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Tematem bieżącego numeru są odliczenia, z jakich podatnicy podatku docho-
dowego od osób fizycznych mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2021 rok.
Posiadający dzieci mogą np. odliczyć tzw. ulgę rodzinną w PIT za 2021 rok, o czym 
mowa w osobnym artykule.
Czytelników mogą też zainteresować regulacje dotyczące pomocy dla uchodźców 
z Ukrainy.
Życzymy zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych,  
spędzonych w gronie bliskich, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Nam pokój.

ELEKTRONICZNY SERWIS  KLIENTÓW KANCELARII

Nowe obowiązki producentów  
i importerów pozostałych wyrobów  

tytoniowych już w 2022 r.
W związku z objęciem od 20 maja 2024 r. Syste-
mem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów 
Tytoniowych (Track&Trace) wyrobów tytonio-
wych innych niż papierosy i tytoń do samo-
dzielnego skręcania papierosów, producenci 
i importerzy tych wyrobów są zobowiązani do 
31 grudnia 2022 r. przekazać Komisji Europej-
skiej do zatwierdzenia tożsamość proponowa-
nego dostawcy repozytorium pierwotnego oraz 
projekt umowy o przechowywanie danych za-
wierający kluczowe elementy określone w roz-
porządzeniu delegowanym (UE) 2018/573.  

Do przekazywanych Komisji informacji dotyczących 
umów o przechowywanie danych z niezależną stro-
ną trzecią (tzw. dostawcą repozytorium pierwotne-
go) należy załączyć:
• pisemne oświadczenie dotyczące specjalistycz-

nej wiedzy technicznej i operacyjnej, o którym 

mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego 
(UE) 2018/573;

• pisemne oświadczenie dotyczące niezależności 
finansowej i prawnej, o którym mowa w art. 8 roz-
porządzenia delegowanego (UE) 2018/573; oraz

• tabelę korelacji między klauzulami umownymi 
i wymogami określonymi w rozporządzeniu de-
legowanym (UE) 2018/573.

 
Procedura powiadomienia Komisji oraz lista zgłoszo-
nych i zaakceptowanych dostawców repozytoriów 
pierwotnych dostępne są na stronie KE dedykowanej 
systemowi Track&Trace. Tłumaczenie procedury 
na język polski i dodatkowe informacje o systemie 
Track&Trace znajdują się na stronie podatki.gov.pl, 
w zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” 
w dziale dotyczącym tego systemu.

NEWS

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
https://ec.europa.eu/health/tobacco/product-regulation/systems-tobacco-traceability-and-security-features_pl
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/materialy-informacyjne-i-dokumenty/
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PRZEDŁUŻENIE O KOLEJNE 3 LATA  

OBLIGATORYJNEGO MPP

Komisja Europejska (KE) zgodziła się na przedłużenie 
stosowania w Polsce split payment (MPP). 1 marca 
2022 r. nie zmieniły się krajowe przepisy dotyczące 
obligatoryjnego MPP i firmy mają obowiązek stosowa-
nia tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie decyzją wykonawczą Rady (UE) 2019/310 od 
1 marca 2022 r. wygaśnie upoważnienie dla Polski do 
stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielo-
nej płatności (MPP) do towarów i usług wymienionych 

w załączniku do tej decyzji. Nie oznacza to jednak, że 
wygasa obowiązek stosowania MPP.

Wniosek legislacyjny (projekt decyzji derogacyjnej) został 
przedstawiony przez KE 22 lutego 2022 r. i przewidu-
je się, że decyzja derogacyjna zostanie przyjęta przez 
Radę UE w marcu 2022 r. Jednak, kierując się potrzebą 
zapewnienia ciągłości stosowania w Polsce tego me-
chanizmu, w treści projektowanej decyzji wykonawczej 
Rady zawarte zostało uregulowanie potwierdzające jej 
wcześniejsze stosowanie (tj. od 1 marca 2022 r., zgodnie 
z wnioskiem derogacyjnym RP). Przyjmowanie decyzji 
derogacyjnych dla państw członkowskich w dziedzinie 
VAT określających wsteczną datę obowiązywania jest 
dość częstą regułą w procesie legislacyjnym w Radzie. 

SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI
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W związku z tym 1 marca 2022 r. nie zmieniły się krajowe 
przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i w dalszym 
ciągu będzie występował obowiązek stosowania tego 
mechanizmu na dotychczasowych zasadach, w zakresie 
towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do 
ustawy o VAT. Zdaniem MF, split payment to skuteczne 
narzędzie uszczelniania VAT.

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE 

CEN TRANSFEROWYCH

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia 
zmieniające rozporządzenia w sprawie cen transfe-
rowych w zakresie PIT oraz CIT.

DŁUŻSZE TERMINY SPRAWOZDAWCZE  

ZA 2021 ROK

Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw postu-
latom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło – roz-
porządzeniem w sprawie określenia innych terminów 
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz 
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub 
organu sprawozdań lub informacji – czas na sporzą-
dzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań 
skonsolidowanych za 2021 r.

Przedłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. 
na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawoz-
dań finansowych dotyczy:
 » jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem 

jednostek nadzorowanych przez KNF - działających 
na rynku finansowym) oraz organizacji pozarzą-
dowych – o 3 miesiące;

 » jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
 » podatników podatku dochodowego od osób fizycz-

nych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie 
przekazania sprawozdania finansowego Szefowi 
KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone 
terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, 
sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia 

sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz 
zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządza-
nie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

ROZPORZĄDZENIE WYDŁUŻAJĄCE TERMIN 

ROZLICZENIA ROCZNEGO CIT ZA 2021 R.

Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Finansów wy-
dłużyło czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r. 
Według nowego rozporządzenia nie 31 marca 2022 r., 
a 30 czerwca 2022 r. jest ostateczną datą na: 
 » złożenie zeznania o wysokości osiągniętego do-

chodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, 
który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lu-
tego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);

 » wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, 
albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu 
wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek 
za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 
1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 
Zmiana dotyczy wszystkich podatników podatku do-
chodowego od osób prawnych.

ULGA PODATKOWA DLA TZW.  

FRANKOWICZÓW NA ROK 2022

Minister Finansów przedłużył o rok dotychczasowe 
rozwiązania wspierające kredytobiorców i kredy-
todawców w ramach programu zawierania ugód 
dotyczących „kredytów frankowych”.

15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania 
poboru podatku dochodowego od niektórych docho-
dów (przychodów) związanych z kredytem hipotecz-
nym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechanie 
poboru PIT dotyczy:
 » kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkanio-

wych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkanio-
wej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia 
wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego 
przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000521
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000522
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/561
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/561
https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-na-podstawie-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-dnia-26-marca-2022-r-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednostki-lub-organu-sprawozdan-lub-informacji-za-rok-2021
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356456
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/592
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 » przychodów wynikających z zastosowania ujem-
nego oprocentowania kredytu.

Zaniechanie  ma być stosowane do przychodów (do-
chodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 
2022 r. Tym samym obejmie ono również osoby, które 
zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią 
wymienione w rozporządzeniu warunki.

Omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie 
poboru CIT od kredytodawców od dochodów odpowia-
dających równowartości umorzonych wierzytelności 
z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego 
kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.

ODROCZENIE OBOWIĄZKU INTEGRACJI  

URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH KARTY  

PŁATNICZE Z KASAMI FISKALNYMI

Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem Mi-
nisterstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami 
odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia 
przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących 
online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 
2025 r. (z 1 lipca 2022 r.). Do końca 2024 r. nie będzie 
stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł 
wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji 
posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.

Planowany do wprowadzenia, w okresie odroczenia 
obowiązku integracji, obowiązek raportowania da-
nych o płatnościach bezgotówkowych będzie dotyczył 
wyłącznie agentów rozliczeniowych, w rozumieniu 
art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usłu-
gach płatniczych.

OBYWATELE UKRAINY BĘDĄ MOGLI  

PROWADZIĆ SWOJE FIRMY W POLSCE 

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Pol-
sce, będą mogli prowadzić działalność gospodarczą 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PRAWO

ORZECZENIE TSUE OGRANICZA  

POLSKĄ SUWERENNOŚĆ

Orzeczeniem z 16 lutego br. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej potwierdził ważność rozporządzenia 
w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości.

SAMORZĄD DORADCÓW PODATKOWYCH 

NIE MOŻE OGRANICZAĆ ICH  

W ŚWIADCZENIU USŁUG

Minister Finansów zawiesił uchwałę samorządu do-
radców podatkowych zakazującą im świadczenia usług 
na rzecz organów podatkowych.

ZUS W KWIETNIU WYPŁACI TRZYNASTĄ 

EMERYTURĘ

Emeryci i renciści otrzymają trzynastki ze świadcze-
niem przysługującym za kwiecień. Nie muszą składać 
żadnych wniosków do ZUS.

na terytorium naszego kraju na takich samych za-
sadach jak obywatele polscy. Przepisy w tej sprawie 
przygotował resort rozwoju.

STOPY PROCENTOWE NBP 

Od 9 marca 2022 r. obowiązuje uchwała Rady Polityki 
Pieniężnej podwyższająca stopy procentowe NBP 
o 0,75 pkt. proc., do poziomu: 
 » stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;
 » stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
 » stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;
 » stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;
 » stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej;

KADRY I ZUS

https://www.gov.pl/web/finanse/odroczenie-obowiazku-integracji-urzadzen-akceptujacych-karty-platnicze-z-kasami-fiskalnymi
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001466
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220028pl.pdf
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tsue-bezprawnym-orzeczeniem-zmienil-traktaty-unijne
https://www.gov.pl/web/finanse/ograniczenia-w-swiadczeniu-uslug-przez-doradcow-podatkowych-nie-moga-byc-nakladane-przez-samorzad-doradcow-podatkowych
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-w-kwietniu-wyplaci-trzynasta-emeryture/4500544
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/obywatele-ukrainy-beda-mogli-prowadzic-swoje-firmy-w-polsce
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2022_03_08.pdf
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Odliczenia w PIT  
za 2021 rok
Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2021 rok, podatnicy mogą skorzy-
stać z rozmaitych ulg w postaci odliczeń od dochodu do opodatkowania 
i odliczeń od wyliczonego podatku.

TEMAT NUMERU

ODLICZENIA OD DOCHODU

Za 2021 r. podatnik może odliczyć od dochodu do opodatkowania:

Rodzaje odliczeń Wysokość i limity odliczeń

Składki na ubezpieczenia społeczne kwota składek zapłaconych/potrąconych w roku podatkowym 

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 
dokonane przez podatnika w roku podatkowym

maksymalna kwota wpłat na IKZE: 
- 9.466,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą;
- 6.310,80 zł dla pozostałych.

Ulga rehabilitacyjna
– przysługuje:
	określonym osobom niepeł-

nosprawnym bądź 
	podatnikom mającym na 

utrzymaniu osoby niepełno-
sprawne, których dochód (tj. 
osób będących na utrzyma-
niu) w roku podatkowym nie 
przekroczy 14.400 zł

- Opłacenie przewodników
- Utrzymanie psa asystującego
- Używanie samochodu oso-
bowego

faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł rocznie

Leki zalecone przez lekarza 
specjalistę nadwyżka wydatków ponad 100 zł/mies.

Pozostałe wydatki określone  
w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT całe poniesione wydatki

Darowizny na cele publiczne dla organizacji pożytku publiczne-
go na cele pożytku publicznego

w wysokości dokonanej darowizny
w sumie do 
6% dochodu

Darowizny rzeczowe na cele kształcenia zawodowego dla pu-
blicznych szkół, placówek i centrów

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny krwi na cele krwiodawstwa realizowanego przez 
honorowych dawców krwi 

w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty okre-
ślonej przepisami i litrów oddanej krwi lub jej 
składników

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w wysokości dokonanej darowizny

Ulga na Internet (tzn. z tytułu wydatków na użytkowanie  
Internetu)

do 760 zł rocznie; odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie 
w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
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ODLICZENIA OD PODATKU 

Podatek obliczony według skali podatkowej można pomniejszyć o:

Rodzaje odliczeń Wysokość i limity odliczeń

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona/po-
brana w roku podatkowym 7,75% podstawy wymiaru

Ulga na dzieci – z ulgi tej skorzystać mogą podatnicy, 
którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub 
przysposobione dzieci m.in. małoletnie. Odliczenie 
przysługuje w przypadku 1 dziecka, jeżeli dochody: 
	podatnika samotnie wychowującego dziecko albo 

łącznie pary małżonków - nie przekroczyły 112.000 
zł,

	podatnika w innych sytuacjach - nie przekroczyły 
56.000 zł.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, 
pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem:
- 92,67 zł na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł na drugie dziecko,
- 166,67 zł na trzecie dziecko, 
- 225 zł na czwarte i odrębnie na każde kolejne dziecko.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
pozostających w związku małżeńskim. Kwota ulgi do zwrotu nie może prze-
kroczyć łącznie kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne podlegających odliczeniu lub zapłaconych ze środków podatnika 
od przychodów otrzymanych do ukończenia 26 r.ż. zwolnionych od podatku.

Ulga na powrót

Kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowa-
niu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia proporcjonalnego 
a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów me-
tody wyłączenia z progresją. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 1.360 
zł (z wyjątkami).

Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązu-
jących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie praw 
nabytych (jak np. tzw. ulga na oszczędzanie w kasach 
mieszkaniowych czy ulga na pomoc domową).

Poza tym maksymalnie 1% podatku należnego można 

przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wpłatę na rzecz 
organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych 
warunków! Stąd też przy rozliczaniu warto zasięgnąć 
rady doradcy podatkowego lub skorzystać z jego usług.

Rodzaje odliczeń Wysokość i limity odliczeń

Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie 
pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły 
dochód podlegający opodatkowaniu

w całości – w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, 
jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika

Ulga odsetkowa (odsetki od kredytu na cele mieszka-
niowe) – w ramach tzw. praw nabytych

faktycznie poniesione wydatki na odsetki od tej części kredytu, która nie 
przekracza 325.990 zł

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Odliczenie do: 
	100% kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawie u podatników 

nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego (BCR); 
	150% kosztów kwalifikowanych - u BCR będącego mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą;
	150% wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a dodatkowych 

kosztów CBR oraz 100% kosztów wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 5 
ustawy o PIT.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu z działalności gospodarczej.

Ulga termomodernizacyjna
Do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem

Ulga na złe długi Zaliczana do przychodów należnych wartość wierzytelności pieniężnej nieure-
gulowana 90 dni od upływu terminu zapłaty ani do dnia złożenia zeznania

Strata z lat ubiegłych z niektórych źródeł przychodów
O wysokość straty ze źródła przychodów podatnik może obniżyć w najbliż-
szych 5 latach podatkowych dochód z tego źródła: do 50% straty/rok albo 
jednorazowo do 5.000.000 zł

http://www.pit.pl/pages/i/385.php


8 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Z ulgi nie może zaś skorzystać uzyskujący wyłącznie do-
chody opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów 
specjalnych produkcji rolnej lub zryczałtowanym po-
datkiem dochodowym (ryczałtem, kartą podatkową).

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi proro-
dzinnej przysługuje, jeżeli podatnik:

1. w stosunku do małoletniego dziecka: 
 » wykonywał władzę rodzicielską (dzieci własne 

i przysposobione);
 » pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko 

z nim zamieszkiwało;
 » sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia 
sądu lub umowy zawartej ze starostą;

2. utrzymywał pełnoletnie dzieci: 
 » bez względu na ich wiek, które zgodnie z odręb-

nymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) 
pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

 » do ukończenia 25 r.ż. uczące się w szkołach, jeśli 
w roku podatkowym nie uzyskały dochodów 
podlegających opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o PIT 
lub uzyskiwały przychody, o których mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości 
przekraczającej kwotę 3.089 zł (w 2021 r.), z wy-
jątkiem renty rodzinnej

 
 – w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obo-
wiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawo-
waniem funkcji rodziny zastępczej. Za dochód dziecka 
rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku 
podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne 
i straty z lat poprzednich).

Ulga przysługuje, jeśli:

1. do dziecka (dzieci) w roku podatkowym nie stosuje 
się przepisów: 

 » art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy 19%) lub
 » ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-

wym. Warunek ten nie dotyczy dzieci osiąga-
jących przychody z tytułu umowy najmu, pod-
najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze opodatkowa-
ne zryczałtowanym podatkiem dochodowym, 
jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach 
prowadzonej pozarolniczej działalności go-
spodarczej.

Ulga na dzieci 
w rozliczeniu 
za 2021 rok
Prawo do ulgi w PIT przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnią-
cym funkcję rodziny zastępczej, jeśli uzyskali dochody opodatkowane według 
skali podatkowej (rezydentom i nierezydentom podatkowym).

PODATKI

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
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2. dziecko to nie podlega opodatkowaniu na zasadach 
wynikających z ustawyo podatku tonażowym lub 
ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i prze-
mysłów komplementarnych.

 
Natomiast odliczenie nie przysługuje, poczynając od 
miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone 

w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w 
rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2. wstąpiło w związek małżeński.
 
Odliczenie przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał wła-
dzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub 
sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego 
dziecka i jednocześnie jego dochody nie przekroczyły 
w roku podatkowym kwoty:
 » 112 000 zł – generalnie gdy pozostaje przez cały 

rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się 
dochody podatnika i jego małżonka),

 » 112 000 zł – gdy jest osobą samotnie wychowującą 
dziecko,

 » 56 000 zł – gdy nie pozostawał w związku małżeń-
skim, w tym też przez część roku;

Jeśli podatnik wykonywał władzę rodzicielską w sto-
sunku do dwójki lub więcej dzieci – ulga przysługuje 
bez względu na wysokość uzyskanych przez niego 
dochodów.

Powyższe limity odnoszą się też do podatnika, któ-
ry utrzymywał pełnoletnie dziecko (dzieci) w związku 
z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub ze 
sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Przez dochody dla celów skorzystania z ulgi prorodzin-
nej rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym 
roku podatkowym: opodatkowane według skali podat-
kowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% 
stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów war-
tościowych) i z pozarolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowane 19% stawką podatku – pomniejszone 
o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Ulga przysługuje w wysokości:
 » na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co 

daje rocznie 1 112,04 zł),
 » na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 

1 112,04 zł),
 » na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 

2 000,04 zł),
 » na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł 

miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł).
 
Do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, 
na które przysługuje ulga.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opieku-
nów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych 
pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę można 
więc odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez 
siebie ustalonej. W razie braku porozumienia między 
opiekunami:
 » jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie 

wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim 
dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (pie-
cza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania 
dziecka jest takie samo jak ich miejsce zamiesz-
kania – kwotę tę odliczają w częściach równych,

 » w pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 
100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce 
zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 
Jeżeli zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty 
przysługującej ulgi, podatnik może otrzymać różnicę 
w postaci dodatkowego zwrotu. Nie może on przekro-
czyć zapłaconych przez niego składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne (w tym też od przychodów ob-
jętych zwolnieniem z PIT dla młodych), które podlegają 
odliczeniu. Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu 
ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne, które podatnik odliczył w zeznaniu 
PIT-28 lub w zeznaniu PIT-36L, bądź też zostały wyka-
zane jako odliczone w PIT-16A czy PIT-19A.

W celu rozliczenia ulgi na dzieci należy złożyć właściwe 
zeznanie podatkowe, tj. PIT-36 lub PIT-37, wraz z za-
łącznikiem PIT/O.
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LEGALNY POBYT W POLSCE

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, któ-
rzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczy-
znę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 
18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły 
do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały 
zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. 

Potem osobom, których pobyt na terytorium Polski jest 
lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwole-
nie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo 
na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. 
To pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na 
rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny 
tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający 
katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizo-
wana procedura, umożliwiająca uzyskanie numeru PE-
SEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej 
dla jego posiadania. Wraz z nadaniem numeru PESEL 
obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

DOSTĘP DO RYNKU PRACY

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, 
uzyskali prawo do pracy na terytorium Polski. Aby 
skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie 
musiał w ciągu 7 dni powiadomić – za pośrednic-
twem praca.gov.pl – właściwy urząd pracy o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukra-
iny mogą też skorzystać rejestracji w powiatowym 
urzędzie pracy oraz z usług rynku pracy w postaci 
m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowe-
go oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy.

POMOC SOCJALNA I WSPARCIE  

NA UTRZYMANIE

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną 
przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać 
m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodzien-
nego wyżywienia zbiorowego.

Każdy podmiot (np. osoba fizyczna prowadząca go-
spodarstwo domowe), który zapewni zakwaterowa-

 
 
Pomoc dla  
uchodźców z Ukrainy
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa weszła w życie, co do zasady, z dniem 12 marca i obowiązuje 
z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Specustawa określa zasady legalizacji pobytu 
obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, a także udzielania im 
pomocy.

PRAWO

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/3/12/fe3d903b845dc996a098581179d13f99/2069%20informacja.rtf
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583
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nie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym 
przed wojną, będzie mógł otrzymać świadczenie 
na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świad-
czenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie 
przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona 
w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ma to być 40 zł 
dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.

Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się 
o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzyma-
nie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szcze-
gólności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, 
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty miesz-
kaniowe.

Udzielana będzie także pomoc w formie paczek 
żywnościowych lub posiłków w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współ-
finasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy w BGK. Środki 
z niego będą przeznaczone w szczególności na fi-
nansowanie lub dofinansowanie zadań związanych 
z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, 
będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski. 
Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych 
czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty 
rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna.

OPIEKA ZDROWOTNA

Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Pol-
sce ma zagwarantowany dostęp do publicznego 
systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, 
co obywatele Polscy.

NFZ zapłaci za każde świadczenie medyczne dla oby-
watela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nowe rozwiązania pozwolą na zapewnienie kształ-
cenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym 
obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy. 
W tym celu mogą być tworzone inne lokalizacje pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom 
lub przedszkolom.

Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa 
na kształcenie uczniów z Ukrainy.

Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną, będą 
mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

PREFERENCJE PODATKOWE

Na mocy specustawy podatku dochodowego nie za-
płacą zarówno otrzymujący pomoc obywatele Ukrainy, 
jak i polscy podatnicy, którzy w zamian za taką pomoc 
dostaną od rządu świadczenia pieniężne. 

Pomoc – i to zarówno ta już udzielona, jak i dopiero 
udzielana – będzie też rozliczana w podatkowych 
kosztach firm.

Z innych przepisów wynika zaś możliwość stosowania 
przez organizacje państwowe/społeczne lub upraw-
nione organizacje charytatywne lub dobroczynne 
zwolnienia z cła i VAT towarów importowanych do 
Polski spoza UE w ramach pomocy humanitarnej 
przeznaczonej dla uchodźców z Ukrainy. 

Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadziło 
stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów 
lub świadczenia usług na cele związane z pomocą 
ofiarom działań wojennych na Ukrainie – dokonanych 
od 24 lutego br. Stawka 0% VAT dotyczy wszelkiego 
rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne 
do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie. Prefe-
rencja dotyczy świadczeń oferowanych na rzecz pod-
miotów, które stanowią istotne ogniwo w organizowa-
niu i dystrybucji pomocy dla osób poszkodowanych.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9B9CF6ACD09F2BA8C12587FE005B5C89
https://pomagamukrainie.gov.pl
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610310
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/531
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Ulga B+R polega na odliczeniu od podstawy oblicze-
nia podatku części kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych na prowadzenie działalności badaw-
czo-rozwojowej, tzw. kosztów kwalifikowanych. Jest to 
zatem dodatkowe pomniejszenie podstawy opodat-
kowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt 
został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
Za koszty kwalifikowane uznaje się:
 » wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu 

realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz 
związane z nimi składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony 
na realizację działalności badawczo-rozwojowej 
pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika 
w danym miesiącu;

 » wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło 
w części związanej z działalnością badawczo-roz-
wojową, w takiej części, w jakiej czas przeznaczo-
ny na wykonanie usługi w zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu 
przeznaczonego na wykonanie usługi na podsta-
wie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym 
miesiącu;

 » nabycie materiałów i surowców bezpośrednio 
związanych z prowadzoną działalnością badaw-
czo-rozwojową;

 » nabycie sprzętu specjalistycznego niebędącego 
środkiem trwałym oraz materiałów i surowców 
bezpośrednio związanych z prowadzoną działal-
nością badawczo-rozwojową;

 » ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równo-
rzędne, świadczone lub wykonywane na podsta-
wie umowy przez uczelnie, federacje podmiotów 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty 
naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynaro-
dowe instytuty naukowe, Centrum Łukasiewicz, 
instytuty działające w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, Polską Akademię Umiejętności, inne 
podmioty prowadzące głównie działalność nauko-
wą w sposób samodzielny i ciągły, a także nabycie 
od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez 
niego badań naukowych na potrzeby działalności 
badawczo-rozwojowej;

 » odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badaw-
czej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzy-
stanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem 
powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m 
ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT;

 » nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-
-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup 

 
Ulga na działalność  
badawczo-rozwojową
Z ulgi na działalność nadawczo-rozwojową mogą skorzystać przedsiębiorcy 
opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym 
(PIT-36L), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

http://www.pit.pl/pages/i/385.php


13ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem 
powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m 
ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT;

 » koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego, poniesione na:
• przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 

i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego 
RP lub odpowiedniego zagranicznego organu, 
łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na 
język obcy;

• prowadzenie postępowania przez Urząd Pa-
tentowy RP lub odpowiedni zagraniczny organ, 
poniesione od momentu zgłoszenia do tych 
organów, w szczególności opłaty urzędowe 
i koszty zastępstwa prawnego i procesowego;

• odparcie zarzutów niespełnienia warunków 
wymaganych do uzyskania patentu, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy lub prawa 
z rejestracji wzoru przemysłowego w postę-
powaniu zgłoszeniowym i po jego zakończeniu, 
w szczególności koszty zastępstwa prawnego 
i procesowego, w Urzędzie Patentowym RP 
i w odpowiednim zagranicznym organie;

• opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłu-
maczenia i dokonywanie innych czynności ko-
niecznych do nadania lub utrzymania ważności 
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy 
i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 
w szczególności koszty walidacji patentu eu-
ropejskiego;

 » odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych wykorzysty-
wanych w prowadzonej działalności badawczo-roz-
wojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych 
oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną 
własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-

-rozwojowych).
 

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, muszą 
wyodrębnić koszty działalności B+R w prowadzonej 
ewidencji: w księgach rachunkowych albo podatkowej 
księdze przychodów i rozchodów. Koszty kwalifikowane 
podlegają odliczeniu, jeśli nie zostały zwrócone podat-
nikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone 
od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatko-
wy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli 
w tymże roku podatnik poniósł stratę lub wielkość do-
chodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących 
mu odliczeń, odliczenia – w całej kwocie lub w pozo-
stałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno 
następujące po sobie 6 lat podatkowych następujących 
bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał 
lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia 
działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niż-
szy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, 
przysługuje kwota zwrotu, odpowiadająca iloczynowi 
nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązu-
jącej tego podatnika w danym roku podatkowym. Ten 
mechanizm stosuje się też w roku podatkowym nastę-
pującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, 
jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, 
małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu usta-
wy – Prawo przedsiębiorców. Podatnik, który w roku 
rozpoczęcia działalności, a także w okresie 2 lat, licząc 
od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, 
prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub 
jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub 
taką działalność prowadził małżonek tej osoby – jeśli 
między małżonkami istniała w tym czasie wspólność 
majątkowa – nie jest traktowany jako rozpoczynający 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwota zwrotu wykazana w zeznaniu stanowi pomoc 
de minimis. Jeśli podatnik przed upływem 3 lat po-
datkowych – licząc od końca roku podatkowego, za 
który złożył zeznanie, w którym wykazał kwotę zwrotu 
gotówkowego – został postawiony w stan upadłości 
lub likwidacji, wykazaną kwotę zwrotu musi zwrócić.

Ulga B+R polega na odliczeniu od podstawy 
obliczenia podatku części kosztów uzyska-
nia przychodów poniesionych na prowa-
dzenie działalności badawczo-rozwojowej, 
tzw. kosztów kwalifikowanych.



14 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zachęta do poszerzania  
rynków zbytu
Nowa tzw. ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego 
odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsię-
biorca poniósł, aby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzy-
skania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze 
sprzedaży produktów.

„Produkty” to rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę. 

Maksymalnie w danym roku podatkowym można 
odliczyć 1 mln zł.

Z ulgi na ekspansję zagraniczną mogą skorzystać 
przedsiębiorcy opodatkowani:
 » według skali podatkowej (PIT-36),
 » podatkiem liniowym (PIT-36L),
 » podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów 
ze sprzedaży produktów to koszty:
 » uczestnictwa w targach poniesione na organiza-

cję miejsca wystawowego (w tym: zakup biletów 
lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pra-
cowników i podatnika),

 » działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup 
przestrzeni reklamowych, przygotowanie stro-
ny internetowej, publikacja prasowych broszur, 
katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących 
produktów),

 » dostosowania opakowań produktów do wymagań 
kontrahentów,

 » przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprze-
daż produktów – w szczególności dotyczącej cer-
tyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych,

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

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok 
podatkowy, w którym poniósł koszty na zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży produktów. Jeśli przedsię-
biorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość 
jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących 
mu odliczeń, to dokonuje odliczenia – odpowiednio 
w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach 
za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpo-
średnio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo 
skorzystać z odliczenia.

Przedsiębiorca może odliczyć 
ulgę w zeznaniu za rok podat-
kowy, w którym poniósł koszty 
na zwiększenie przychodów ze 
sprzedaży produktów.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, 
że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca 
roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przycho-
dów ze sprzedaży produktów:
 » zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w ko-

lejnym roku lub
 » osiągnął przychody ze sprzedaży produktów do-

tychczas nieoferowanych lub
 » osiągnął przychody ze sprzedaży produktów do-

tychczas nieoferowanych w danym kraju.

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
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Warto zamienić 
komandytariusza na 
komplementariusza…

W 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie CIT 
spółki komandytowej. Każdy wspólnik przy wypłacie zysku ze spółki 
komandytowej obowiązany jest zapłacić podatek dochodowy, jednak 
komplementariusz ma prawo odliczyć od swojego podatku przypadają-
cą na niego część podatku, który zapłaciła spółka komandytowa. Może 
warto więc dotychczasowego komandytariusza zamienić na komple-
mentariusza, by mógł potrącić sobie zapłacony podatek dochodowy?

Zmiana przepisów dotknęła zwłaszcza popularnej 
formy połączenia spółki z o.o. ze spółką komandy-
tową, gdy dodatkowo komplementariusz posiada 
jednocześnie udziały w sp. z o.o. lub zasiada w jej za-
rządzie. Obecnie ta konstrukcja powoduje w zasadzie, 
że komandytariuszom takiej spółki nie przysługuje 
dodatkowe zwolnienie od podatku.

W przypadku spółki, w której komplementariuszem 
jest spółka z o.o., warto rozważyć zamianę roli wspól-
ników, tak żeby ta spółka stała się komandytariuszem. 
Ponieważ negatywne skutki w postaci utraty prawa do 
dodatkowego zwolnienia z CIT dotyczą tylko sytuacji, 
gdy sp. z o.o. jest komplementariuszem, to dzięki za-
mianie komplementariusza i komandytariusza spółka 
z o.o. stanie się komandytariuszem – a zwolnienie 
nadal będzie przysługiwało. Można zatem zachować 
zwolnienie komandytariusza z CIT – podwójnemu 
opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przy-
chodów komandytariusza ze spółki komandytowej, 
z ograniczeniem do wysokości 60 tys. zł rocznie (o ile 
spełnione są rygorystyczne warunki zastosowania 
zwolnienia z opodatkowania).

Co ważniejsze, komplementariusz wciąż będzie 
płacił tylko 19% podatku dochodowego, gdyż od 

zryczałtowanego podatku płaconego przez kom-
plementariusza będzie on mógł odliczyć część CIT 
zapłaconego przez spółkę komandytową – pro-
porcjonalnie do jego udziału w jej zyskach. Zryczał-
towany podatek obliczony od przychodów uzyski-
wanych przez komplementariusza z tytułu udziału 
w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się 
bowiem o wartość CIT zapłaconego przez spółkę 
komandytową w części odpowiadającej udziałowi 
komplementariusza w zysku spółki komandytowej. 
W efekcie zatem dochody komplementariusza ze 
sp.k. nadal będą podlegały jednokrotnemu opo-
datkowaniu – stawką 19%. 

Co istotne, ww. odliczenie stosuje się też w przypad-
ku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki za 
dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez kom-
plementariusza w innym roku niż rok następujący 
po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż 
przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca 
roku podatkowego następującego po roku, w którym 
zysk został osiągnięty.

Aby zamienić komplementariusza z komandytariu-
szem, trzeba dokonać odpowiednich zmian w umo-
wie spółki.
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ZAWSZE WARTO MÓWIĆ  

O ZALETACH I WADACH 

Najpierw o plusach. To przede wszystkim duża swobo-
da działania. Sam określasz, z kim, kiedy i ile pracujesz. 
Nie koniecznie ten rodzaj pracy może zastąpić etat, ale 
na pewno jest dobrym sposobem na dodatkowe źródło 
zarobków. W niektórych branżach to realny dochód 
do nawet kilku tysięcy zł. Przynosi też wiele korzyści 
w postaci prowizji i rabatów. 

To również zajęcie niezwykle rozwijające zdolności inter-
personalne. Rekrutowanie nowych osób jest ciekawe; 
w ten sposób możesz poznać wielu interesujących ludzi.

Czas na minusy, a raczej wyzwania. Teorie, że jest to 
biznes, który nie wymaga nakładów, nie do końca są 
prawdziwe. Do kosztów w zależności od branży zalicza 
się chociażby paliwo czy zakup pakietu startowego sprze-
dawanego produktu. Do minusów niektórzy zaliczają 
także ilość zgromadzonych przez lata w domu produktów. 
Bazą marketingu sieciowego jest sprzedaż i rekrutowanie 
nowych osób. A więc nowi sprzedawcy tworzą dla siebie 
konkurencję, przez co ciężej jest coś sprzedać. Presja to 
nieodłączny element tej układanki. Aby zarabiać, wciąż 
trzeba sprzedawać i szukać nowych sprzedawców, rozwi-
jać nowe sieci, ale także zaopiekować się już pozyskanymi 
osobami. Zabiera to dużo czasu i nerwów. 

KRÓTKO O TYM, JAK DZIAŁA  

NETWORK MARKETING? 

Biznes MLM prowadzi marketing wielopoziomowy, 
sieciowy. Promocja i sprzedaż towarów opiera się 

Network marketing.   
Postaw na indywidualizm 

o sprzedaż bezpośrednią od producenta do konsu-
menta. Nie ma tu miejsca na – drogi i bezosobowy – 
tradycyjny przekaz reklamowy. Dźwignią dystrybucji 
produktów jest indywidualne doświadczenie zbudo-
wanego zespołu sprzedawców. To oni znają produkt 
i dzielą się opiniami na temat jego walorów.

Pierwsze kroki w sprzedaży bezpośredniej:
 » kupowanie produktów tylko dla siebie z rabatem 

dystrybutora;
 » rozpowszechnianie towarów wśród znajomych 

i otrzymywanie odsetek od transakcji;
 » poszerzanie sieci dystrybutorów poprzez pozyski-

wanie nowych sprzedawców.

CECHY „REKINA” BIZNESU MLM

Najważniejsza? Bycie komunikatywnym – to pod-
stawa udanego handlu. Marketing sieciowy, jako 
sprzedaż bez pośredników, przy niewielkich kosztach 
daje osobom przedsiębiorczym możliwość stwo-
rzenia niezależnego biznesu. Na całym świecie są 
co najmniej miliony osób zarabiających duże sumy 
w ten legalny i popularny sposób. 

DZIAŁAJ W „GLOBALNEJ WIOSCE”

Wszystkie dane przemawiają za tym, że m.in. Fa-
cebook to miejsce, gdzie biznes MLM może wciąż 
się rozwijać i kwitnąć. Skalą możliwości niech będą 
te miliony osób codziennie korzystające z mediów 
społecznościowych. Użytkownicy z całego świata to 
Twoi potencjalni klienci. Od Ciebie zależy, ile czasu 
i sił poświęcisz, by do nich dotrzeć. 

Network marketing, inaczej marketing sieciowy (MLM), polega na stałym poszerza-
niu grona sprzedawców. Ilość osób to większe obroty i przychody. Według wielu 
ekspertów rozwój mediów społecznościowych to potencjał MLM.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

16 POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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Można odliczyć od dochodu do opodatkowania okre-
ślone w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych:
 » składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 

na ubezpieczenie chorobowe potrącone i wykazane 
przez płatnika w informacji PIT-11,

 » składki na własne ubezpieczenia emerytalne, ren-
towe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenia 
osób współpracujących z podatnikiem zapłacone 
przez niego w roku podatkowym, pod warunkiem, 
że wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzy-
skania przychodów.

 
Odliczyć można też składki zapłacone w roku podatko-
wym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpie-
czenie społeczne jego lub osób z nim współpracujących, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym 
niż Polska państwie UE lub w innym państwie należą-
cym do EOG bądź w Konfederacji Szwajcarskiej (skład-
ki zagraniczne). Warunkiem odliczenia tych składek 
jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych 
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których 
stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatko-
wy informacji podatkowych od organu podatkowego 
państwa, w którym podatnik opłacał składki na obo-
wiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie można odliczyć składek na ubezpieczenia społeczne:
 » które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przy-

chodów,

 » które odliczył już w innym zeznaniu, np. gdy składa 
zeznanie PIT-37, a wcześniej odliczył składki w PIT-
28 lub PIT-36L,

 » które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkol-
wiek formie,

 » których podstawę wymiaru stanowi dochód (przy-
chód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy 
(np. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy 
o PIT – ulga dla młodych) oraz dochód, od którego 
na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej za-
niechano poboru podatku,

 » których podstawę wymiaru stanowi dochód (przy-
chód) zwolniony od podatku na podstawie umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stro-
ną jest Polska – w przypadku składek zagranicznych,

 » zapłacone i odliczone w innym niż Polska państwie 
członkowskim UE lub w innym państwie należącym 
do EOG bądź w Konfederacji Szwajcarskiej od do-
chodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym 
państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b 
ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

 
Odlicza się kwotę faktycznie poniesionych wydatków – 
do wysokości uzyskanego dochodu. Dowodami opła-
cenia składek mogą być informacje od płatnika (np. 
PIT-11) lub dokumenty potwierdzające zapłatę składek 
przez podatnika, np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg 
bankowy, zaświadczenie z ZUS. Kwoty składek na ubez-
pieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych 
przelicza się na złote według kursu średniego walut 
obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia ro-
boczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

KADRY I ZUS

Odliczenie składek na 
ubezpieczenia społeczne w PIT
Jeżeli podatnik podlega ubezpieczeniu społecznemu, może skorzystać 
z odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emery-
talne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
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Składnikiem przedsiębiorstwa jest także goodwill. Po-
jęcie to oznacza nie tylko klientelę, która rozumiana 
jest jako utrwalone kontakty czy współpraca z klien-
tami, ale także renomę przedsiębiorstwa, fizyczną 
lokalizację jego działalności, wysokość udziału w rynku 
danych towarów czy usług itd.

Jak wyjaśnił NSA, goodwill nie jest ani rzeczą, ani pra-
wem majątkowym, nie jest bowiem związany z żadnym 
uprawnieniem mającym swe źródło w przepisach prawa, 
jak też nie odpowiada mu żaden obowiązek świadczenia 
lub powstrzymywania się od określonych działań przez 
inne podmioty. Pomimo wymiaru finansowego wartość 
firmy nie jest zatem prawem majątkowym, a w rezul-
tacie nie powinna zostać uwzględniona w podstawie 
opodatkowania podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych (PCC). Skoro nie może być przedmiotem obrotu 
(sprzedaży), to nie ma również cechy zbywalności. Jeśli 
wartość firmy powstaje jako wartość majątkowa do-
piero w momencie nabycia i co do zasady nie powinna 
składać się z praw majątkowych, trudno ją jako taką 

traktować. Przedstawiona powyżej analiza „wartości 
firmy" dowodzi, że nie sposób na gruncie prawa po-
datkowego, a w szczególności ustawy o PCC, przyjąć, 
że podlega ona opodatkowaniu jako prawo majątkowe. 
Sprzeciwia się temu definicja tego pojęcia na grun-
cie prawa zarówno bilansowego, jak i cywilnego. Nie 
można więc konstruować możliwości opodatkowania, 
bazując jedynie na związku „wartości firmy" z przed-
siębiorstwem jako zbiorem składników majątkowych.

W ocenie NSA, prawodawca nie czyni przedmiotem 
podatku od czynności cywilnoprawnych umowy 
sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części, ale sprzedaż poszczególnych jego składników 
i to tylko tych, które są rzeczami lub prawami ma-
jątkowymi. Oznacza to, że wartość firmy (goodwill), 
a zwłaszcza wartość majątkowa, którą ona repre-
zentuje, nie może być przedmiotem sprzedaży jako 
czynności opodatkowanej na podstawie przepisów 
ustawy o PCC. Nie podlega ona więc opodatkowaniu 
tym podatkiem.

18

CIEKAWE ORZECZENIE

Goodwill bez podatku od 
czynności cywilnoprawnych
Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka 
ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przed-
siębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa ma-
jątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych – taką uchwałę podjął Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w składzie 7 sędziów 21 lutego br. (sygn. III FPS 2/21).

PRZEKAŻ 1% PODATKU  
NA RZECZ FUNDACJI KYOTO–KRAKÓW

Fundacja Kyoto–Kraków Andrzeja Wajdy i Kry-
styny Zachwatowicz-Wajdy ma możliwość otrzy-
mania 1% podatku dochodowego. Darując jeden 
mały procent ze swojego rozliczenia rocznego 
możesz wspomóc naszą działalność.

KRS 0000017674
Cel szczególny:  
Fundacja Kyoto–Kraków
Więcej o nas i naszej działalności:  
kyotokrakow.org.plfo
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http://www.pit.pl/pages/i/385.php
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C4D14265A
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WSPARCIE Z PFRON DLA FIRM  

ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA) i Zakładowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) 
zostaną zasilone ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
Rozwiązanie to zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, 
a w konsekwencji umożliwi udzielanie konieczne-
go wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej 
i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym 
niepracującym pracownikom tych zakładów. Ilość 
środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON 
i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia nie-
pełnosprawności zatrudnionych. To ochroni ponad 
900 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. 
osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. PFRON 
będzie finansował wsparcie z własnych środków. 
Od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu 
państwa na ten cel w wysokości do 150 mln zł.

PRZENIESIENIE TREŚCI  

ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY

Do ustawy o PIT przeniesiono treść rozporządzenia 
Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie 
przedłużenia terminów poboru i przekazania za-
liczek na podatek dochodowy. Ustawowe ujęcie 

treści rozporządzenia zasadniczo nie zmienia jego 
postanowień. Zdecydowano się jednak poszerzyć 
katalog podatników, którzy mogą złożyć do płatnika 
rezygnację ze stosowania wobec nich przedłużonych 
terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy. 
Taką rezygnację będą mogli złożyć również podatnicy, 
u których płatnik uwzględnia kwotę wolną w zalicz-
kach na podatek.

PIT-2 W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO

Wyeliminowano niejasności co do możliwości złożenia 
PIT-2 w trakcie roku podatkowego. Ustawa potwier-
dza, że oświadczenie PIT-2 można składać w trak-
cie roku oraz można je złożyć także w przypadku 
pobierania emerytury. Płatnik będzie więc stosował 
zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek (czyli o 425 zł) też wtedy, gdy oświadczenie 
PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, 
a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia 
w danym roku podatkowym. 

Ponadto oświadczenie PIT-2 może złożyć emeryt lub 
rencista, który wniesie do organu rentowego wniosek 
o niestosowanie kwoty wolnej. 

Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach 
zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą 
musieli składać ponownie PIT-2.

NEWS

Zmiany w „Polskim Ładzie”
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin zakłada np., że zostanie wprowadzony nowy 
instrument wsparcia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności dla firm 
zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, który rekompen-
suje zmniejszenie wpływów z PIT.

https://www.gov.pl/web/finanse/od-8-stycznia-zmienily-sie-zasady-rozliczania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-pobieranych-przez-platnikow-w-styczniu-2022-r
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4508524C8DAE4320C12587D5005F754F
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/3/8/64e63f5eda9c1d75d88bad5fbcece18c/Informacja%20w%20sprawie%20nowelizacji%20Polskiego%20%C5%81adu.rtf
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Z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej 
klienci do działającego przy Związku Banków 
Polskich Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego? 

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest instytucją ważną 
i potrzebną, na co wskazuje ilość spraw, jaka wpływa 
do Arbitra Bankowego, oraz sprawność rozstrzygnię-
cia powstałych sporów. W roku 2021 było to niemal 
1100 wniosków, więcej o ponad 100 w stosunku do 
roku poprzedniego. Patrząc na ostatnie lata, notuje-
my wzrost liczby spraw wpływających do Arbitrażu. 
W dalszym ciągu najwięcej spraw dotyczy umów ra-
chunków bankowych, są to głównie skargi dotyczące 
nieautoryzowanych transakcji płatniczych i procedury 
chargeback. Inną liczną grupą przypadków są te związane 
z konsumenckimi umowami kredytowymi – kredyto-

Krzysztof  
Pietraszkiewicz – 
Prezes Związku Banków 
Polskich. Absolwent Wy-
działu Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go oraz Studiów Podyplo-
mowych „Finanse i Ban-
kowość“ Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

biorcy lub też spadkobiercy składali wnioski o całkowite 
obniżenie kosztów kredytu z powodu przedterminowej 
spłaty. W przedmiocie kredytów hipotecznych spory 
najczęściej dotyczą klauzul w umowach odnoszących 
się do zasady ustanawiania zabezpieczeń oraz niepra-
widłowego rozliczania kredytu w sytuacji, kiedy to został 
zaciągnięty na podstawie warunków promocyjnych. Do 
Arbitra wpływają również wnioski dotyczące dziedzicze-
nia i spadkobrania, jednak warto podkreślić, że w tym 
obszarze konsumenci są coraz bardziej świadomi. Warto 
pamiętać, że wiele spraw spornych udaje się rozwiązać 
na poziomie oddziałów lub central banków.

Jak można uchronić się przed wyłudzaniem pie-
niędzy przez oszustów podszywających się pod 
urzędy oraz instytucje zaufania publicznego?

Problem oszustw związanych z wyłudzaniem pieniędzy, 
gdzie metodą jest podszywanie pod instytucje  i urzędy 
publiczne, niestety nadal pozostaje aktualny. Poszko-
dowanymi takich czynów są najczęściej osoby starsze 
i będące w średnim wieku, najczęściej samotne. Oszuści 
udają funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy CBŚP, 
ale też osoby z rodziny. W I półroczu 2021 r. niemal 
1200 starszych osób straciło oszczędności życia na kwotę 
blisko 63,5 mln złotych.  Bezwzględnie potrzebne są 
kampanie profilaktyczne i wykorzystanie wszelkich moż-
liwych dróg dotarcia głównie do seniorów, jak też całego 

 
Polski system  
bankowy
Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem.

WYWIAD

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
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społeczeństwa. Jednym z nich jest program „Dokumenty 
Zastrzeżone”, stworzony przez Związek Banków Polskich. 
Współpracujemy z policją  i działamy pod patronatem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzię-
ki Centralnej Bazie Danych zgłoszone przez użytkownika 
zastrzeżenie  przekazywane jest do wszystkich banków, 
operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych 
firm i instytucji korzystających z systemu za pośrednic-
twem BIG InfoMonitor. Najważniejsze jest jednak to, aby 
mieć świadomość, że absolutnie żadna instytucja czy 
urząd nigdy nie prosi o podawanie naszych unikalnych 
kodów lub haseł oraz nie namawia do udziału w jakiś 
akcjach specjalnych – tropienia przestępców.

Jakie są instrumenty finansowe „AntyCovid-19” 
dla polskiego biznesu w okresie pandemii?

Pandemia COVID-19 poważnie zmieniła działalność 
gospodarczą w wielu branżach. Zmienność i niepew-
ność warunków działania oraz  ograniczenia swobody 
działalności firm są charakterystyczne dla tego okre-
su. Sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw uległa 
pogorszeniu. Całokształt działań, które ułatwiają do-
stęp do źródeł finansowania i uzyskania przydatnych 
wskazówek, są bardzo ważne w okresie kryzysu przede 
wszystkim dla mniejszych przedsiębiorstw. Istotna 
była i jest polityka informacyjna polegająca na upo-
wszechnianiu wiadomości o możliwości skorzystania 
z instrumentów finansowych w Polsce. Sektor finanso-
wy samodzielnie wprowadził pozaustawowe moratoria 
oraz realizował państwowe programy, koordynowane 
przez BGK i PARP – były to programy antykryzysowe. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mogą obecnie 
skorzystać także z finansowania proponowanego przez 
krajowych pośredników finansowych, z zabezpiecze-
niem w formie gwarancji z Europejskiego Funduszu 
Gwarancyjnego lub ze środków UE w ramach programu 
COSME, EaSI lub InnovFin.

W dalszym ciągu aktywna jest ochrona “AntyCovid-19” 
u ponad 200 instytucji finansowych, które podjęły się 
misji udziału w programach pomocowych i dysponują 
ofertą ponad 10 mld złotych dla polskich firm. Krajowy 
Punkt Kontaktowy (KPK) ds. Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku 
Banków Polskich, na bieżąco współpracuje z tymi insty-
tucjami i poprzez organizowanie wspólnych kanałów 
komunikacji i promocji ma sprzyjać dotarciu informacji 
do przedsiębiorców. Trzeba pamiętać, że w sposób 
standardowy działają programy gwarancyjne BGK oraz 
programy z nowymi liniami rozwojowymi naszego kraju, 
np. czyste powietrze, termomodernizacja itp.

Dlaczego rosną raty kredytów i czy jest to na-
prawdę nieuniknione? 

Obecnie mamy za sobą już piątą podwyżkę stóp 
procentowych, które bank centralny zaczął podnosić 
w trzecim kwartale 2021 r. Jeszcze kilka miesięcy temu, 
u progu jesieni, referencyjna stopa NBP znajdowała 
się na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Warto 
podkreślić, że była to sytuacja nadzwyczajna i wręcz 
nienaturalna, a zmienne stopy procentowe to po-
wszechny mechanizm w gospodarce rynkowej. Po 
paśmie pięciu podwyżek, stopa referencyjna w lutym 
znalazła się na poziomie 2,75 proc. Większość kredyto-
biorców już zauważyła zmiany wysokości raty swojego 
kredytu, część ma to dopiero przed sobą – w zależno-
ści od wskaźnika WIBOR 3M lub 6M. Zdecydowana 
większość kredytobiorców wraca w tym momencie 
do  wysokości rat kredytów z czasu, gdy zawierali 
umowy kredytowe i stopy znajdowały się na poziome 
3,0 – 4,5 %. Klienci musieli znać też możliwe symulacje 
związane z podwyżkami stóp procentowych, a banki, 
udzielając kredytów, uwzględniały możliwość tych 
wzrostów i zdolność klientów wnioskujących do ob-
sługi kredytu. W przypadku kredytów mieszkaniowych 
wkrótce bardziej popularne staną się kredyty ze stałą 
stopą, ale trzeba pamiętać, że raz na 5 – 6 lat musi 
nastąpić aktualizacja oprocentowania. W wypadku 
wystąpienia problemów ze spłacalnością kredytów 
banki mogą w szczególnych sytuacjach zdecydować 
się na restrukturyzację zadłużenia co najczęściej wiąże 
się ze zmniejszeniem swoich dochodów. Warto pamię-
tać o istnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 
Podkreślam, że bankom „nie zależy na wzroście liczby 
nieobsługiwanych kredytów”, lecz na sytuacji, kiedy 
klient spłaca zaciągnięte zobowiązanie.
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Jeśli podatnik przekazał darowiznę na kościelną dzia-
łalność charytatywno-opiekuńczą, to ma prawo do 
odliczenia takiej darowizny. Wynika to z poszczególnych 
ustaw o stosunku Państwa do danego Kościoła, tj.: do 
Kościoła Katolickiego w RP, do Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego, do Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego w RP, do Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów w RP, do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP, do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, 
do Kościoła Zielonoświątkowego w RP, do Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów w RP, do Kościoła Polsko-
katolickiego w RP, do Kościoła Katolickiego Mariawitów 
w RP, do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ulga przysługuje, jeżeli podatnik uzyskuje dochody opo-
datkowane według skali podatkowej (tj. wg stawki 17% 
lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
od przychodów ewidencjonowanych. Od dochodu do 
opodatkowania można odliczyć wartość faktycznie 
przekazanej darowizny, bez ograniczeń żadnym 
limitem. Jeśli przedmiotem darowizny są towary opo-
datkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę 
darowizny przyjmuje się wartość towaru wraz z tym 
podatkiem. Podatnik VAT wartość brutto pomniejsza 
o tę część podatku naliczonego, którą ma prawo odli-
czyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej 
darowizny. Wartość darowizny nie może być wyższa 
niż jej wartość rynkowa.

Jeśli w roku podatkowym podatnik uzyskuje dochody 
(przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, 
to przekazaną darowiznę może odliczyć już w trakcie 
roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek lub 
ryczałtu. Ostatecznego rozliczenia dokonuje jednak 
w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 – 
z załącznikiem PIT/O (informacji o odliczeniach).

Nie odlicza się darowizn, które podatnik zaliczył do 
kosztów uzyskania przychodów, odliczył od przycho-
du na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczył od 
dochodu na podstawie ustawy o PIT lub zostały mu 
zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Kwoty, której podatnik nie odliczył w zeznaniu podat-
kowym – z uwagi na brak wystarczających dochodów 
(przychodów) – nie może odliczyć w kolejnych latach.

Aby udokumentować prawo do ulgi, podatnik powi-
nien mieć od obdarowanego: pokwitowanie odbioru 
darowizny i (w ciągu 2 lat od otrzymania darowizny) 
sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną 
działalność charytatywno-opiekuńczą.

Wysokość odliczanej darowizny należy udokumentować: 
 » dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowa-

nego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek 
płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,

 » dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące 
darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny, 
wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przy-
jęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

DORADCA RADZI

Darowizna na kościelną 
działalność charytatywno-
opiekuńczą a PIT

Z jakiej ulgi z tytułu przekazania darowizny na ko-
ścielną działalność charytatywno-opiekuńczą można 
skorzystać w rozliczeniu PIT? 

http://www.pit.pl/pages/i/385.php
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Jednorazowe odszkodowania  
z tytułu wypadku przy pracy  
lub choroby zawodowej
W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. kwoty jednorazowych odszkodowań 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową wynoszą:

NIEZBĘDNIK

•  1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

•  1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – z tytułu zwięk-
szenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych; 

•  19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji ubezpieczonego;

•  19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

•  101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

•  50 963 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

•  101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek 
i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

•  101 926 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje 
lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia 
tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

•  19 819 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni 
równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich 
niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

•  50 963 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 19 819 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

1 Prima aprilis.

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 do-
chodowym od osób prawnych albo 
od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych i przekazanie podat-
nikowi mającemu siedzibę lub zarząd 
w Polsce informacji CIT-7. Wpłata 
podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej. Rozliczenie podatku od 
niezrealizowanych zysków.

10 Niedziela Palmowa. Niedziela han-
dlowa.

11 INTRASTAT.

14 Wielki Czwartek. 

15 Wpłata składek ZUS – płatnicy 
składek posiadający osobowość 
prawną. Wpłata podatku od nierucho-
mości i podatku leśnego za kwiecień – 
osoby prawne, jednostki organizacyjne 
i spółki nieposiadające osobowości 
prawnej. PPK. Wielki Piątek.

16 Wielka Sobota.

17 Wielkanoc.

18 Poniedziałek Wielkanocny.

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

24 Niedziela handlowa.

25 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesłanie 
JPK_V7M lub JPK_V7K (część ewidencyj-
na). Informacja podsumowująca. Roz-
liczenie podatku cukrowego i podatku 
od sprzedaży detalicznej.
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