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ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
Tematem bieżącego numeru są zmiany przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych (CIT) wprowadzane na 2023 rok.
W gazecie przedstawiono również różne inne nowelizacje przewidziane na przyszły
rok, w tym np. regulacje mające na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej
przed podwyżkami cen prądu w ramach „tarczy solidarnościowej”.
Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek zatrucia rzeki Odry, mogą składać
wnioski o wsparcie.
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NEWS

Nowe przepisy antyzatorowe
Doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego spóźniania się ze spełnianiem świadczeń
pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności
umownych klauzul ograniczających cesję wierzytelności w relacjach asymetrycznych – to
główne zmiany, jakie przewiduje nowelizacja
ustawy antyzatorowej.
Ma ona się przyczynić do skuteczniejszego przeciwdziałania zatorom płatniczym. Zakłada:
uproszczenie obowiązku sprawozdawczego
•
o praktykach płatniczych;
doprecyzowanie i uregulowanie kwestii dotyczą•
cych obowiązku sprawozdawczego o praktykach
płatniczych;
•
poprawę efektywności postępowania w sprawie
nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i uelastycznienie modelu karania;
•
nadanie uprawnienia do niedochodzenia rekompensaty agencjom wykonawczym w sytuacji, gdy
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•

•

•

jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu
albo większa od tego świadczenia;
nałożenie obowiązku składania oświadczenia
o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców (obecnie tylko duzi przedsiębiorcy
będący dłużnikami mają taki obowiązek);
wprowadzenie bezskuteczności postanowień
umownych zakazujących albo ograniczających
przelew wierzytelności w przeterminowanych
transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca
niebędący podmiotem publicznym;
doprecyzowanie przepisów w zakresie wyłączenia
stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
do długów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Zwiększenie efektywności postępowań Prezesa
UOKiK powinno wpłynąć motywująco na terminowe
regulowanie zobowiązań przez dużych przedsiębiorców wobec przedsiębiorców z sektora MŚP.
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AKTUALNOŚCI
PODATKI
OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE
GRUP VAT
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia
podatkowe dotyczące grup VAT (GV). Najważniejszą
cechą tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy.
Objaśnienia podatkowe przedstawiają praktyczne rozumienie przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim
umożliwią wspólne rozliczenie przez kilka podmiotów
w ramach tzw. grup VAT. Objaśnienia podatkowe
odnoszą się do przepisów, które będą obowiązywać

od 1 stycznia 2023 r. Koncentrują się na przesłankach
(warunkach) utworzenia grupy VAT, zasadach rozliczeń
w trakcie funkcjonowania grupy, jak i zagadnieniach
związanych z zakończeniem działalności przez grupę VAT. Wiele miejsca poświecono także prawom
i obowiązkom związanym z okresami przejściowymi.
W związku z wynikającymi z konsultacji podatkowych
postulatami objaśnienia podatkowe zostały rozszerzone o niektóre kwestie.
DANE DUŻYCH PODATNIKÓW CIT
OPUBLIKOWANE
Ministerstwo Finansów opublikowało listę dużych
podatników CIT za 2021 r. Liderami są firmy z sektora
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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bankowego, energetycznego i paliwowego. Ministerstwo Finansów co roku prezentuje listę dużych podatników CIT. Dane dotyczą zeznań indywidualnych
firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz
podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Analizując płacony podatek, wśród
indywidualnych firm liderami są:
1. Polski Koncern Naftowy „Orlen” S.A. – ponad
1,5 mld zł;
2. P4 z o.o. – ponad 1,4 mld zł;
3. PGNiG S.A. – blisko 1,2 mld zł;
4. Jeronimo Martins Polska S.A. – blisko 724 mln zł;
5. Cyfrowy Polsat S.A. – blisko 720 mln zł;
6. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – blisko 499 mln zł;
7. Santander Bank Polska S.A. – ponad 483 mln zł;
8. Arcelormittal Poland S.A. – ponad 456 mln zł;
9. Polkomtel z o.o. – ponad 437 mln zł;
10. FRF Beteiligungs-GMBH – ponad 364 mln zł.
Wśród podatkowych grup kapitałowych na czele rankingu znalazły się:
1. KGHM II – blisko 1,5 mld zł;
2. Powszechna Kasa Oszczędności BP SA – ponad
1,4 mld zł;
3. MBANK – blisko 640 mln zł;
4. PZU – ponad 625 mln zł;
5. PGK PGE 2015 – ponad 616 mln zł;
6. ENEA – 411 mln zł;
7. Energa 2021 – blisko 294 mln zł;
8. Górażdże – 94 mln zł;
9. Materiały Budowlane – blisko 78 mln zł;
10. E.ON – ponad 75 mln zł.
JAKIE PODATKI SZYKUJE RESORT
JACKA SASINA?

w przypadku zakupu co najmniej 10 nieruchomości
w ciągu 12 miesięcy.
Przewidziano też wprowadzenie podatku, którego
mechanizm jest podobny do istniejącego podatku
od przychodów z budynków (podatku minimalnego),
ale z nową, wyższą stawką.
Trzecia propozycja polega na opodatkowaniu właścicieli mających co najmniej 5 mieszkań na wynajem
nową, wyższą stawką podatku od nieruchomości.
Wcześniej zaproponowany przez wicepremiera
Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków za
2022 rok miał wynieść 50% i objąć nie tylko spółki
Skarbu Państwa, koncerny energetyczne oraz banki,
ale także wszystkie firmy prywatne zatrudniające powyżej 250 osób. Do budżetu państwa miało wpłynąć
z tego tytułu 13,5 mld zł. Jednak sama taka zapowiedź
przyczyniła się do obniżenia wiarygodności naszego
kraju w oczach potencjalnych inwestorów i spadków
na giełdzie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
KASY REJESTRUJĄCE W MYJNIACH
SAMOCHODOWYCH OD PRZYSZŁEGO ROKU
Minister Finansów odroczył o kolejne 4 miesiące
obowiązkowy termin instalacji kas rejestrujących
w myjniach samochodowych. Nowy termin to 1 lutego 2023 r.

PRAWO
ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO

Jak donoszą media, dla właścicieli nieruchomości
mieszkalnych planowane są 3 daniny. Nowe przepisy
mają nie obejmować osób fizycznych, jednak będzie
to już przysłowiowe „włożenie nogi w drzwi”, dla szykowanego „tylymi drzwiami” podatku katastralnego.
Pierwsza ma dotyczyć głównie w funduszy budujących
i kupujących mieszkania na wynajem. Tzw. podatek
transakcyjny może wynieść ok. 10% wartości transakcji
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17 września 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami
naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany
te m.in. wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia
drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców,

którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą
pod wpływem alkoholu.
TARCZA PRAWNA
15 września 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
W jej treści – obok szeregu jednostkowych rozwiązań
mających na celu uproszczenie niektórych procedur – znalazła się także poprawka umożliwiająca
uruchomienie programu wsparcia przedsiębiorców
działających przy granicy z Białorusią, którym wciąż
nie zrekompensowano w pełni strat poniesionych
w wyniku wprowadzenia na tym obszarze zakazu
przebywania.
NIEBEZPIECZNY „PROJEKT USTAWY
O OCHRONIE LUDNOŚCI ORAZ O STANIE
KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ”
Rząd rzygotował projekt ustawy, który w założeniu
ma na celu zapewnienie funkcjonowania ochrony
ludności w związku z zagrożeniami naturalnymi
i cywilizacyjnymi, w tym militarnymi oraz ma na celu
wprowadzenie instrumentów prawno-organizacyjnych w zakresie ochrony ludności, które pozwolą na
zapewnienie sprawnego i efektywnego finansowania
oraz działania w przedmiotowym obszarze, w tym
skuteczne zapobieganie, przygotowanie oraz reakcję
na zagrożenia. Projekt zakłada konsolidację aktów
prawnych regulujących kwestie ochrony ludności,
zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, stanu
klęski żywiołowej, a także przedefiniowanie i podniesienie do rangi ustawy regulacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.

dzanie pozakonstytucyjnych stanów nadzwyczajnych,
mogących być zarządzanych praktycznie bez powodu,
usunięcie prawa do odszkodowań w stanie klęski
żywiołowej, a także dopuszczenie możliwości łamania
najbardziej podstawowych praw człowieka i obywatela przez władze (jak np. przymusowe podawanie
preparatów medycznych, nakaz pracy przymusowej,
odbieranie nieruchomości i rzeczy ruchomych).

KADRY I ZUS
KAŻDY PŁATNIK SKŁADEK POWINIEN
ZAŁOŻYĆ PROFIL NA PUE ZUS!
Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy,
kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Po zmianach obowiązek
ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także
właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko
za siebie. Płatnicy składek, którzy nie mają profilu
na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.
Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im taki profil.
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym
miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik
przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń
z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich
pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je
do innych instytucji (np. banku lub urzędu).
35-GODZINNY TYDZIEŃ PRACY?

Przewidziano doprecyzowanie zadań poszczególnych
organów, stworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze ochrony ludności, w tym obrony
cywilnej, przede wszystkim w wymiarze praktycznym.
Prawnicy zwracają jednak uwagę na liczne mankamenty projektowanej regulacji, w tym np. wprowa-

Grupa posłów Lewicy złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia
35-godzinnego tygodnia pracy, przewidujący stopniowe skrócenie normy tygodniowego czasu pracy
z przeciętnie 40 do przeciętnie 35 godzin, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzeń.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Nowości w podatku
dochodowym od osób
prawnych na 2023 rok
Parlament przyjął już nowe rozwiązania dla podatników m.in. podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT). Nowelizacją ustawy o CIT przedłużone zostało działanie „tarczy antyinflacyjnej”, która będzie obowiązywać
do końca 2022 r. Zmiany w CIT mają na celu udoskonalenie przepisów
dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, a także wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.

Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać
wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne.
– „Obniżenie podatków to jeden ze sposobów na przetrwanie w tych trudnych czasach. Dlatego, monitorując
obecną sytuację, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu
działania tarczy antyinflacyjnej do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być
solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli” – wskazał wiceminister finansów Artur Soboń.
ZMIANY W PODATKACH
Ustawa z dnia 7 października 2022 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw wprowadza regulacje o charakterze
doprecyzowującym istniejące rozwiązania.
Nowelizacja ta ma sprzyjać również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinna
przyczynić się, w dłuższej perspektywie,
do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.
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Najistotniejsze zmiany w zakresie CIT obejmują:
» modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów
o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023); podatek minimalny zacznie
więc obowiązywać dopiero od 2024 r. Będą go płacić
spółki, których poziom rentowności nie przekroczy
2%. Wprowadzono też liczne wyłączenia, m.in. dla
należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz części wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne.
» uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”;
» zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych;
» zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki
holdingowej (PSH);
» uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu
pay & refund;
» gruntowną zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (który ma służyć przeciwdziałaniu unikaniu
opodatkowania poprzez transfer dochodów przy

»

»
»

»

pomocy jednostek pośredniczących do jurysdykcji podatkowych o znikomej efektywnej stawce
opodatkowania);
złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania
kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
likwidację obowiązku składania załącznika przy
korzystaniu z „ulgi na złe długi”;
poprawę regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw.
estońskiego CIT) – m.in. zmianę zasad kwalifikacji
wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników
majątku, zmianę daty powstania obowiązku zapłaty
zaliczek na poczet dywidendy i zmianę warunku
zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT;
zmianę przepisu dotyczącego terminu opłacania
składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez
płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.

Zmiany w zakresie innych podatków obejmują z kolei:
» utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie (np. stawki podstawowej 23% zamiast 22%) –
w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa
skutkami wojny prowadzonej na Ukrainie (pomimo,
że Senat postulował wykreślenie przepisów, które w
2023 r. utrzymują stawki VAT na obecnym poziomie
– czyli 8 i 23%, zaś od 2024 r. wysokość stawek VAT
uzależniają od wydatków na obronność);
» zmianę przepisów zmierzającą do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych,
aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich
poświadczeniach spadkowych.
„TARCZA ANTYINFLACYJNA” DO KOŃCA ROKU

W wyniku opisanej nowelizacji utrzymane zostaną
zatem niższe stawki VAT dla towarów takich jak:
podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i niektóre środki wykorzystywane
w produkcji rolnej.
Przedłużono również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, czyli:
» obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum
unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty
stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową,
gaz skroplony LPG;
» zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
» obniżkę stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Monitorując obecną sytuację, rząd podjął decyzję
o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do
31 grudnia 2022 roku.

Utrzymano również wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Import usług
elektronicznych
a VAT
Usługi elektroniczne to usługi świadczone drogą elektroniczną. Do
tej kategorii należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci
elektronicznej, których świadczenie jest zasadniczo zautomatyzowane (jak np. dostawa oprogramowania, dostęp do baz danych, pobieranie aplikacji lub muzyki czy gry online).

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług
elektronicznych na rzecz osoby fizycznej niebędącej
podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce zamieszkania.
W przypadku świadczenia usług elektronicznych na
rzecz polskich konsumentów miejscem świadczenia
będzie więc Polska.
OBOWIĄZEK REJESTRACJI VAT-UE
Zanim zainteresowany zacznie nabywać od unijnych
kontrahentów usługi, musi zarejestrować się do celów VAT-UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno
podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.
Czynny podatnik VAT powinien zarejestrować się jako
podatnik VAT-UE jeszcze przed dokonaniem nabycia
usług, dla których Polska jest miejscem świadczenia.
Zwolniony podatnik VAT powinien zarejestrować
się jako podatnik VAT-UE, gdy nabywa usługi od kontrahenta z Unii Europejskiej, dla których miejscem
świadczenia jest kraj nabywcy (Polska). Musi wówczas
zarejestrować się na potrzeby VAT-UE oraz rozliczyć
VAT z danej transakcji.
8
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Do rejestracji służy formularz VAT-R. Jeżeli firma ma już
status czynnego podatnika VAT dla transakcji krajowych,
dokonuje tylko odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia
VAT-R. Potwierdzenie nadania numeru VAT-UE otrzyma
na formularzu VAT-5UE.
Od tego momentu dla potrzeb rozliczania transakcji
wewnątrzwspólnotowych ma obowiązek posługiwania
się numerem identyfikacji podatkowej, poprzedzonym kodem PL.
Musi zweryfikować status zagranicznego kontrahenta. Jeżeli nie jest on podatnikiem VAT-UE, to usługi
będą opodatkowane w Polsce (a nie w kraju UE jak
w przypadku świadczenia usług dla podatników). Do
weryfikacji służy system VIES.

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem
świadczenia usług elektronicznych
na rzecz osoby fizycznej niebędącej
podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce
zamieszkania.

JAK ROZLICZYĆ IMPORT USŁUG?
Import usług ma miejsce wówczas, gdy:
» dostawcą usługi jest podmiot, który nie posiada
w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani
stałego miejsca prowadzenia działalności;
» odbiorcą usługi (usługobiorcą) jest przedsiębiorca,
który posiada siedzibę działalności gospodarczej
lub też stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium Polski.

obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu
uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym
obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania
danej transakcji.
Warunkiem odliczenia VAT z tytułu importu jest wykazanie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej.
Najprościej jest rozliczyć podatek należny i naliczony
w jednej deklaracji.

Import usług spoza Unii Europejskiej (podobnie jak
nabycie usług z krajów UE) jest opodatkowany VAT
w Polsce. Do rozliczenia VAT z tytułu importu usług
jest zobowiązany usługobiorca, a więc polski przedsiębiorca.
Do ceny nabycia usługi należy doliczyć polską stawkę
podatku należnego (do zapłaty). Jednocześnie, jeśli
przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i import
usługi jest związany z działalnością opodatkowaną
VAT, przysługuje mu odliczenie podatku naliczonego
(do zwrotu) w tej samej kwocie. Transakcja jest więc
neutralna pod względem VAT.
Podatnik zwolniony z VAT, który został zobowiązany
do odprowadzenia podatku należnego, nie może odliczyć VAT od tej transakcji. VAT jest wtedy kosztem
w podatku dochodowym.
Ceną nabycia jest wszystko to, co przedsiębiorca zapłaci
usługodawcy, wraz z kosztami dodatkowymi takimi
jak prowizje, koszty transportu i ubezpieczenia oraz
podatkami, cłami i innymi należnościami o podobnym
charakterze, ale bez udzielonych obniżek cen, rabatów,
upustów. Jeżeli cena jest wyrażona w walucie obcej, to
należy ją przeliczyć na złote polskie według średniego
kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania
obowiązku podatkowego. Dniem powstania obowiązku
podatkowego jest dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty, jeśli była wcześniejsza niż wykonanie
usługi. Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia
podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie

Do września 2021 roku warunkiem odliczenia VAT od
importu usług było wykazanie podatku należnego od
tej transakcji w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ten
warunek jednak został usunięty i podatek naliczony
można obecnie wykazać wraz z podatkiem należnym.
Nabycie usług wykazuje się w deklaracjach:
» JPK_V7M lub JPK_V7K – podatnik VAT czynny;
» VAT-8 – podatnik VAT zwolniony, ale arejestrowany
jako podatnik VAT-UE;
» VAT-9M – podatnik VAT zwolniony, niezarejestrowany jako podatnik VAT-UE.
W ew. składanej informacji podsumowującej VAT-UE
nie wykazuje się nabycia usług od kontrahenta z UE,
które są opodatkowane w Polsce.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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PRAWO

Ochrona
odbiorców energii
elektrycznej
Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje zamrożenie cen energii
elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

Nowe przepisy przełożą się na brak
wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Nie zapłacą one
wyższych rachunków za prąd do limitu
2 tys. kilowatogodzin (kWh). Wyższy
limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie natomiast osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny
z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.
Wprowadzony zostanie też specjalny
dodatek elektryczny dla gospodarstw
domowych, które zużywają energię
elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej
dotyczyć będzie natomiast gospodarstw, w których są osoby niepełnosprawnością, i wyniesie
on 2,6 kWh.
Z kolei w przypadku rodzin trzy plus (czyli rodzin
z Kartą Dużej Rodziny) oraz rolników, limit ten został
określony na poziomie 3 tys. kWh.
– „Zagwarantowanie naszym obywatelom spokoju
i pewności, że nie dotkną ich drastyczne podwyżki
cen energii elektrycznej od początku było naszym
priorytetem. Dlatego w przyszłym roku ceny prądu
będą zamrożone na poziomie z tego roku do określonych limitów rocznych zużycia” – podkreśliła minister
Anna Moskwa.

ZAMROŻENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii
elektrycznej, gwarantuje stałą cenę na obecnym
poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Limit ten
jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.
10
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Jedynie nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tys.,
2,6 tys. i 3 tys. kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą
wyznaczoną na 2023 r.
Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy z tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie
rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.

DODATEK ELEKTRYCZNY
Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny.
Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast
w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej
ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie
wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.
ZACHĘTA DO OSZCZĘDZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
Premiowane będzie również oszczędzanie energii. Te
gospodarstwa, które w 2023 r. zużyją nie więcej niż
90% energii z 2022 r., w 2024 r. otrzymają specjalny
upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia
energii elektrycznej w 2023 r.
CENY MAKSYMALNE ZA PRĄD
Poza powyższą ustawą, Minister Klimatu i Środowiska
Anna Moskwa 11 października br. przedstawiła Radzie
Ministrów założenia projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości
cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych
odbiorców w 2023 roku. Jak wyjaśniła szefowa resortu
klimatu i środowiska, proponowane przez polski rząd
wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców,
a także podmioty użyteczności publicznej, m.in. takie
jak: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej,
noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc
dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).
– „Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej
ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie
wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców” – poinformowała minister.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:
» gospodarstwami domowymi – od momentu
przekroczenia limitu, który rząd wprowadził już
w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
czyli zasadniczo 2 tys. kWh – do 31 grudnia 2023 r.;
» podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena
będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90%
średniego zużycia energii;
» małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia
2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena
będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90%
średniego zużycia energii takiego podmiotu.
– „Rządowe wsparcie obejmie również podmioty
użyteczności publicznej, które zużywają energię na
potrzeby swojej podstawowej działalności” – podkreśliła minister Anna Moskwa. Będą to m.in.:
» podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
» podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce,
a także dzienni opiekunowie,
» podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
» ochotnicze straże pożarne,
» kościoły i inne związki wyznaniowe,
» placówki, które zapewniają całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku,
» rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
» centra i kluby integracji społecznej, warsztaty
terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne,
» jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
» noclegownie i ogrzewalnie.
Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że do 30 listopada podmioty wrażliwe
powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy
energii w sprawie zamrożenia taryf.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Świadczenie usług
elektronicznych
za granicą a VAT
Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osoby
fizycznej niebędącej podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce zamieszkania. W przypadku świadczenia usług elektronicznych przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz
konsumenta z innego kraju, przedsiębiorca powinien zarejestrować się dla celów VAT
w kraju konsumenta i uregulować podatek zgodnie z przepisami tego kraju.

Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeśli spełnione
zostaną łącznie następujące warunki:
» usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej tylko na terytorium jednego państwa
członkowskiego UE,
» usługi elektroniczne są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających
stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa
UE innym niż terytorium państwa członkowskiego,
w którym usługodawca ma siedzibę,
» całkowita wartość usług elektronicznych, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku
podatkowym kwoty 10 tys. euro (u usługodawcy
posiadającego siedzibę działalności gospodarczej
tylko na terytorium Polski kwota nie przekroczyła
42 tys. zł).
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Jeśli podatnik nie spełnia ww. warunków, to może
rozliczać podatek należny od świadczonych usług elektronicznych na rzecz konsumentów z UE korzystając
z systemu VAT OSS (One Stop Shop).
W przypadku wykonywania usług elektronicznych na
rzecz konsumentów z krajów spoza UE zastosowanie
znajdzie zasada ogólna, tj. miejscem opodatkowania
jest kraj siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe
miejsce pobytu nabywcy usług elektronicznych. Usługi
elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych
niebędących podatnikami VAT, posiadających stałe
miejsce zamieszkania w kraju trzecim (poza terytorium
UE), nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
OBOWIĄZEK REJESTRACJI VAT-UE

Wówczas miejscem świadczenia usług na rzecz pod-

Zanim firma zacznie świadczyć usługi dla unijnych kontrahentów, musi zarejestrować się do celów VAT-UE.

miotów niebędących podatnikami będzie miejsce,
w którym usługodawca (polski przedsiębiorca) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Będzie on
mógł więc rozliczać VAT od świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów z UE w Polsce.

Obowiązek rejestracji dotyczy podatników VAT czynnych i zwolnionych. Czynny podatnik VAT powinien
zarejestrować się jako podatnik VAT-UE jeszcze przed
dokonaniem świadczenia usług, dla których miejscem
świadczenia jest inny kraj UE. Zwolniony podatnik

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

VAT musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, gdy
świadczy usługi na rzecz kontrahenta z UE, dla których
miejscem rozliczenia jest kraj nabywcy tej usługi, tj. inny
niż Polska kraj unijny. Do tej rejestracji służy formularz
VAT-R. Potwierdzenie nadania numeru VAT-UE podatnik
otrzyma na formularzu VAT-5UE. Od tego momentu dla
potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych
ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji
podatkowej, poprzedzonym kodem PL. Musi zweryfikować – przez system VIES - status zagranicznego
kontrahenta. Jeśli nie jest on podatnikiem VAT-UE, to
usługi będą opodatkowane w Polsce (a nie w kraju UE
jak w przypadku świadczenia usług dla podatników).

nia na złote dokonuje się według kursu średniego
danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni
dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik VAT może też wybrać
do przeliczania kwot stosowanych do określenia
podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie
obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu
uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika do rozliczania
danej transakcji.

ROZLICZENIE EKSPORTU USŁUG

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług polega
na sprzedaży usług przez polskiego przedsiębiorcę
na rzecz podatnika mającego swoją siedzibę, stałe
miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce
zamieszkania na terenie kraju należącego do UE.

Eksport usług to świadczenie usług przez polskiego
podatnika VAT na rzecz zagranicznego kontrahenta
z siedzibą w innym kraju niż Polska, kiedy miejscem
opodatkowania usługi jest terytorium państwa, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce
prowadzenia działalności. VAT rozlicza zagraniczny
nabywca w swoim kraju – miejscu świadczenia usługi.
Dla polskiego usługodawcy jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu.
Polski przedsiębiorca powinien udokumentować
wykonanie usługi, wystawiając fakturę bez kwoty
VAT należnego, z adnotacją „odwrotne obciążenie”.
Prawo do odliczenia przysługuje mu tylko wtedy,
gdy usługi podlegają w Polsce opodatkowaniu VAT.
Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję dla
celów VAT i wykazać wartość usługi w pliku JPK_V7M
lub JPK_V7K, mimo że usługa nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta, która w Polsce jest zwolniona
z VAT (np. szkoleniową), nie powinien jej wykazywać
w deklaracji. Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą
składać żadnych deklaracji w zakresie eksportu usług.
Warto też dysponować dokumentami poświadczającymi fakt świadczenia usługi poza Polską i UE.
Jeśli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przelicze-

ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO
ŚWIADCZENIA USŁUG

Ustawa o VAT, z nielicznymi wyjątkami, identycznie
określa miejsce świadczenia usług w przypadku
transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i transakcji z krajami spoza UE. Jeśli firma świadczy usługi
na rzecz kontrahenta z UE, usługa nie podlega
opodatkowaniu VAT w Polsce. Nabywca zapłaci VAT
w swoim kraju. Firma wystawia specjalną fakturę bez
VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie” - nie później
niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu
wykonania usługi.
W deklaracji podsumowującej VAT-UE wykazuje
się świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UE,
które są opodatkowane w kraju siedziby nabywcy.
Informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) muszą być
składane zawsze za okresy miesięczne, wyłącznie
elektronicznie, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
podatkowy z tytułu tych transakcji, i jedynie w razie
wystąpienia transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Podatek z tytułu transakcji wspólnotowych – jeśli wystąpi – opłaca się w tym samym terminie co
w przypadku transakcji krajowych.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Oznaczanie treści reklamowych
przez influencerów
Jesteś influencerem i promujesz bądź testujesz jakieś produkty
np. w zamian za zniżkę, czy też przedstawiasz swoje towary? Prezes
UOKiK przygotował rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych.
Dokument zawiera definicje, regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, oraz przykłady oznaczeń materiałów reklamowych
w różnych mediach społecznościowych, takich jak
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i in. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą influencerzy, agencje
reklamowe i reklamodawcy.
Rekomendacje różnicują współprace komercyjne m.in.
ze względu na sposoby zawarcia umowy, formy wynagrodzenia, wpływ reklamodawcy na materiał i czas
trwania współpracy. Niezależnie od tego, jak influencer
się rozlicza (pieniężnie, w zamian za rabat czy produkt)
oraz czy umowę zawarł na papierze, przez telefon czy
na komunikatorze – wszystkie materiały zawierające przekaz handlowy, za które otrzymał korzyść
materialną, powinien jasno oznaczać jako „MATERIAŁ REKLAMOWY” i wskazywać promowaną markę.
Katalog sformułowań jest szeroki i z punktu widzenia
użytkownika nie ma znaczenia, czy słowo „Reklama”
poprzedzone będzie hashtagiem czy np. nawiasem
kwadratowym. Rekomendowane określenia to np.:
» #reklama lub [REKLAMA],
» #materiałreklamowy lub [MATERIAŁ REKLAMOWY],
» #współpracareklamowa lub [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA],
» Płatna współpraca z marką XYZ,
» Reklama marki XYZ.

promując tę działalność na swoim kanale, powinieneś
przekaz oznaczyć np. słowem AUTOPROMOCJA.
W przypadku prezentów, gdy influencer promuje
pierwszą paczkę PR, publikację oznacza jako „PREZENT”. Inne sugerowane określenia takiego oznaczenia
znajdzie w rekomendacjach. Jeśli ta sama marka
wysyła twórcy kolejne produkty – publikacje o nich
powinien oznaczyć jako „MATERIAŁ REKLAMOWY”.
UOKiK rekomenduje dwupoziomowe oznaczanie reklam, czyli we własnym zakresie (np. w opisie, na zdjęciu
lub filmie, w narracji materiału) oraz przy użyciu funkcjonalności platformy. Dodatkowo istotne jest, żeby
poinformować, jakiej marki dotyczy reklama. Influencer
powinien to zrobić w sposób czytelny, jednoznaczny
oraz zrozumiały dla każdego odbiorcy. Oznaczenie
musi być widoczne zarówno dla stałych obserwatorów,
jak i dla tych, którzy zapoznają się z jego kanałami po
raz pierwszy. Wielkość czcionki, kolory tła – to wszystko
ma wpływ na odbiór przekazu. Ważne jest, aby komercyjny charakter treści był znany konsumentowi już na
wstępnym etapie zapoznawania się z nimi, zarówno na
urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Zadbaj
o wskazanie komercyjnego charakteru treści, następnie wskaż promowaną markę. Na koniec sprawdź, czy
oznaczenie jest czytelne i zrozumiałe dla odbiorców.
Oprócz rekomendacji, UOKiK przygotował bezpłatne

Osobno w rekomendacjach opisano autopromocję,
czyli reklamę marki własnej. Jeśli piszesz książki, świadczysz usługi dietetyczne lub produkujesz kosmetyki –
14
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narzędzie, które można wykorzystać, oznaczając reklamę, autopromocję lub prezent na Instagramie bądź
Facebooku. Jest nim filtr AR.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Życiowy balans
Nauka, kariera, ambicja, wymagania, ciągły rozwój i doskonalenie. Przecież
nikt nie chce stać w miejscu, a „czas to pieniądz”. Złapałeś się już na ten ciąg
wyzwań czy może krąg „życia”? Wszytko jest w jakiś sposób ważne, ale bez
balansu okazuje się drogą donikąd. Dziś będzie o zasadzie work-life balance.
CO TO ZA STAN?

RZĄDZĄCY DOSTRZEGAJĄ PROBLEM

Work-life balance to ostatnio bardzo modne określenie
życiowego balansu, do którego wcześniej czy później
świadomie bądź nieświadomie każdy z nas dąży. Chodzi
o równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym. Precyzyjniej mówiąc, dzień ma nam wystarczyć
na poświęcenie czasu: pracy, rodzinie, ale także na odpoczynek, relacje z otoczeniem czy rozwój osobisty, jak
np. hobby. Specjaliści nie określają zasady WLB jakimiś
ramami czasowymi „od” – „do”. Tym wyznacznikiem
jest tutaj subiektywne odczucie pracownika.

W Polsce zmiany w Kodeksie pracy zachodzą w kierunku
przepisów bardziej przyjaznych pracownikom, a zwłaszcza rodzicom, którzy chcą połączyć pracę zawodową
z życiem rodzinnym. Dzieje się tak m.in. dlatego, że
kolejne rządy próbują zaradzić powiększającej się luce
pokoleniowej. Kryzys demograficzny to już nie tylko
często używany termin socjologiczny, ale realny problem
w Europie, ale nie tylko. Zmiany w Kodeksie przede
wszystkim zwiększają swobodę pracy i dają więcej dni
wolnych. Są dedykowane pracującym rodzicom – niezależnie od branży. Te dwa główne zapisy dają mocne
podstawy zasadzie work-life balance. Grupa pracowników
wymieniona wyżej ma także prawo do dodatkowych dni
wolnych, służących np. załatwianiu „spraw rodzinnych”.
Rozwiązaniem, które się z tym wiąże, jest większa elastyczność w ustalaniu godzin pracy i jej zakresu.

TO NIE WYMYSŁ, TO PALĄCY ZNAK CZASU
Okazuje się, że sami pracodawcy dostrzegają, iż
pracownik, któremu idea work-life balance nie jest
obca jest bardziej kreatywny i efektywniejszy niż ten
z poczuciem, że na jakimś życiowym polu niedomaga.
Chociaż WLB staje się coraz popularniejszy, to jednak
częściej mogą sobie na ten - co by nie mówić - w Polsce jeszcze luksus pozwolić raczej osoby z zawodów
twórczych, kreatywnych.

Według badań Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, Polacy są na wysokim, bo aż 7. miejscu
w zestawieniu najbardziej zapracowanych narodowo-

Wprowadzenie zasad WLB do Kodeksu pracy ma
przede wszystkim wpłynąć na komfort pracujących
rodziców. Rządy UE są zobowiązane do wdrażania
elementów nowej dyrektywy unijnej work-life balance.
Każdy kraj dostosowuje jednak te idee do realiów całej
gospodarki i tworzących ją wielu branżowych specyfik.
Nie w każdym zawodzie da się łatwo i bezboleśnie
wcielać te, co by nie powiedzieć, dobre dla życia rodzinnego i samego zdrowia pracownika zasady. Niektóre
zawody wymagają więcej poświęcenia i oddania siebie.

ści. W badaniu uwzględniono 35 krajów. Z szacunków
wynika, że średni czas pracy Polaka w ciągu roku
osiąga wartość niemal 2 tysięcy godzin. Nie ma się
co oszukiwać, biorąc pod uwagę zasadę idei work-life
balance, to nie jest powód do zadowolenia.

Często wybierający dany zawód wiedzą, co to oznacza
i jaką cenę trzeba będzie zapłacić. Jednak, by zakończyć nieco optymistycznie, warto obserwować zmiany
w przepisach i wierzyć, że stan work-life balance, jeśli
jeszcze nie jest naszym, to wkrótce go osiągniemy!

DANE (ZAZWYCZAJ) NIE KŁAMIĄ

ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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KADRY I ZUS

Wsparcie
przedsiębiorców
znad Odry
Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze,
mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia. Uprawnieni przedsiębiorcy otrzymają jednorazowo 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Pieniądze trafią do firm, które prowadzą swoją
działalność wzdłuż Odry, a ich przychód spadł co najmniej o połowę.

KTO OTRZYMA POMOC?
Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje
przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych
sytuacją ekologiczną na Odrze. Pełen krąg podmiotów określa rozporządzanie Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy. W dokumencie wskazano
28 uprawionych kodów PKD i 35 powiatów z terenów
nadodrzańskich. I tak, przedsiębiorca może otrzymać jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r.
przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków
ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną
na rzece Odrze, jeśli na 31 lipca 2022 r. prowadził
pozarolniczą działalność i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
2007,był oznaczony jednym z kodów:
» 03.11.Z – Rybołówstwo w wodach morskich,
» 03.12.Z – Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
» 03.21.Z – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych
organizmów wodnych w wodach morskich,
» 03.22.Z – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych
organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
» 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków,
16
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» 10.52.Z – Produkcja lodów,
» 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
» 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
» 47.23.Z – Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków
i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
» 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
» 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
» 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
» 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
» 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
» 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania,
» 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla
pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
» 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
» 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
» 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
» 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,

» 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
» 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu
wodnego,
» 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
» 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
» 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
» 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
» 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
» 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

krośnieńskim, nowosolskim, słubickim, sulęcińskim,
wschowskim, zielonogórskim, Zielonej Górze (miasto na prawach powiatu), brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, opolskim, Opolu
(miasto na prawach powiatu), raciborskim, wodzisławskim, goleniowskim, gryfińskim, kamieńskim,
myśliborskim, polickim, sławieńskim, Szczecinie
(miasto na prawach powiatu), Świnoujściu (miasto
na prawach powiatu).
ZUS oceni, czy firma spełnia warunek dotyczący prowadzenia jako przeważającej działalności oznaczonej ww.
kodem PKD, na podstawie danych z rejestru REGON
w brzmieniu na 31 lipca 2022 r.

Przedsiębiorca otrzyma jednorazowe świadczenie,
jeśli:
» rodzaj przeważającej działalności na 31 lipca 2022
r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym wyżej,
» w terminie do 31 lipca 2022 r. był zgłoszony w ZUS
jako płatnik składek z obowiązkiem opłacania składek nie później niż od 1 lipca 2022 r.,
» uzyskał w sierpniu 2022 r. przychód z działalności
(w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy o co
najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo
sierpniu 2021 r. A więc przedsiębiorca, który złoży
wniosek o świadczenie, musi wykazać spadek
przychodów w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50%
w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu lub
czerwcu br. albo w sierpniu 2021 r.
» w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej
jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (obowiązkowych, dobrowolnych) z datą
powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż
1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.,
» w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił do ZUS co
najmniej jeden adres prowadzenia ozarolniczej
działalności w jednym z powiatów: głogowskim,
górowskim, legnickim, Legnicy (miasto na prawach powiatu), lubińskim, oławskim, średzkim,
trzebnickim, wołowskim, wrocławskim, Wrocławiu
(miasto na prawach powiatu), gorzowskim, Gorzowie Wielkopolskim (miasto na prawach powiatu),

Jednorazowe świadczenie stanowi pomoc de minimis,
dlatego przedsiębiorca musi przekazać we wniosku informacje wymagane przy ubieganiu się o ten rodzaj
pomocy publicznej. ZUS oceni, czy firma może otrzymać
taką pomoc de minimis, zgodnie z przepisami.

WNIOSEK
Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można
składać od 30 września br. tylko drogą elektroniczną –
przez platformę PUE ZUS. Pismo powinno wpłynąć do
ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
Przedsiębiorca otrzyma 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r.
do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca
2022 r., który pozostawał w tych ubezpieczeniach do
31 sierpnia 2022 r.
Pieniądze będą wypłacane na rachunek płatnika składek.
ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy
o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.
Świadczenie będzie zwolnione w podatku dochodowego
od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie będzie też podlegało potrąceniom i egzekucji.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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CIEKAWE ORZECZENIE

Umowa może być traktowana
jako faktura
Sprzedawca winien zapłacić VAT, choćby nawet transakcja nie została
prawidłowo udokumentowana. Z kolei nabywca ma prawo go odliczyć.
Jeżeli w umowie jest wskazana kwota VAT i są w niej opisane podstawowe elementy transakcji, to można ją uznać za fakturę.

Takie wnioski płyną z prejudycjalnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nr C-235/21 – Raiffeisen Leasing.
W stanie faktycznym sprawy słoweńska spółka sprzedała nieruchomość spółce Raiffeisen, a później zawarła
umowę leasingu zwrotnego, w której wskazano kwotę
VAT. Raiffeisen nie wystawił faktury na podstawie
umowy i nie zapłacił podatku od rat. Słoweńska spółka odliczyła zaś VAT, powołując się na fakt, iż zawarta
umowa w istocie stanowiła fakturę. Powyższe działanie
zostało zakwestionowane przez słoweńskie organy
podatkowe, co doprowadziło do postępowania przed
sądem. Sąd wystąpił z pytaniem do TSUE, czy umowa
zawarta przez podatników VAT i której przedmiotem
jest dostawa towarów lub świadczenie usług, może być
uznana za fakturę VAT w rozumieniu art. 203 dyrektywy
2006/112. Zgodnie z tym przepisem, każdy, kto wykazał VAT na fakturze, jest zobowiązany do jego zapłaty.
TSUE orzekł, iż artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/
WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że: umowę zbycia i leasingu
zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę w rozumieniu
tego przepisu, w przypadku gdy umowa ta zawiera
wszystkie informacje niezbędne do tego, by organ
podatkowy państwa członkowskiego mógł ustalić, czy
materialne przesłanki prawa do odliczenia podatku
od wartości dodanej zostały w danym wypadku spełnione, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.
18
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Tak więc, jeżeli umowa wskazuje kwotę VAT oraz
zawiera wszystkie wymagane informacje, może być
uznana za fakturę. W takiej sytuacji sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty VAT, zaś nabywca nabędzie prawo do odliczenia podatku. Umowa, która
może zostać zakwalifikowana jako faktura VAT, może
nie zawierać niektórych elementów wskazanych jako
obligatoryjne elementy faktury w art. 226 Dyrektywy
VAT, jeśli organy podatkowe dysponują wszystkimi
informacjami do zbadania, iż spełnione są przesłanki
materialne dotyczące prawa do odliczenia.

Umowa może być fakturą jedynie
w wyjątkowych przypadkach.

Specjaliści podatkowi obawiają się skutków opisanego orzeczenia TSUE i apelują do ministra finansów
o wydanie interpretacji ogólnej bądź objaśnień podatkowych. Zwacają bowiem uwagę, iż faktury, które
są wystawiane do zwykłej umowy handlowej, mogą
zostać uznane za puste, a ich wystawcy mogłaby
grozić odpowiedzialność karnoskarbowa czy w niektórych przypadkach – karna. Musiałby on ponadto
zapłacić podwójną kwotę VAT i odsetki za zwłokę.
Należy jednak zauważyć, że wyrok TSUE dotyczył
tylko sytuacji, gdy strony nie wystawiły faktury VAT
związanej z umową. Przyjąć należy zatem, iż umowa
może być fakturą jedynie w wyjątkowych przypadkach.

NEWS

Korzystne zmiany w podatku
od spadków i darowizn
Od 13 października br. obowiązują wyższe kwoty wolne.
Z korzyścią dla podatników zmieniła się też skala podatkowa. Nowe zasady dotyczą darowizn i spadków, dla których
obowiązek podatkowy powstał od 13 października.

NOWE ROZPORZĄDZENIE

poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą rodzinę (wuja lub ciotkę) może

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości
rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od
spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu
tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których
oblicza się ten podatek, które weszło w życie 13 października 2022 r., podwyższa kwoty wolne i przedziały
skali podatkowych o 8,27 %, zgodnie ze wzrostem cen
towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

teraz zapłacić 12 proc. podatku do kwoty 11 128 zł,
a wcześniej po przekroczeniu 10 278 zł wchodził już
w stawkę 15 proc. Równocześnie 15 proc. stawka
obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej
do 20 557 zł.

LIMITY I PODWYŻSZENIA
W efekcie podwyższone zostały kwoty wolne dla darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na określone
w ustawie cele mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy
o podatku od spadków i darowizn). Teraz wynoszą one:
» 10 434 zł zamiast dotychczasowych 9 637 zł do –
limit od jednego darczyńcy,
» 20 868 zł zamiast dotychczasowych 19 274 zł –
limit od wielu darczyńców łącznie.
Wzrosły również kwoty wolne od podatku. Od 13 października wynoszą one:
» 10 434 zł (zamiast 9 637 zł) w I grupie podatkowej,
» 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w II grupie podatkowej,
» 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w III grupie podatkowej.
Na korzyść podatników zmieniła się też skala podatkowa, tzn. wzrosły przedziały, do których stosuje się

Przepisy tego rozporządzenia dotyczą przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od
13 października 2022 r., obejmując m.in. darowizny otrzymane od tego dnia, albo spadki, których
nabycie sąd lub notariusz potwierdził po 12 października 2022 r.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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WYWIAD

Wywiad z Krystyną
Zachwatowicz-Wajdą
Prezesem Fundacji Kyoto-Kraków, która zbudowała w Krakowie
Muzeum Manggha.

Pani Krystyno, proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, czym zajmuje się Fundacja Kyoto-Kraków?
Jak Pani na pewno wie, Andrzej Wajda otrzymał
w 1987 roku nagrodę Kyoto wynoszącą 450 tys.
dolarów i postanowił przeznaczyć tę sumę na
wzniesienie w Krakowie budynku dla przechowywania i udostępniania zbiorów sztuki japońskiej
zdeponowanych w magazynach Muzeum Narodowego. W tym celu została powołana nasza fundacja, a budynek Muzeum Manggha został otwarty
w roku 1994.
Po odejściu Andrzeja Wajdy zapis w Jego testamencie określa, że wszystkie prawa autorskie należą te-

Krystyna
ZachwatowiczWajda –
Prezes Fundacji
Kyoto-Kraków.
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raz do Fundacji Kyoto-Kraków. Zapis też określa, na
jaki cel mają być przeznaczone – dla ludzi młodych,
maturzystów, którzy studiują lub chcą studiować
kierunki artystyczne. Mistrzowska Szkoła Reżyserii
Filmowej Andrzeja Wajdy – to szkoła prywatna i co
roku otrzymuje pięć całorocznych stypendiów.
Z kolei od 2018 r., co roku Fundacja Kyoto-Kraków
przyznaje również nagrodę im. Andrzeja Wajdy za
działalność społeczną. Chcemy w ten sposób uhonorować ludzi, którzy działają społecznie. Laureatami
byli Jurek Owsiak, Adam Wajrak, Janka Ochojska,
Dariusz Popiela. W tym roku nagrodę otrzyma młoda
osoba z Lublina, która bardzo angażuje się w sprawy
polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie.
Od tego roku fundacja też mocno zaangażowała
się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wzięliśmy na
utrzymanie w Krakowie dwie rodziny ukraińskie. Gdy
przyjechali tu do Krakowa, byli w bardzo trudnej sytuacji. Jedna z tych rodzin, wielodzietna, przyjechała
z ciężko chorym dzieckiem na porażenie mózgowe.
Niedawno, kiedy sytuacja w ich rodzinnym domu
stała się bezpieczniejsza, postanowili wrócić. Drugą
dalej wspieramy. Myślę teraz, żeby pomóc jakiejś
rodzinie z Charkowa tam na miejscu, przecież teraz
połowa tego miasta jest kompletnie zrujnowana.

To właśnie taka nasza działalność społeczna, pozaartystyczna.

Rady. Oczywiście bardzo byłam zaszczycona i póki
mam jeszcze siłę i energię do działania, to chcę zrobić
jak najwięcej.

Który film z dorobku Pani męża ma dla Pani największe znaczenie?
Dla mnie największe znaczenie ma film „Popiół i diament”, ciągle mam go w pamięci i uważam go za
absolutne arcydzieło.
Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jak Pani
myśli, o czym dziś, gdyby żył Andrzej Wajda, nakręciłby film?
Andrzej chciał zrobić film o nacjonalizmie, zresztą
zapisał to w swoich notatkach, które wyda w przyszłym roku wydawnictwo „Universitas”, pod redakcją
profesora Tadeusza Lubelskiego. Uważał nacjonalizm
za wielkie niebezpieczeństwo i bardzo żałował, że nie
uda mu się już tego filmu zrobić.
A czy w planach Pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy są jeszcze jakieś plany artystyczne?
Nie, ja już nie mam siły. Scenografia to ciężka i odpowiedzialna praca, a ja zawsze wszystkie swoje prace
brałam bardzo serio.
Teraz skupiam się na skończeniu bardzo ważnego
dla mnie projektu, którym jest strona internetowa
Andrzeja Wajdy. To się okazało być bardzo trudnym
przedsięwzięciem. Stronę tworzy zespół kilku osób
i myślę, że już dochodzimy do momentu, kiedy uda
się całą strukturę tej strony spiąć w całość. To ma
być strona, na której będzie dosłownie wszystko,
czyli informacje o jego działalności zarówno filmowej,
teatralnej, jak i społecznej.
Czy czuje się Pani spełniona jako prezes fundacji?

To jakie są jeszcze marzenia do spełnienia, póki
jest ta siła?
Ja bym chciała tę stronę internetową zakończyć i właściwie zakończyć wszystko. Bardzo bym chciała, żeby
fundacja dalej trwała, i myślę, że ona w tym kierunku,
w którym obecnie działa, czyli stypendia, pomoc dla
osób z Ukrainy oraz coroczna nagroda im. Andrzeja
Wajdy za działalność społeczną – będzie dalej funkcjonować.
W tym roku Rada Fundacji zgodziła się, aby nagroda
w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu
Kina niezależnego „Mastercard Off Camera” została
nazwana imieniem Andrzeja Wajdy. To było dla mnie

ważne, ponieważ bardzo popierał ten festiwal. WysoNie mogę sama siebie ocenić, trzeba by spytać człon- ka nagroda jest przyznawana młodemu reżyserowi,
ków Rady, czy są zadowoleni z pani prezes. Ja zo- który ma szansę za te pieniądze zrealizować następny
stałam prezesem po odejściu Andrzeja Wajdy, bo film. Bardzo się cieszę, że ta nagroda nazywa się teraz
wcześniej to on pełnił tę funkcję. To była decyzja „Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy”.
ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII
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Miejsce świadczenia usług
transgranicznych
Jak ustalić miejsce świadczenia usług transgranicznych dla celów VAT?

Od miejsca świadczenia usług transgranicznych
zależy, w którym państwie jest płacony podatek.
Przy eksporcie usług do kraju poza UE usługa nie
podlega opodatkowaniu VAT w Polsce – miejscem
świadczenia usługi jest kraj nabywcy, nabywca zapłaci VAT w swoim kraju. Przy świadczeniu usług na
rzecz kontrahenta z UE usługa z reguły nie podlega
opodatkowaniu VAT w Polsce – miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, a nabywca zapłaci VAT
w swoim kraju. Przy imporcie usług spoza UE lub
nabyciu usług z innego kraju UE usługa podlega, co
do zasady, opodatkowaniu VAT w Polsce.
W rozumieniu ustawy o VAT, zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik, który kupuje usługę (usługobiorca),
posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zasada uszczegółowiająca wskazuje zaś, że jeśli usługi
są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia
działalności podatnika nabywającego usługę, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba
działalności gospodarczej, miejscem świadczenia
usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej.
Wyjątki:
» usługi związane z nieruchomościami, w tym
usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi
zakwaterowania (np. w hotelach czy w ośrodkach
wczasowych), usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, jak usługi architektów
i nadzoru budowlanego – miejsce świadczenia:
miejsce położenia nieruchomości;
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»

»

»

»

»

»

»

usługi transportu pasażerów – miejsce świadczenia: miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości;
usługi transportu towaru na rzecz przedsiębiorcy
polskiego, jeżeli transport jest wykonywany w całości poza terytorium UE – miejsce świadczenia:
terytorium znajdujące się poza UE;
usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne,
sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub
podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi
pomocnicze związane z usługami wstępu na te
imprezy – miejsce świadczenia: miejsce, w którym
te imprezy faktycznie się odbywają;
usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki,
edukacji, rozrywki oraz podobne, jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze do tych usług, w tym
usługi świadczone przez organizatorów usług w ww.
dziedzinach na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – miejsce świadczenia: miejsce, w którym
ta działalność jest faktycznie wykonywana;
usługi restauracyjne i cateringowe – miejsce
świadczenia: miejsce, w którym usługi te są faktycznie wykonywane;
usługi krótkoterminowego wynajmu środków
transportu (do 30 dni, a jednostki pływające – do
90 dni) – miejsce świadczenia: miejsce, w którym
te środki transportu są oddawane do dyspozycji
usługobiorcy;
usługi turystyczne – miejsce świadczenia: miejsce,
gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności
gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich nie posiada – miejsce,
w którym posiada stałe miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu.

NIEZBĘDNIK

Limity podatkowe na 2023 r.
W oparciu o kurs euro na pierwszy dzień roboczy października 2022 r. ustala się wiele limitów
istotnych dla prowadzących działalność gospodarczą na kolejny rok.

Rodzaj limitu

Limit w euro

Limit w zł
2022 r.

2023 r.

2.000.000 euro

9.188.200 zł

9.654.400 zł*

200.000 euro

918.820 zł

965.440 zł*

2.000.000 euro

9.188.200 zł

9.654.400 zł*

Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych
w roku w ramach amortyzacji jednorazowej

50.000 euro

230.000 zł

241 000 zł*

Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku
tego przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji przez podmioty rozpoczynające
działalność (CIT)

10.000 euro

46.000 zł

48 000 zł*

Mały podatnik w podatku dochodowym**

2.000.000 euro

9.188.000 zł

9 654 000 zł*

Mały podatnik w VAT

1.200.000 euro
/ 2.000.000
euro***

5.513.000 zł

5.793.000 zł /
9.654.000 zł***

45.000 euro

207.000 zł

217 000 zł*

Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia z VAT

-

200.000 zł

200.000 zł

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
uprawniająca do zwolnienia z VAT

-

50.000 zł

50.000 zł

Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla kontynuujących działalność)
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu
kwartalnie
Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki
cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych
i spółki partnerskie

Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2022 średni kurs euro na dzień 3 października 2022 r. wyniósł 4,8272 zł.
Niektóre ww. przeliczenia dokonywane są w zaokrągleniu do 1.000 zł.
** Przykładowo status małego podatnika uprawnia w zakresie podatku dochodowego do jednorazowej amortyzacji i jest jednym
z warunków 9% stawki CIT.
*** Projekt pakietu zmian, tzw. SLIM VAT 3, przewiduje podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. limitu dla posiadania statusu małego
podatnika w VAT z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.
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1 Wszystkich Świętych.

10 INTRASTAT.

2 Zaduszki.

11 Święto Niepodległości.

7 Wpłata zryczałtowanego podatku od
wypłat zagranicznej osobie prawnej należności 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. Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Rozliczenie podatku od niezrealizowanych zysków.

15 Wpłata składek ZUS – płatnicy posiadający osobowość prawną. Wpłata
IV raty podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego –
osoby fizyczne. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz IV
raty podatku rolnego – osoby prawne,
jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej. PPK.
21 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatników i płatników-pracodawców. Wpłata
ryczałtu. PFRON. Wpłata składek ZUS –
płatnicy niebędący osobami prawnymi.

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/106
tel./(fax): (33) 498 37 35, www.msdslegal.pl
biuro@msdslegal.pl
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25 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie
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od sprzedaży detalicznej.
29 Andrzejki.

