w rozumieniu ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin,

 » autorskie prawo do programu komputerowego
– których przedmiot ochrony został wytworzony, 
rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach 
prowadzonej przez niego działalności badawczo-

-rozwojowej.

Kwalifikowanym dochodem (stratą) z kwalifikowa-
nego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty 
przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):
 » z opłat i należności wynikających z umowy li-

cencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa 
własności intelektualnej,

 » ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności 
intelektualnej,

 » z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej 
uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu 
lub usługi,

 » z odszkodowania za naruszenie praw wynikają-
cych z kwalifikowanego prawa własności intelek-
tualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu 
spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo 
arbitrażu.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifiko-
wanego prawa własności intelektualnej ustala się 
jako iloczyn:
 » dochodu z kwalifikowanego prawa własności inte-

lektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz
 » wskaźnika obliczonego według wzoru, który 

uwzględnia koszty poniesione na działalność B+R 
prowadzoną przez samego podatnika na nabycie 
wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych 
i powiązanych, nabycie samych praw własności 
intelektualnej.

Podatnicy, którzy wybierają opodatkowanie kwalifiko-
wanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności 
intelektualnej, korzystają z 5% stawki podatkowej 
w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnęli 
dochód bądź ponieśli stratę z kwalifikowanego prawa 
własności intelektualnej, i składają zeznanie roczne 
z załącznikiem PIT/IP.
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JAK PRZEJŚĆ NA SKALĘ ZA ROK 2022?

Jeśli na 2022 rok przedsiębiorca wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowa-
nych albo podatkiem liniowym i chce z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasa-
dach ogólnych według skali podatkowej, to może to zrobić wyjątkowo jeszcze w 2023 roku. Formę 
opodatkowania z wybranego wcześniej ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo z podatku 
liniowego na skalę podatkową może zmienić z mocą wsteczną.  

Wystarczy, że w zeznaniu rocznym, które może składać do 2 maja 2023 roku, zawiadomi o tym 
urząd skarbowy. 

Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie obowiązywać za cały 2022 rok.

Skala podatkowa PIT  
w 2022 i 2023 roku

NIEZBĘDNIK

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do

120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł

120.000 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł
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WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

7 Wpłata zryczałtowanego podatku od 
wypłat zagranicznej osobie prawnej należ-
ności 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 dywidend 
oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych i przekazanie 
podatnikowi mającemu siedzibę lub 
zarząd w Polsce informacji CIT-7. Rozlicze-
nie podatku od niezrealizowanych zysków. 
Wpłata karty podatkowej.

8 Dzień Kobiet.

10 INTRASTAT.

15 Wpłata I raty podatku od nieruchomo-
ści, podatku leśnego i podatku rolnego – 

osoby fizyczne. Wpłata podatku od 
nieruchomości i podatku leśnego za 
marzec oraz I raty podatku rolnego – 
osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne i spółki nieposiadające osobowości 
prawnej. PPK. Wpłata opłaty produk-
towej za opakowania za 2022 r. Wpłata 
składek ZUS – płatnicy posiadający oso-
bowość prawną. PPK.

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

26 Zmiana czasu z zimowego na letni.

27 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie 
JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewidencyjna). 

Informacja podsumowująca. Rozliczenie 
podatku cukrowego i podatku od sprze-
daży detalicznej.

31 Sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego za 2022 r. Przekazanie US 
(elektronicznie) i podatnikowi CIT nie-
mającemu siedziby lub zarządu na te-
rytorium RP informacji o wysokości uzy-
skanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 
2022 r. Przekazanie US rocznej informacji 
o umowach zawartych z nierezydenta-
mi ORD-U za 2022 r. Zgłoszenie do ZUS 
danych za 2022 r. o pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakte-
rze (ZUS ZSWA). Złożenie sprawozdania 
i wniesienie opłat z tytułu korzystania ze 
środowiska oraz opłaty produktowej za 
produkty za 2022 r.
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