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Tematem bieżącego numeru są prawa konsumenckie, jakie od niedawna przy-
znano przedsiębiorcom w określonych sytuacjach.
Następnie przedstawiony został nowy podatek obowiązujący od początku roku – 
tzw. opłata cukrowa.
Rodzicom przypominamy o zmianie okresu świadczeniowego w programie 

„Rodzina 500+” i konieczności złożenia wniosku.
11 maja doradcy podatkowi obchodzą swoje święto. Wszystkim życzymy 
pomyślnej realizacji pasji zawodowych oraz rozwoju swoich biur podatko-
wych, dzięki rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.
Z kolei mamom, z okazji ich dnia, 26 maja, życzymy samych radości i speł-
nienia marzeń.

elektroniczny serwis  klientów kancelarii

Składki na ubezpieczenie wypadkowe 

W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwiet-
nia 2021 r. zmieniły się wartości stóp procento-
wych składki na ubezpieczenie wypadkowe usta-
lone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 29 listopada 2002 r. 
w sprawie różnicowania stopy procentowej skład-
kina ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych w zależności od 
zagrożeń zawodowych i ich skutków.  
   
Płatnicy składek, którzy mają obowiązek samodziel-
nego ustalania wysokości stopy procentowej tej 
składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego 
co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed 
przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za 
kwiecień 2021 r. zweryfikować wysokość stopy 
procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2021 r. 
dla grupy działalności, do której należą z uwagi na 
swój rodzaj działalności wg PKD.

ZUS wysłał zawiadomienia o wysokości stopy pro-
centowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do 

płatników składek, którzy przekazali informację 
o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalenda-
rzowe, tj. za rok 2018, 2019 i 2020. 

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za 
wymienione 3 lata, muszą samodzielnie ustalić 
obowiązującą ich w nowym roku składkowym (od 
1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) stopę pro-
centową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku płatników składek, którzy:
• zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie 

więcej niż 9 ubezpieczonych,
• nie podlegają wpisowi do rejestru REGON
 

– wysokość stopy procentowej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe w roku składkowym, który 
trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., 
nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej 
stopy procentowej ustalonej na ww. rok składkowy 
dla grup działalności).

NEWS

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/wysokosc-stop-procentowych-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-na-okres-od-1-kwietnia-2021-r_-do-31-marca-2022-r_/3942161
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SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI
PODATKI

KASY REJESTRUJĄCE W AUTOMATACH

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, przepisy 
dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne 
rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy 
zastosowaniu automatów. Podatnicy, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą przy zastosowaniu automa-
tów i będą używać kas rejestrujących do prowadzenia 
ewidencji sprzedaży, mogą nie wystawiać paragonu 
fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w po-
staci papierowej, jeżeli zapewnią nabywcy możliwość 
zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich od-
powiednie wyświetlenie na urządzeniu do automa-
tycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony 
w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach 
i warunkach technicznych) dla kas.

Kasa zainstalowana w urządzeniach do automatycznej 
sprzedaży towarów i usług może nie emitować para-
gonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego 
w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania 
na wyświetlaczu dla nabywcy określonych pozycji 
paragonu dotyczących transakcji sprzedaży przez 
nie mniej niż 30 sekund lub do rozpoczęcia kolejnej 
transakcji sprzedaży.

Podatnicy mają możliwość wydania paragonu w postaci 
elektronicznej. Przy prowadzeniu ewidencji przy użyciu 
kas on-line, można wystawiać i wydawać nabywcy, za 
jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon 
fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli 
rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik 
może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę 
anulowaną w postaci elektronicznej.

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/kasy-rejestrujace-w-automatach/
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WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM  
TYLKO PO REZERWACJI

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy 
elektronicznie lub przez telefon i musisz udać się do 
urzędu skarbowego, wcześniej umów się na wizytę. Ze 
względu na sytuację epidemiczną konieczna jest rezer-
wacja terminu i godziny wizyty. Najprościej zrobić to 
przez internet za pomocą elektronicznego formularza, 
dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Bez umawiania 
wizyty dokumenty możesz złożyć w urnie wystawionej 
w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru).

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić 
online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.

ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY  
I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektó-
rych innych ustaw wdraża unijną tzw. 5 dyrektywę 
AML, zwiększającą transparentność przepływów 
finansowych. Doprecyzowuje m.in. zakres stosowania 
przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa 
finansowego, a także działań podejmowanych przez 
nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi 
wysokiego ryzyka.

Nowelizacja:
 » uszczegóławia definicje m.in. beneficjenta rzeczy-

wistego, państwa członkowskiego, grupy oraz osób 
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;

 » rozszerza katalog instytucji obowiązanych, m.in. 
o osoby lub podmioty prowadzące handel dzie-
łami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz 
antykami o wartości co najmniej 10 tys. euro;

 » poszerza zakres statystyk gromadzonych przez 
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 
(GIIF), zakres rocznego sprawozdania przedsta-
wianego przez GIIF Prezesowi Rady Ministrów, jak 
też zakres krajowej oceny ryzyka;

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 » określa zasady przechowywania przez instytucje 
obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych 
w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa 
finansowego, jak też zasady działań podejmo-
wanych przez nie w zakresie relacji związanych 
z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;

 » rozszerza swój zakres przedmiotowy o warun-
ki wykonywania działalności gospodarczej przez 
niektóre instytucje obowiązane;

 » rozszerza przypadki obowiązkowego stosowania 
przez instytucje zobowiązane środków bezpie-
czeństwa finansowego bądź wzmożonych środków 
bezpieczeństwa finansowego; 

 » uzupełnia przepisy dotyczące prowadzenia Central-
nego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); 

 » wprowadza mechanizmy weryfikacji danych za-
wartych w CRBR oraz obowiązek rejestrowania 
podmiotów świadczących usługi wymiany walut 
pomiędzy walutami wirtualnymi i dostawców kont 
waluty wirtualnej;

 » wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji 
przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk 
i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem 
krajowym kwalifikują się jako eksponowane sta-
nowiska polityczne;

 » wprowadza przepisy dotyczące nadzoru nad insty-
tucjami obowiązanymi w zakresie stosunków tych 
instytucji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka; 

 » wprowadza przepisy chroniące pracowników 
lub współpracowników instytucji obowiązanej 
anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów 
z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu; 

 » uzupełnia przepisy dotyczące udostępniania innym 
podmiotom informacji posiadanych przez GIIF; 

 » uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące współ-
pracy właściwych polskich organów z właściwymi 
organami innych państw członkowskich; 

 » wprowadza do ustawy przepisy dotyczące dzia-
łalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów 
oraz działalności w zakresie walut wirtualnych; 

 » rozszerza katalog czynów, za które instytucjom 
obowiązanym mogą być wymierzone kary admi-
nistracyjne.

https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wizyta-w-urzedzie-skarbowym-tylko-po-wczesniejszej-rezerwacji
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=85EECA1B9FF2267DC1258668004DAA81
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KADRY I ZUS

O szczegóły zapytaj Swojego Doradcę.

LIKWIDACJA SZLABANÓW NA PAŃSTWOWYCH 
AUTOSTRADACH

Procedowana w parlamencie nowelizacja wprowadzi 
nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. 
Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) 
i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez 
zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 
1 grudnia 2021 r. Ustawa stworzy podstawę do budowy 
jednolitego systemu poboru wszystkich opłat drogowych.

Od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie 
możliwości opłacania przejazdu państwowymi od-
cinkami autostrad przez użytkowników pojazdów 
lekkich (o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony):
 » zakup biletu autostradowego np. na stacji benzy-

nowej, podając numer rejestracyjny pojazdu,
 » na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazy-

wanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej 
KAS (e-TOLL), analogicznie jak to ma miejsce dla 
pojazdów ciężkich, np. z wykorzystaniem bezpłat-
nej aplikacji e-TOLL PL na urządzenia mobilne, 
dostarczonej przez KAS.

NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Zmiany obejmują zwiększenie kwoty dodatku do wy-
nagrodzenia pracowników socjalnych, skrócenie z 5 do 
3 lat okresu pracy pracowników socjalnych, od które-
go uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy, 
zapewnienie im pomocy psychologicznej w sytuacji 
zagrożenia i ustalenie ścieżki awansu zawodowego. To 
także np. zniesienie odpłatności za korzystanie z usług 
świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznym.

PRAWO

Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą działalność 
na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w za-
kresie walut wirtualnych (tj. bez obowiązku wpisu 
do rejestru), muszą dostosować swoją działalność 
do nowych wymogów w terminie do 6 miesięcy od 
dnia ogłoszenia ustawy, w tym w zakresie wpisu do 
rejestru działalności regulowanej.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA TURYSTYCZNY  
FUNDUSZ GWARANCYJNY I TURYSTYCZNY 
FUNDUSZ POMOCOWY

1 stycznia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia mini-
stra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wysokości 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 
oraz określenia wysokości składki na Turystyczny 
Fundusz Pomocowy (TFP). Wysokości składek na Fun-
dusze wynoszą od 0 do 15 zł od każdego podróżnego.  

Do zakupu biletu autostradowego nie będzie wymaga-
na instalacja żadnego urządzenia ani przekazywanie 
danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer 
rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na 
którym realizowany będzie przejazd. 

Sprzedaż biletów autostradowych będą mogli pro-
wadzić przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej 
z szefem KAS. 

Przepisy ustawy przewidują możliwość likwidacji bra-
mek i zmiany sposobu poboru opłat również na od-
cinkach koncesyjnych, na wniosek koncesjonariuszy, 
po zmianie umowy koncesyjnej. 

Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą 
dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mo-
bilnej e-TOLL PL zostanie, jako opcja, wprowadzona 
w momencie uruchomienia systemu e-TOLL.

Dla przewoźników przepisy ustawy przewidują też 
ograniczenie zakresu danych niezbędnych do re-
jestracji pojazdu w systemie e-TOLL. Nie będzie 
wymagane podanie m.in. numeru VIN pojazdu, czy 
roku produkcji. Zniesiony zostanie też obowiązek ak-
tualizowania w systemie e-TOLL danych o numerach 
rejestracyjnych przyczep i naczep ciągniętych przez 
ciągniki siodłowe.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1073
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=733A5210E9380272C12586860042D3BB
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2021/04/26/informacja_druk_969.rtf
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-spolecznej-z-podpisem-prezydenta-co-sie-zmieni
https://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/ustawy/podpisane_-_notatki/2021/04/08/pranie_pieniedzy_info.rtf
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Przedsiębiorca  
z prawami  
konsumenta
Od 1 stycznia 2021 r. kupujący przed-
siębiorcy mogą korzystać z niektórych 
instytucji ochrony konsumenckiej.

TEMAT NUMERU

KATEGORIE KUPUJĄCYCH 

Obecnie polskie przepisy rozróżniają 4 główne 
kategorie kupujących:

 » konsumenci, czyli osoby fizyczne dokonujące zwy-
kłych zakupów;

 » przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów niezwią-
zanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
tj. nie pobierają rachunku lub faktury na dane 
firmowe przedsiębiorcy;

 » osoby fizyczne prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG, 
zawierające umowę bezpośrednio związaną z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści 
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich 
charakteru zawodowego, wynikającego w szcze-
gólności z przedmiotu wykonywanej przez nie 
działalności gospodarczej;

 » przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów bezpo-
średnio związanych z prowadzoną działalnością. 

Zakres ochrony konsumenckiej zależy od statusu ku-
pującego. 

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który 
dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachun-
ku lub faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to 
przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie – ta 
kategoria kupujących jest w polskim prawie objęta 
najszerszą ochroną prawną jako podmiot „słabszy", 
z założenia mniej profesjonalny. 

Przedsiębiorca, jako strona profesjonalna, nie skorzysta 
z większości narzędzi ochrony prawnej przewidzianych 
dla konsumentów.

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy zarejestrowani 
w CEIDG w konkretnych przypadkach mogą korzystać 
ze zwiększonej ochrony ich praw, m.in.:
 » umowy zawierane z nimi przez sprzedających nie 

mogą zawierać klauzul niedozwolonych,
 » skorzystają z szerszej ochrony z tytułu rękojmi,
 » mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni.

KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Umowy zawierane z konsumentami nie mogą zawierać 
postanowień, które w rażący sposób naruszają ich inte-
resy lub są niezgodne z dobrymi obyczajami. Jeśli tego 
rodzaju postanowienia znajdują się w umowie, to nie 
wiążą konsumenta. Kodeks cywilny zawiera przykłado-
wą listę niedozwolonych postanowień, których nie moż-
na zamieszczać w umowie z konsumentami bez indywi-
dualnego uzgodnienia. Rejestr niedozwolonych klauzul 

https://www.rejestr.uokik.gov.pl/
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prowadzi UOKiK. Pojawienie się w umowie którejś 
z nich automatycznie skutkuje tym, że są one niewią-
żące dla konsumenta. 

Od 1 stycznia br. te zasady mają zastosowanie do 
osób fizycznych prowadzących jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy cha-
rakteru zawodowego, wynikającego w szczególności 
z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności 
gospodarczej.

Klauzule niedozwolone i zakaz ich stosowania nie 
dotyczą umów zawieranych między przedsiębiorcami, 
którzy kupują na potrzeby prowadzonej działalności. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA DLA 
PRZEDSIĘBIORCY

Prawo przewiduje 2 instrumenty ochrony uprawnień 
przysługujących każdemu kupującemu, gdy zakupio-
na rzecz czy usługa ma jakieś wady. Są to gwarancja 
jakości oraz rękojmia za wady (prawne i fizyczne). Rę-
kojmia przysługuje z mocy prawa, a gwarancja wynika 
z umieszczenia w umowie sprzedaży dodatkowego za-
strzeżenia – jest dobrowolna. Przedsiębiorca ma prawo 
zgłosić wadę sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, 
jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat 
od wydania rzeczy. W przypadku nieruchomości to 
prawo dotyczy wad stwierdzonych przed upływem 5 lat. 
Jest to odpowiedzialność powstająca z mocy prawa 
w przypadku wystąpienia wady fizycznej, tj. niezgod-
ności rzeczy sprzedanej z umową.

W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługują wobec 
sprzedającego:
 » prawo żądania obniżenia ceny – w proporcji, w ja-

kiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku 
do wartości rzeczy niewadliwej;

 » prawo odstąpienia od umowy – skutkujące obo-
wiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świad-
czeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, 
w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożli-

wiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej 
przeznaczeniem i właściwościami;

 » żądanie naprawy;
 » żądanie wymiany na rzecz wolną od wad.

Od 1 stycznia br. także w przypadku przedsiębiorców, 
którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jedno-
osobową działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w CEIDG, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że 
nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawo-
dowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej: 
 » sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji 

z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych 
od jej złożenia;

 » obowiązuje domniemanie, że wada lub jej przyczy-
na istniała w chwili wydania towaru kupującemu, 
jeśli została stwierdzona przed upływem roku od 
dnia wydania rzeczy. Nie musi on więc udowadniać 
istnienia wady i nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, 
jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie zakupu i nie zawia-
domił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a gdy wada 
wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił 
sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość (np. 
przez internet czy telefonicznie) lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa (np. na targach czy wystawach), ma 
prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny 
w terminie 14 dni. To tzw. prawo do namysłu.

Od 1 stycznia br. to prawo przysługuje także osobom 
fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność 
gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio zwią-
zaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy 
z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona 
dla nich charakteru zawodowego. 

Pozostali przedsiębiorcy, prowadzący swoją działal-
ność np. w postaci spółki z o.o., nie mogą korzystać 
z tego uprawnienia.
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PODATKI

Opłata  
cukrowa
Opłata od środków spożywczych 
(tzw. opłata cukrowa czy podatek 
cukrowy) to nowa danina, obowią-
zująca od 1 stycznia 2021 r., która 
wpływa na wzrost cen napojów 
słodzonych. Jej wprowadzenie ma 
zachęcić producentów do redukcji 
ilości substancji słodzących, a kon-
sumentów – do wyboru zdrowszych 
produktów. Trzeba ją wpłacać na 
konto urzędu skarbowego.

Opłata cukrowa jest nakładana na napoje z do-
datkiem:

 » cukrów (monosacharydów, disacharydów środków 
spożywczych zawierających te substancje);

 » substancji słodzących, o których mowa w rozpo-
rządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/2008 (na przykład ksylitol, sorbitol, aspartam);

 » kofeiny lub tauryny. 

Opłacie nie podlegają napoje, które są:
 » wyrobami medycznymi,
 » suplementami diety,
 » żywnością specjalnego przeznaczenia, preparatami 

do początkowego i dalszego żywienia niemowląt,
 » wyrobami akcyzowymi,
 » zawierają więcej niż 20% soku owocowego, wa-

rzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość 
cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml 
napoju,

 » roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, 
w których zawartość cukrów jest mniejsza lub 
równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju,

 » wyrobami na bazie mleka albo jego przetworów 
(jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.). 

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na osobie 
fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, która:
 » sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej;
 » produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE 

lub spoza UE i prowadzi ich sprzedaż detaliczną;
 » zamawia u producenta wyprodukowanie napoju 

objętego opłatą, a skład napoju podlegającego 
opłacie stanowi element umowy – obowiązek za-
płaty ciąży na zamawiającym.

Sprzedający lub wprowadzający na rynek napoje, od 
których opłata została już zapłacona wcześniej, nie musi 
wykazywać tych napojów w informacji i płacić od nich 
opłaty. Sprzedający napoje objęte opłatą kontrahen-
towi, który prowadzi jednocześnie sprzedaż detaliczną 
i hurtową, jest zobowiązany odprowadzić opłatę od 
wszystkich napojów sprzedanych temu kontrahentowi.

Producent, który zawiera umowę z zamawiającym 
na wyprodukowanie napoju objętego opłatą, musi 
poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 
miejsce siedziby zamawiającego najpóźniej w dniu 
powstania obowiązku uiszczenia opłaty. Informacja 
powinna zawierać:
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 » dane producenta i podmiotu obowiązanego do 
uiszczenia opłaty (nazwę firmy albo imię i nazwisko, 
adres siedziby albo miejsce zamieszkania, numer 
NIP, imię i nazwisko, numer telefonu lub adres 
poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu),

 » informację o składzie napojów będących przedmio-
tem umowy, w tym o dodatku kofeiny lub tauryny, 
substancji słodzących oraz o zawartości cukrów 
w przeliczeniu na objętość napojów w zakresie 
pozwalającym na obliczenie wysokości opłaty,

 » datę i podpis producenta lub osoby przez niego 
upoważnionej.

Taką samą informację musi przekazać zamawiają-
cemu, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty 
w terminie pozwalającym mu na terminowe uregu-
lowanie należności.

 » w których udział masowy soku owocowego, wa-
rzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie 
mniej niż 20% składu surowcowego;

 » będące roztworami węglowodanowo-elektrolito-
wymi, np. napoje izotoniczne.

Na te napoje nakładana będzie tylko część zmienna 
opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g  
w 100 ml napoju (nie nakłada się opłaty stałej).

Przy obliczeniu opłaty zawartość cukrów w 100 ml 
napoju zaokrągla się w górę do pełnego grama.

Jak obliczyć wartość opłaty w zależności od składników 
napoju:

Podatek cukrowy należy wpłacić na indywidualny ra-
chunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) – do 
25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
dotyczy informacja. Dodatkowo trzeba złożyć odpo-
wiednią informację o wysokości opłaty za pośrednic-
twem systemu informatycznego ministra finansów.

Jeśli obowiązany nie zapłaci opłaty w terminie, organ 
podatkowy nałoży dodatkową opłatę w wysokości 50% 
kwoty należnej opłaty. Do opłaty i dodatkowej opłaty 
stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Zawartość 
substancji 

w 100 napoju

Zawartość 
cukru lub 
substancji 
słodzącej 

<= 5 g

Zawar-
tość 

cukrów  
> 5 g

Zawar-
tość 

tauryny 
lub  

kofeiny

Wyso-
kość 

opłaty 
od litra 
napoju

3 g cukru 50 gr - - 50 gr

10,3 g cukru 50 gr
6 x 5 gr = 

30 gr
- 80 gr

6 g cukru + 
21% soku 
owocowego

-
1 x 5 gr = 

5 gr
- 5 gr

substancja 
słodząca + 
kofeina

50 gr - 10 gr 60 gr

substancja 
słodząca + 
20 g cukru + 
tauryna

50 gr
15 x 5 gr 
= 75 gr

10 gr
1,35 zł 

– opłata 
max 1,2 zł

Podatek cukrowy należy wpłacić na 
mikrorachunek podatkowy do 25. 
dnia następnego miesiąca.

Opłata cukrowa jest sumą 2 wartości: stałej i zmiennej. 
Na każdy litr napoju opłata wynosi:
 » 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości 

równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub 
za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej 
jednej substancji słodzącej,

 » 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów 
powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte 
dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu 
na litr napoju.

Opłata nie może wynieść więcej niż maksymalnie 1,2 zł 
w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Niższa opłata obejmuje napoje zawierające powyżej 
5 g cukrów w 100 ml:



10 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowa-
dzających produkty, produkty w opakowaniach i go-

spodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie 
informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną 
realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych 
i sprawozdawczych. Jeśli Twoja działalność podlega 
wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać ten wpis 
przed jej rozpoczęciem i uiścić stosowną opłatę. Mar-
szałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego 
i kompletnego wniosku na wpisanie Cię do Rejestru BDO. 
Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 
2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawoz-
dawczość odpadów. 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przed-
siębiorców, którzy:
 » wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję 

tych odpadów,
 » wprowadzają na terytorium kraju produkty w opa-

kowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie 
lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 » produkują lub importują opakowania albo ku-
pują je w ramach transakcji wewnątrzwspólno-
towych (od firm uniinych). 

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależ-
ności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do 
niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają pod-
mioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpa-
dach. Złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest 
obowiązkowe w przypadku określonej działalności 
w zakresie olejów, preparatów smarowych, opon 
pneumatycznych pojazdów, sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego, baterii lub akumulatorów, opa-
kowań, odpadów opakowaniowych lub produktów 
w opakowaniach, transportu odpadów, utrzymania 
porządku i czystości w gminach, wytwarzania od-
padów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
albo pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. 
Do Rejestru w zasadzie muszą się wpisać także firmy 
jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji odpadów (np. salony kosmetyczne, gabinety 
stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, 
warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane).

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzę-
du przedsiębiorcę, który: uzyskał pozwolenie zin-
tegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów bądź uzyskał decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpada-
mi wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie 
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
bądź koncesję na podziemne składowanie odpadów.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpis do  
rejestru BDO
Wpis do rejestru BDO w zasadzie 
muszą uzyskać podmioty wprowa-
dzające pewne produkty i produkty 
w opakowaniach oraz gospodarujące 
odpadami, a także sklepy i hurtownie, 
które podlegają opłacie recyklingo-
wej za torebki foliowe. 

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1616-pozwolenie-zintegrowane
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1616-pozwolenie-zintegrowane
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_72-pozwolenie-na-wytwarzanie-odpadow-w-zwiazku-z-eksploatacja-instalacji
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/238-zezwolenie-na-zbieranie-odpadow
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/237-zezwolenie-na-przetwarzanie-odpadow
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/237-zezwolenie-na-przetwarzanie-odpadow
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/410-koncesja-na-bezzbiornikowe-magazynowanie-substancji-albo-skladowanie-odpadow
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Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:
 » osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna nie-

będąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady 
na potrzeby własne,

 » podmiot mający ziemię, na której są stosowane 
komunalne osady ściekowe do:
• uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu,
• uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia 

i do produkcji pasz,
 » podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną dzia-

łalność w zakresie zbierania odpadów opakowa-
niowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów 
konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania 
po nich,

 » transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 » rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący 

na obszarze poniżej 75 ha.

Z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są 
też zwolnione: 
 » osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-

czą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzo-
nej działalności wytwarzają jedynie odpady o skła-
dzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci 
są systemem odbioru odpadów komunalnych 
(np. drobne usługi, działalność administracyjno-

-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),
 » firmy, które podpiszą umowę na świadczenie 

usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń 
oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim 
przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, 
który świadczy usługę, chyba że umowa o świad-
czenie usługi stanowi inaczej.

 » firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwa-
rzają rodzaje odpadów wymienione w rozpo-
rządzeniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów 
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
w  ilościach nie większych niż wskazane w tym 
rozporządzeniu. Te 46 grup odpadów zwolnio-
nych obejmuje np.: odchody zwierzęce, odpady 

kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady 
innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztucz-
ne; właścicieli sklepów, biura i nieduże punkty 
handlowe, do których produkty dostarczane są 
w opakowaniach zbiorczych; zużyte urządzenia 
zawierające elementy niebezpieczne, baterie 
zawierające rtęć czy opakowania z metali za-
wierające pozostałości substancji niebezpiecz-
nych lub nimi zanieczyszczone; odpady powstałe 
w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek do 
określonej ilości. 

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają 
się odpady medyczne – firma musi znaleźć się w BDO.

Ponadto prowadzący sklep lub hurtownię i udo-
stępniający klientom torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, 
muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO. 
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy lub hurtownie 
i udostępniają klientom torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego objęte opłatą recyklingową, za pośred-
nictwem Rejestru BDO złożą roczne sprawozdania 
o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 
do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej 
mikrometrów). 

Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podle-
gają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości 
materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), 
które są wymagane ze względów higienicznych lub 
oferowane jako podstawowe opakowanie żywności 
sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu 
marnowaniu żywności.

Za prowadzenie sklepu lub hurtowni, gdzie oferowane 
są torby z tworzywa sztucznego, bez wymaganego 
wpisu do Rejestru BDO grozi administracyjna kara 
pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz 
wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531
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Warunki umorzenia 100% 
subwencji PFR dla MŚP
Wszystkie poniższe warunki muszą być przez mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo spełnione łącznie, aby skorzystało ono z umorzenia 
100% subwencji finansowej z otrzymanej z „Tarczy Finansowej PFR 1.0”.

1. Nieprzerwane prowadzenie działalności go-
spodarczej w każdym czasie od daty przyznania 
subwencji do daty wydania decyzji przez PFR.

2. Nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znaj-
dującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego na 
dzień 31 grudnia 2019 r.

3. Działalność faktycznie wykonywana oraz ujaw-
niona w CEIDG albo rejestrze przedsiębiorców 
KRS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obej-
muje co najmniej jeden z rodzajów działalności 
sklasyfikowanych zgodnie z 54 kodami PKD (m.in. 
działalność hotelarska i gastronomiczna).

4. Wykazanie spadku przychodów ze sprzedaży 
o minimum 30% w okresie 1 kwietnia – 31 grud-
nia 2020 r. w stosunku do 1 kwietnia – 31 grudnia 
2019 r. lub 1 października – 31 grudnia 2020 r. 
w stosunku do 1 października – 31 grudnia 2019 r.

Beneficjent w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji 
powinien m.in.:
 » wskazać kod PKD uprawniający do umorzenia 

100% subwencji (faktyczne prowadzenie działal-
ności w kodzie PKD ujawnionym w CEIDG/KRS na 
31.12.2019 r.), tj.: 17.29.Z, 18.12.Z,18.13.Z , 18.14.Z, 
46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 
59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 
79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 
85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 
90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 

96.01.Z, 96.04.Z. Kody PKD spółek cywilnych we-
ryfikowane są na podstawie REGON.

 » podać wartość spadku przychodów ze sprzedaży.

Sposób wykazania spadku przychodów ze sprzedaży 
zależy od beneficjenta – przyjmuje się:
 » wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w de-

klaracji JPK V7M albo JPK V7K – u beneficjentów 
będących czynnymi podatnikami VAT odpowiednio: 
miesięcznie albo kwartalnie;

 » przychód z innych źródeł (tzw. przychód opera-
cyjny) w rozumieniu ustawy o CIT albo przychód 
z działalności w rozumieniu ustawy o PIT, stanowią-
ce podstawę do obliczenia zaliczki na CIT albo PIT-u 
beneficjentów będących czynnymi podatnikami 
VAT wystawiającymi faktury VAT marża bądź będą-
cych czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się 
kasowo albo świadczących tylko i wyłącznie czyn-
ności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe), 
bądź też niebędących podatnikami VAT (w tym 
zwolnionych podmiotowo z VAT) czy rozliczających 
się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 » kwotę wyliczona przez beneficjenta na podstawie 
wystawionych faktur lub rachunków – u beneficjen-
ta korzystającego z karty podatkowej  (niebędącego 
czynnym podatnikiem VAT).

Obecnie do przychodów podatkowych zalicza się 
wartość umorzonych zobowiązań. Umorzenie kwoty 
subwencji wiąże się więc z powstaniem zobowiązania 
podatkowego. 

Zob. też artykuł na str. 22.



Wygodne krzesło, dobre oświetlenie to podstawa. 
Warto wygospodarować dla siebie miejsce, które 
będzie jak najmniej przeszkadzało pozostałym do-
mownikom, a nam zapewni spokój i komfort w wyko-
nywaniu pracy. Kluczem do połączenia obowiązków 
domowych z zawodowymi może być harmonogram 
pracy i plan dnia. 

Praca zdalna –  
czyli biuro w domu,  
a może dom w biurze?

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Odpoczynek jest równie ważny co praca! Przerwę 
wykorzystujmy na relaks, ruch czy przewietrze-
nie się na balkonie, do tego warto dodać jakąś 
zdrową przekąskę.

Starajmy się ograniczać czas przed kompute-
rem po godzinach, nasz wzrok i kręgosłup nam 
podziękuje. 

Koncentracja – gdy pracujemy, starajmy się sku-
pić na pracy, rozmowy z domownikami odłóżmy 
na później. Oczywiście jedno czy dwa pytania nie 
powinny być problemem, ale prośba o zrobienie 
obiadu lub nastawienie prania mogą już okazać 
się nie lada wyzwaniem. 

Walczmy ze stresem! Starajmy się na początek 
dnia ustalić priorytety wg ich pilności. Nie za-
pominajmy również o delegowaniu zadań do 
realizacji, jeśli mamy taką możliwość.

Podsumowując, aby praca zdalna była efektywna 
i skuteczna, ważne jest właściwe planowanie i dobra 
organizacja. 

Decydując się na pracę w domu, musimy zadbać o należyte warunki do jej wykonywania.

Kluczem do połączenia obowiązków 
domowych z zawodowymi może być 
harmonogram pracy i plan dnia.

Ostatnio wiele osób zaczęło pracę zdalną. Początko-
wa radość, że przecież nie trzeba „chodzić do pracy”, 
z czasem może się przerodzić we frustrację, zniechę-
cenie i siedzenie w pracy cały dzień. Naszym celem 
powinna być dbałość o efektywne realizowanie zadań, 
oddzielanie życia zawodowego od obowiązków do-
mowych oraz pamiętanie o odpoczynku i zachowaniu 
zasad higieny pracy. 

Warto kierować się kilkoma zasadami. 

Jeżeli mamy możliwość ustalenia godzin pracy, 
warto dostosować swój rytm dnia do nasze-
go biologicznego zegara – jeżeli rano jesteśmy 
najbardziej efektywni, dobrze właśnie ten czas 
wykorzystać na najtrudniejsze zadania.

13ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin 
w częściowym pokryciu wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom 
z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie 
wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko 
w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r. 
świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny 
i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego 
z programu „Rodzina 500+” ustalane jest na okres od 
1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku 
z tym rodzice muszą złożyć wnioski o przyznanie 
świadczenia na nowy okres 2021/2022.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego należy złożyć do gminnego organu wła-

ściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnio-
skodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek 
pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną 
gminy (np. centrum świadczeń).

Można go złożyć drogą online za pośrednictwem 
Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez 
bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS lub 
w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za 
pośrednictwem poczty.

Wniosek online można więc złożyć w prosty sposób 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu 
Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza zaś 
osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku 
pocztą.

Przyznane świadczenie wychowawcze zostanie prze-
kazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnio-
skodawcę lub gotówką bądź w inny sposób przewi-
dziany w danej gminie.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie 
w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz 
uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia, a także 
w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Od 
takich decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie 
w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.

WAŻNE TERMINY!

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego 
wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny 
okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie 

„Rodzina 500+” –  
nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o przyznanie – 
na nowy okres świadczeniowy – świad-
czenia wychowawczego w ramach pro-
gramu „Rodzina 500+”. Od 1 kwietnia 
wnioski można składać drogą tradycyj-
ną, ale minister rodziny i polityki spo-
łecznej Marlena Maląg zachęca, by for-
malności załatwić przez internet, bez 
konieczności wychodzenia z domu. To 
dużo szybsza i bezpieczniejsza formuła.

KADRY I ZUS

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500plus
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oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie 
do 30 czerwca tego roku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. 
gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie 
wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Jeśli zaś osoba ubiegająca się o świadczenie złoży 
wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r., świad-
czenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesią-
ca złożenia wniosku, a ustalenie prawa oraz wypłata 
przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym 
terminie do 3 miesięcy.

Odstępstwo od powyższej zasady przyznania prawa 
do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia 
wniosku może dotyczyć np. sytuacji związanej z usta-
laniem prawa do świadczenia wychowawczego w razie 
urodzenia dziecka. W takim przypadku, jeżeli rodzic 
nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, 
licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do 
wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka.

KOMU PRZYSŁUGUJE WSPARCIE  
Z PROGRAMU "RODZINA 500+"?

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:
 » matce lub ojcu;
 » opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie fak-

tycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła 
z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposo-
bienie dziecka)

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na 
utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
 » opiekunowi prawnemu dziecka;
 » dyrektorowi domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, 
jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców 
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących 
w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i po-

wtarzających się okresach – każdy z nich może zło-
żyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego 
świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł 
miesięcznie.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł w postaci 
dodatku wychowawczego otrzymają także rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówki opie-
kuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz 
interwencyjne ośrodki preadopcyjne, na podsta-
wie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Rząd rozważa obecnie podniesienie świadczenia wy-
chowawczego do 700 zł.

Od 2021 roku prawo do świadczenia 
wychowawczego z programu  
„Rodzina 500+” ustalane jest na  
okres od 1 czerwca do 31 maja  
następnego roku.

ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO  
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ 
na prawo do świadczenia wychowawczego, w szcze-
gólności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu 
członka rodziny poza granicę RP, osoba otrzymująca 
świadczenie wychowawcze jest obowiązana do nie-
zwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego 
wypłacającego świadczenie wychowawcze. Niepo-
informowanie organu wypłacającego świadczenie 
wychowawcze, o zmianach mających wpływ na prawo 
do tego świadczenia może skutkować koniecznością 
zwrotu przez osobę uprawnioną nienależnie pobra-
nych świadczeń.
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Sprzedaż nieruchomości  
po podziale majątku wspólnego 
bez podatku

Niedawna jego interpretacja ogólna (nr DD2.8201. 
7.2020) dotyczy określenia, na gruncie przepisów 
ustawy o PIT, momentu nabycia nieruchomości lub 
praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 8 lit. a-c tej ustawy, zwanych dalej „nieruchomo-
ścią”, w przypadku gdy zbywana nieruchomość nabyta 
była do majątku objętego wspólnością majątkową, 
a zbycia dokonuje jeden z małżonków po ustaniu tej 
wspólności (np. w wyniku podziału majątku wspól-
nego dokonanego po rozwodzie albo na podstawie 
umownego zniesienia wspólności majątkowej i po-
działu majątku dorobkowego), w stanie prawnym 
obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 
10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT, źródłem przycho-
dów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie 
następuje w wykonaniu działalności gospodarczej 
i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
nabycie lub wybudowanie. Sprzedaż nieruchomości 
po upływie ww. 5-letniego okresu nie wywołuje więc 
obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Ustawa o PIT nie precyzuje pojęcia „nabycie”, zatem 
pojęcie to interpretuje się szeroko, tzn. następuje 
ono z chwilą uzyskania prawa własności do nieru-
chomości.

Interpretacja taka uzasadniona jest szczególnym cha-
rakterem wspólności majątkowej małżeńskiej oraz 
obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przepisem art. 
10 ust. 6 ustawy o PIT, zgodnie z którym, w przypadku 
odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątko-
wej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego 
małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania 
wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości 
lub nabytych do majątku wspólnego małżonków 
praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 
8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy 
się od końca roku kalendarzowego, w którym nastą-
piło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków 
lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności 
majątkowej małżeńskiej.

Dla celów podatku dochodowego w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej nie 
następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT), przez małżonka, któremu przypadła ta nieruchomość, 
jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową – wyjaśnił minister ds. finansów.

CIEKAWA INTERPRETACJA

Uwzględniając dominującą linię orzecz-
niczą, minister wyjaśnił, że jeżeli zbycie 
nieruchomości nastąpiło po ustaniu 
wspólności majątkowej małżeńskiej, 
a nieruchomość nabyta została do mająt-
ku objętego tą wspólnością majątkową, 
to pięcioletni termin określony w art. 10 
ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT należy 
liczyć od końca roku kalendarzowego, 
w którym nastąpiło nabycie tej nierucho-
mości do majątku wspólnego małżonków.
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https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-ogolnej.xhtml?dokumentId=603323&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc
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NEWS

Uszczelnienie VAT 
w międzynarodowym  
e-handlu
Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce 
została przyjęta przez Radę Ministrów. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT 
w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

wiązku poboru i zapłaty VAT na podatników, co ma 
ułatwić, poprzez użycie interfejsu elektronicznego 
(jak np. internetowa platforma handlowa, portal), 
dokonanie na terytorium UE:
 » sprzedaży towarów importowanych z państw 

trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości 
nieprzekraczającej 150 euro, a także

 » dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Nowe przepisy mają przyczynić się do pełniejszego od-
wzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług 
w miejscu ich konsumpcji (przychody z VAT będą zasilać 
budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru 
lub usługi), a także zmniejszenia obciążeń i kosztów 
związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych 
poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli 
chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłają-
cym towary z Polski do konsumentów w innych krajach 
Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy 
handlujący w Internecie nie będą już musieli od-
dzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać 
w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast 
tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie 
swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, 
podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, 
do którego trafiła przesyłka. 

Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie 
pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europej-
skiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Celem 
nowych rozwiązań jest uszczelnienie VAT i pokonanie 
barier w transgranicznym handlu elektronicznym po-
między przedsiębiorcami i konsumentami.

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewnia-
ją ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów 
i usług na rzecz konsumentów w innych państwach 
członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią 
konkurencyjność unijnych i polskich przedsiębiorców 
względem tych spoza UE. 

Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej 
ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towara-
mi z krajów trzecich do UE. Chodzi o wyrównanie szans 
unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze 
handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:
1. likwidację w całej UE (we wszystkich państwach człon-

kowskich) zwolnienia z VAT dla importu towarów 
w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro; 

2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które 
dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą 
uproszczonej procedury One Stop Shop;

3. objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem 
zapłaty VAT od określonych transakcji realizowa-
nych za ich pośrednictwem – tj. nałożenie obo-
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WYWIAD Z 2013 ROKU

Pożegnanie  
Krzysztofa  
Krawczyka
W kwietniu ze smutkiem pożegnali-
śmy na zawsze Wielkiego, Polskiego 
Barda, ikonę polskiej piosenki. Poniżej 
przypominamy wywiad z Krzysztofem 
Krawczykiem „O Świętach, muzyce 
i planach na Nowy Rok” opublikowa-
ny na łamach „Doradcy Podatkowego” 
w styczniowym numerze 2013 r. 

Jak Pan spędził Święta? Czy Krzysztof Krawczyk przy stole 
wigilijnym pierwszy zaczyna śpiewać kolędy?

Jak co roku, radośnie, rodzinnie i śpiewająco. Święta Bożego Na-
rodzenia to jeden z nielicznych okresów w roku, kiedy nie „grożą” 
mi koncerty. W moich Grotnikach pod Łodzią, gdzie jest bajecznie 
przez cały rok, w tym okresie jest szczególnie. Ewa z opiekunami 
domu przybiera te nasze kochane drzewka w przepiękne ozdoby, 
lampki, renifery, mikołaje, a ponieważ co roku ich przybywa, to 
naprawdę przebywam w jakimś świątecznym Disneylandzie. 

Przy stole wigilijnym co roku spotykamy się z całą, ocalałą jeszcze 
z weryfikacji czasu, rodziną ze strony Ewy i mojej. Moje przyszywa-
ne córki, czyli córki mojej szwagierki Basi już wyrosły, więc element 
dziecięcy reprezentuje mój wnuk Wiktorek, czyli syn Sylwii, mojej 
przyszywanej córki, a córki mojej szwagierki Basi. Ja wiem, że to 
bardzo skomplikowane, jak całe moje życie. Przysposobiłem 
córki Basi uczuciowo i materialnie, a prasa zaraz napisała, że je 
adoptowałem. To nawet prawnie jest niemożliwe.

Ale wszyscy stanowimy jedną wielką rodzinę. Nawet teściowa już 
mi wybaczyła, że jak kiedyś mówiła: „ukradłem jej córkę”. 

Jak mówiłem, towarzystwo zostało zdominowane przez wnuka 
Wiktorka. Jest w siódmym niebie jak zaczynam śpiewać kolędy, 
bo do mnie oczywiście należy ten przyjemny obowiązek. Jest to 
wydarzenie, bo ja nigdy nie śpiewam w domu. Śpiewam tylko 

przy wigilijnym stole. Ale tylko intonuję, a potem zapędzam do 
wspólnego śpiewania. Dwie Panie z tego towarzystwa, czyli moja 
żona Ewa i „córka” Sylwia śpiewają na co dzień w moim zespole, 
więc mamy w tym rodzinnym chórze trzon zawodowy. 

Potem cała rodzina przenosi się do kościółka w Grotnikach i śpie-
wamy pełnymi płucami i głosem na Pasterce.

We wrześniu 2012 roku ukazała się Pana płyta z udzia-
łem Kapeli Góralskiej Marcina Pokusy „Polish Songbook” 
(świetny prezent gwiazdkowy). Czym ta płyta różni się 
od podobnych składanek z coverami znanych utworów?

We wrześniu ukazały się 2 płyty z największymi polskimi przeboja-
mi w mojej interpretacji, pod hasłem „Polski Songbook”. Songbooki 
narodowe stały się modne od czasu, gdy Rod Stewart zaskoczył 
świat swym zestawem 4 płyt w cyklu „American Songbook”. W pol-
skiej edycji tamtego Songbooku zostałem nawet zaproszony do 
nagrania wraz Rodem jednej piosenki w duecie. 

Songbooki to jest taki zestaw popularnych piosenek z danego 
kraju, które stały się jego kanonem muzycznym. Do tego podany 
w takiej trochę klasycyzującej, jazzującej formie. Wśród 31 wy-
branych piosenek znalazły się tutaj takie tytuły jak: „A mnie jest 
szkoda lata”, „Pamiętasz była jesień”, „Nigdy więcej”, „Napiszę do 
ciebie z dalekiej podróży”, „Wspomnienie”, „Jej portret”, „Będziesz 
moją panią”, „Zawsze tam, gdzie ty”, „Nie płacz Ewka”, „Nie wierz 
nigdy kobiecie”, ale także z lat 60-tych: „Sen o Warszawie”, „Nie-
dziela będzie dla nas”, „Płoną góry, płoną lasy”, „Dwudziestolatki”, 

„Powiedz stary, gdzieś ty był”. A więc przeboje moich kolegów, 
często przyjaciół, ale w mojej interpretacji. Jest też jedna nowa 
piosenka, która stanowi filozoficznie postawione pytanie, które 
nasuwało mi się podczas nagrań: „Dlaczego dziś nie pisze nikt 
takich piosenek?” – No właśnie, dlaczego? Na to pytanie nie ma 
chyba dobrej odpowiedzi... 

Natomiast z zespołem góralskim Marcina Pokusy nagraliśmy 
najpiękniejsze kolędy rodem z gór. Nasza firma płytowa EMI 
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Music wpadła na pomysł wydania w okresie przedświątecznym 
specjalnego boxu, który zawiera tamte 2 płyty z Polskimi songbo-
okami oraz płytę z kolędami góralskimi i dodatkowo tytułową 
pastorałką całego zestawu: „Wesołych świąt z gwiazdkowych kart”. 
Do tej pastorałki nakręciłem też teledysk. Ten zestaw świąteczny 
został bardzo efektownie wydany, jest tam miejsce, w którym 
każdy może złożyć życzenia obdarowywanej osobie. Taki zabieg 
marketingowy, ale chyba miły?

Jest Pan jednym z nielicznych polskich wykonawców 
szczerze poruszających tematy wiary, śmiało mówiąc 
i śpiewając o Bogu. W USA to dość powszechne, w Polsce 
chyba tylko w okresie świątecznym.

Niestety. Po moim długim okresie „niewiary” powrót do Boga jest 
czymś, czym żyję. To nie jest takie sobie efekciarstwo. Oczywiście 
jestem często o to atakowany. Ale jeżeli wyznawcy szatana obno-
szą się wiarą w niego, ateiści – ze swoją niewiarą, a agnostycy – ze 
zwątpieniem, dlaczego ja nie mam mówić o swej wierze? I także 
śpiewać; bo przecież kto śpiewa na chwałę Pana, to jakby się 
modlił dwa razy. 

Do Kościoła wróciłem dzięki Ewie, która w Chicago zaciągnęła 
mnie na Wielkanoc do kościoła. Ksiądz zwrócił mi uwagę, że nie 
żuje się gumy w świątyni. Bardzo mnie to ubodło, aż ze złości 
przykleiłem pod ławkę tę przeżutą gumę. Ale wróciłem do domu 
pełen niepokoju i rozmyślań. Poprosiłem teściową o książeczkę 
do nabożeństwa. Zacząłem czytać... 

Nie rozstaję się z nią do dziś, choć potem przeczytałem wszystkie 
najważniejsze święte księgi: Biblię, Torę i Koran.

Jakieś plany na karnawał?

Przede wszystkim zaczynamy karnawał hucznie, bo występem 
sylwestrowym na Rynku we Wrocławiu z okazji 60-lecia Polskiej 
Telewizji. Sympatyzując z prywatnymi stacjami TV, miłość jednak 
zostawiam dla Polskiej Telewizji, bo dzięki niej jestem, gdzie jestem. 

Oczywiście w karnawale, jak zawsze, mamy ręce pełne roboty, ale 
ten nadchodzący rok jest dla mnie szczególny, to już 50-ty rok 
mojej drogi artystycznej. Mamy już nawet hasło na ten jubileusz: 

„Pół wieku człowieku!”.” To także tytuł piosenki napisanej przez 
mego menedżera od 38 lat (rekord w skali światowej) – Andrzeja 
Kosmali. Taki też tytuł będzie miała jubileuszowa moja płyta, która 
ukaże się na jesieni.

Coraz więcej polskich gwiazd bierze udział w programach 
rozrywkowych, jako uczestnik lub jako juror. Czy nie ciągnie 
Pana, aby stać się celebrytą?

Kompletnie nie ciągnie mnie do tego typu programów, choć mia-
łem propozycje zarobienia niezłych pieniędzy. Oceniać młodych 
ludzi, udawać mędrca i znawcę… W tej branży te oceny są tak 
kruche, tak subiektywne. Można na oczach całej Polski zrobić 
krzywdę młodemu człowiekowi. Wstyd mi za koleżanki i kolegów, 
którzy podjęli się tego zadania. Ja rozumiem pedagoga – Panią 
Elżbietę Zapendowską, kompozytora – Adama Sztabę, autorów 
tekstów, reżyserów, ale nigdy niech śpiewak nie ocenia śpiewaka. 
Zawsze będzie podejrzany, że walczy z ewentualną konkurencją. 
Popularna dziś piosenkarka, Sylwia Grzeszczak w wieku 6 lat 
występowała ze mną w programie „Od przedszkola do Opola”. 
Ubawiła mnie tak, że do dziś pamiętam. A teraz się dowiaduję, 
że to była Sylwia Grzeszczak, z którą dziś ścigam się na listach 
sprzedaży płyt i… często przegrywam. 

A czy jestem celebrytą? Według wstrętnych kolorowych gaze-
tek – tak, ale ja nie jestem na warszawskich salonach, nawet 
po programach, w których występuję, nie chodzę na bankiety. 
Uciekam do mojej samotni w Grotnikach pod Łodzią.

Jak ocenia Pan obecny rynek muzyczny, porównując go 
do tego sprzed lat, gdy zaczynał Pan swoją karierę?

Wydawałoby się, że wolny rynek jest większy, a więc i łatwiejszy. 
Nie może być bardziej mylnego zdania. Kiedyś mieliśmy 3 stacje 
radiowe i 2 telewizyjne. A więc wystarczyło tam trafić z udaną 
piosenką i na drugi dzień być gwiazdą. Czasem jeden festiwal 
w Opolu czy Sopocie załatwiał sprawę. Teraz trzeba się nabiegać. 
Ale tym, którzy się przebili, chcę powiedzieć: przebić się jest trudno, 
ale utrzymać się – to jest sztuka!

Jak odebrał Pan swoisty „prezent noworoczny” naszego 
Parlamentu w postaci likwidacji 50% kosztów uzyskania 
przychodów twórców? Jakie praktyczne skutki to może 
wywołać dla artystów?

Dramatyczne! Mało że wymyślił to premier Tusk, który – jak nie był 
premierem – mówił, że nie wolno tego robić, bo nawet komuniści 
się na to nie odważyli. Najbardziej boli mnie, że sprzedano to 
społeczeństwu pod hasłem odbierania przywilejów. Jaki to był 
przywilej? Przecież Państwo odlicza np. przedsiębiorcom koszty 
uzyskania. W wypadku wolnych zawodów artystycznych Państwo 
zryczałtowało nam te koszty na poziomie 50%, czyli sobie ułatwiło 
proces opodatkowywania. Teraz będę zbierał każdy rachunek 
związany z moją działalnością: benzyna, instrumenty, samochody, 
płyty, książki, garnitury, nawet skarpetki, koszty reklamy itd. Będę 
musiał więc założyć firmę „Krzysztof Krawczyk”. A przecież taka 
firma działa już od 50 lat. I mogę udowodnić, że niezależnie od 
ustroju Państwo więcej mi zabrało, niż dało...
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Zawód – zewnętrzny  
dyrektor finansowy

WYWIAD

Jakie obowiązki spoczywają na tłumaczu przy-
sięgłym?

Zadania i obowiązki tłumacza przysięgłego określone 
są ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie 
tłumacza przysięgłego. Należą do nich: 
 » sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka 

polskiego na język obcy i z języka obcego na język 
polski, a także sprawdzanie i poświadczanie tłu-
maczeń wykonanych przez inne osoby,

 » sporządzanie poświadczonych odpisów pism w ję-
zyku obcym oraz sprawdzanie i poświadczanie 

Język – narzędzie efektywnego 
porozumiewania się...

Elżbieta Nowak – 
absolwentka filologii 
angielskiej UJ,  
od 1989 r. tłumacz 
przysięgły języka  
angielskiego,  
a od 1995 r. członek 
rzeczywisty STP. 

odpisów pism w języku obcym wykonanych przez 
inne osoby,

 » dokonywanie tłumaczeń ustnych.

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany: 
 » wykonywać swoje zadania ze szczególną sta-

rannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów prawa, 

 » zachować w tajemnicy fakty i okoliczności, z któ-
rymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;

 » doskonalić kwalifikacje zawodowe.
 » prowadzić repertorium, tj. rejestr wykonywanych 

tłumaczeń.

Jaki język aktualnie ma najmniejszą liczbę tłu-
maczy przysięgłych?

Listę tłumaczy prowadzi Minister Sprawiedliwości 
i wpisywane są na nią osoby, które spełniły wymaga-
nia i zdały egzamin, wraz ze wskazaniem języka/języ-
ków, z których/na które przygotowują tłumaczenia.

Przykładowo obecnie języki: amharski, islandzki, 
paszto, kirgiski są reprezentowane przez 1 tłumacza 
każdy, a nie ma tłumaczy np. języka estońskiego 
czy uzbeckiego. W takich przypadkach można zlecić 
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tłumaczenie poświadczone w danym kraju z takie-
go języka np. na angielski, niemiecki czy inny język 

„reprezentowany” przez tłumaczy przysięgłych w Pol-
sce, a następnie uzyskać tłumaczenie z tego języka 
na język polski, ewentualnie skorzystać z pomocy 
placówki konsularnej. 

Z jakiej dziedziny teksty są najtrudniejsze do 
tłumaczenia?

Trudno chyba wskazać je w sposób jednoznaczny. 
Tłumacz przysięgły nie musi być filologiem. Jeżeli 
spełnia kryteria formalne, może niejako specjalizo-
wać się w tłumaczeniu w dziedzinie, która dla kogoś 
innego jest ‘hermetyczna’ i oznacza trudności nie 
do pokonania, a takiej osobie nie nastręcza więk-
szych trudności. Może być i tak, że tłumacz, przez 
lata praktyki i doświadczeń, zbudował bazę wiedzy 
w danej dziedzinie, a z kolei nie zajmuje się innymi 
zagadnieniami, które dla niego w związku z tym są 
nieznane i których tłumaczenia się nie podejmie.

Czy zdarza się, że tłumacz przysięgły odmawia 
tłumaczenia? Jeśli tak, to dlaczego?

Zgodnie z art. 15 ustawy tłumacz przysięgły nie może 
odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy na żądanie 
sądu, prokuratora, policji oraz organu administracji 
publicznej, poza szczególnie ważnymi przyczynami 
uzasadniającymi odmowę. W ustawie przyczyny te 
nie są sprecyzowane, natomiast można wówczas 
sięgnąć do „Kodeksu Tłumacza Przysięgłego” opra-
cowanego przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy 
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, w którym 
wyszczególnia się sytuacje usprawiedliwiające od-
mowę tłumaczenia. Są to m.in.: brak wystarczającej 
wiedzy fachowej, nieznajomość terminologii spe-
cjalistycznej w danej dziedzinie, zbyt krótki czas na 
przygotowanie się do specjalistycznego tłumaczenia, 
wcześniej podjęte zobowiązanie wykonania innego 
tłumaczenia, choroba, wypadek losowy, wyjątkowa 
sytuacja osobista, urlop, itp. 

Jaka forma tłumaczenia – pisemna czy ustna – jest 
najczęściej praktykowana i z czego to wynika?

Wydaje się, że tłumaczenia ustne stanowią mniejszą 
część pracy wykonywanej przez tłumacza przysię-
głego, ale to także zależy w pewnej mierze od tego, 
ilu jest tłumaczy danego języka i miejsca. Jeżeli jest 
ich niewielu, szansa na to, że będą częściej wzywani 
przez policję, sąd itp. do pomocy także w sprawach 
nagłych, jest większa.

Nie ma w Polsce rozróżnienia na tłumaczy przy-
sięgłych ustnych i pisemnych, a zatem większość 
wykonuje oba rodzaje tłumaczeń. Są przy tym osoby, 
które preferują tłumaczenia pisemne, przy których 
można sięgać do wszelkiego rodzaju materiałów 
pomocniczych. Inni z kolei odnajdują się świetnie 
w tłumaczeniach ustnych, które, można zaryzyko-
wać twierdzenie, są trudniejsze także i dlatego, że 
nie można sięgać do źródeł, wielokroć nie ma czasu 
ani możliwości, aby np. zapytać o niezrozumiały 
termin czy wypowiedź – a błędny przekład może 
być brzemienny w skutki. Co nie znaczy oczywiście, 
że błędów wynikających z niezrozumienia treści nie 
można nie popełnić w tłumaczeniu pisemnym – tu 
także należy mieć się na baczności i zawsze dbać 
o rzetelność przekładu. Poza tym oba te rodzaje 
tłumaczeń uzupełniają się wzajemnie, tj. tłumaczenie 
ustne często ma swój dalszy ciąg w postaci tłumacze-
nia pisemnego dokumentu, który był przedmiotem 
postępowania sądowego czy czynności notarialnej.

Generalnie odpowiedzialność spoczywająca na tłu-
maczu jest ogromna, a praca wymaga nieustan-
nego doskonalenia umiejętności tak językowych, 
jak i warsztatowych oraz – na co zawsze zwracam 
uwagę – wiedzy ogólnej, śledzenia bieżących wyda-
rzeń i świadomości, że w zmieniającym się otoczeniu 
zmienia się także język czy wymogi formalne, których 
należy dopełnić. Niezwykłą cechą tej pracy jest jej 
niepowtarzalność – poza wykonywaniem tłumaczeń 
pewnych szablonowych dokumentów i czynności, 
rutyna tłumaczom z pewnością nie grozi.
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PFR przedstawił procedurę rozliczenia subwencji 
otrzymanych przez mikro, małe i średnie firmy. Co 

do zasady cały proces rozliczenia będzie odbywać się 
w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem 
którego zawarto umowę subwencji finansowej. Prze-
prowadzić go będzie mogła – jednoosobowo – osoba, 
która posiada dostęp do bankowości elektronicznej 
firmy w tym banku.

Krok 1. Otrzymanie propozycji PFR. Przed upływem 
12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank 
przedstawi przedsiębiorcy – w bankowości elektronicz-
nej – propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji 
finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie 
uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. 

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia. Co do za-
sady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie 
go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty 
subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że 
przedsiębiorca zgadza się na wyliczoną przez PFR wy-
sokością tej kwoty (kwota bezsporna). Wtedy nie będzie 
możliwości późniejszego kwestionowania tej kwoty 
w postępowaniu wyjaśniającym.

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych, tj:
 » oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko 

MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR 
przyjmie wartość straty = 0,

 » oświadczenia o spadku przychodów – w razie braku 
danych w rejestrach (dot. listy kodów PKD upraw-
niających do 100% umorzenia subwencji),

 » innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, 

Rozliczenie subwencji 
finansowej z „Tarczy 
Finansowej PFR 1.0”
Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną w zeszłym roku  
z „Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm”?

o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wyma-
gane) czy o przekształceniu.

Krok 4. Podpisanie oświadczenia – za pomocą narzędzi 
autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Oświadcze-
nie o rozliczeniu subwencji finansowej przedsiębiorca 
ma obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia 
po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłace-
nia firmie subwencji finansowej oraz nie później niż 
w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy 
liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej.

Krok 5. Weryfikacja oświadczenia przez PFR.

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR. Po rozpatrzeniu 
oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej bądź 
po upływie terminu na jego złożenie PFR podejmie 
jedną z 3 decyzji:
 » decyzję określającą kwotę subwencji finansowej 

podlegającą zwrotowi. Subwencja finansowa będzie 
podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści 
decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym od banku har-
monogramem spłat.

 » decyzję określającą kwotę subwencji finansowej 
podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję 
otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki 
programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej 
otrzymanej subwencji finansowej – w terminie 14 dni 
roboczych od dnia udostępnienia przedsiębiorcy  
tej decyzji PFR.

 » decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR 
okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wyso-
kości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Więcej na stronach PFR.

DORADCA RADZI

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp


23ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

Kwoty jednorazowych  
odszkodowań

NIEZBĘDNIK

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych odszkodowań 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową (wg obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2020 r. 
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub cho-
roby zawodowej, M.P. poz. 279) wynoszą:

• 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

• 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększe-
nia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

• 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodziel-
nej egzystencji ubezpieczonego;

• 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

• 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

• 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

• 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek 
i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

• 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub 
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

• 18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są 
równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich 
przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

• 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
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KALENDARZ KLIENTÓW 
KANCELARII

W Y D A W C A :  F O R U M  D O R A D C Ó W  P O D A T K O W Y C H

1 Święto Pracy.

2 Dzień Flagi RP.

3 Święto Konstytucji 3 Maja. 

7 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 dywi-
dend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych 
i przekazanie podatnikowi mającemu 

siedzibę lub zarząd w Polsce informacji 
CIT-7. Wpłata podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej za kwiecień. 
Rozliczenie podatku od niezrealizowa-
nych zysków.

10 Wpłata składek ZUS – osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie. 
INTRASTAT.

11 Dzień Doradcy Podatkowego.

16 Wniebowstąpienie.

17 Wpłata II raty podatku od nieru-
chomości, podatku leśnego i podatku 
rolnego – osoby fizyczne. Wpłata 
podatku od nieruchomości i podatku 
leśnego za maj 2021 r. oraz II raty 
podatku rolnego - osoby prawne, 
jednostki organizacyjne i spółki 
nieposiadające osobowości prawnej. 
Wpłata składek ZUS – pozostali płatnicy 
składek. PPK.

20 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatni-
ków i płatników-pracodawców. Wpłata 
ryczałtu. PFRON.

23 Zielone Świątki.

25 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie 
JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewiden-
cyjna). Informacja podsumowująca. 
Rozliczenie podatku cukrowego 
i podatku od sprzedaży detalicznej.

26 Dzień Matki.

31 Pracodawca tworzący obligatoryj-
nie ZFŚS jest zobowiązany do wpłace-
nia co najmniej 75% równowartości 
odpisów podstawowych na wyodręb-
niony rachunek bankowy ZFŚS.

M A J
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