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Przedłużenie „zerowej”  
stawki VAT na żywność

Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska 
podpisała rozporządzenie przedłużające utrzy-
manie „zerowej” stawki VAT na żywność. Roz-
porządzenie przewiduje także przedłużenie 
preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy 
oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty 
nawozowe.   

Tarcza antyinflacyjna w dotychczasowej postaci 
obowiązywała do końca 2022 r.

Na 2023 r. wydłużono tylko stosowanie zerowej 
stawki VAT na żywność. Tak jak dotąd, stawką tą 
objęte pozostaną podstawowe produkty spożyw-
cze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy 
produkty ze zbóż. 

Rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek 
podatku od towarów i usług w roku 2023 przewi-
duje ponadto:

• utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki 
VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, 
jednostek samorządu terytorialnego – przeka-
zywanych na cele związane z pomocą ofiarom 
skutków działań wojennych w Ukrainie;

• obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki na produkty 
nawozowe, które przed wprowadzeniem tarczy 
antyinflacyjnej były opodatkowane według tej 
stawki.

NEWS

ELEKTRONICZNY SERWIS  KLIENTÓW KANCELARII

Tematem noworocznego numeru jest rozliczanie delegacji przedsiębiorcy.
Szczególnie kadrowych powinny zaś zainteresować wydatki związane z podróżami 
służbowymi pracownika.
Wśród licznych noworocznych zmian prawnych w gazecie opisano m.in. nowe 
uregulowania pracy zdalnej wprowadzane właśnie do Kodeksu pracy.
Szczęśliwego Nowego Roku!

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2495
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OBOWIĄZKOWA E-FAKTURA  

W RAMACH KSEF

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowe-
lizacji ustawy o VAT, który nałoży na przedsiębior-
ców mających w Polsce siedzibę lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej przymus 
wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicz-
nych. Rząd szacuje, że budżet państwa zyska dzięki 
temu 10 mzld zł.

Polskie firmy od 1 stycznia 2024 r. nie będą mogły 
korzystać z dotychczasowych sposobów wystawia-

nia faktur tak papierowych, jak i elektronicznych. 
Wszystkie dokumenty będą musiały być wystawiane 
w określonym i ustrukturyzowanym formacie xml, 
który będzie przesyłany za pomocą platformy KSeF – 
Krajowego Systemu e-Faktur.

Zintegrowano już aplikację e-mikrofirma z KSeF, istot-
ną dla mikroprzedsiębiorców. Udostępniona będzie 
też aplikacja mobilna KSeF.

Niedługo także Komisja Europejska zamierza opubli-
kować swój projekt, który będzie zakładał obowiąz-
kowe elektroniczne fakturowanie w całej UE.

SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI

18

16

19

https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur-coraz-blizej-projekt-powszechnego-fakturowania-elektronicznego-w-konsultacjach-publicznych
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POLSKA WYGRAŁA SPÓR O AKCYZĘ  

OD ALKOHOLU 

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 24 listopada 
2022 r. w sprawie C-166/21 orzekł, że Polska może 
uzależniać zwolnienie z podatku akcyzowego od zasto-
sowania procedury zawieszenia poboru.

ZMIANY W PODATKU OD NIEKTÓRYCH  

INSTYTUCJI FINANSOWYCH 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od niektórych 
instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw 
dotyczy wyłączenia z opodatkowania podatkiem od 
niektórych instytucji finansowych papierów wartościo-
wych ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa.

UMORZONE SUBWENCJE Z PFR  

CIĄGLE BEZ PODATKU

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji roz-
porządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku 
dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu 
umorzenia subwencji finansowej lub finansowania 
preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz 
Rozwoju. Zwolnienie z podatku dochodowego od 
pomocy umorzonej przez PFR ma obowiązywać do 
31 grudnia 2023 r.

ZMIANY DOT. FORMULARZY VAT

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie spo-
sobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów 
podpisu elektronicznego, którymi powinny być opa-
trzone, przygotowanego przez Ministerstwo Finan-
sów zakłada, iż od 2023 r. zgłoszenie o zaprzestaniu 
wykonywania czynności podlegających opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) 
będzie można dołączyć do wniosku o wykreślenie 
przedsiębiorcy z CEIDG. 

Ponadto dostępnieniono nową wersję formularza 
VAT-REF(5) w związku z wejściem Chorwacji do strefy 
euro. 

NORMY SZACUNKOWE

Rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2022 r. Mini-
ster Finansów określił normy szacunkowe dochodu 
z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące 
w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2478).

PŁATNOŚĆ BLIKIEM A KASA FISKALNA

Z interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2022 r. 
nr 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ Dyrektora 
KIS wynika, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku 
ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli 
klienci płacą za usługi za pomocą aplikacji Blik.

VAT OD WĘGLA

Resort finansów wyjaśnił, że gminy mają prawo do 
odliczenia podatku przy preferencyjnej sprzedaży 
węgla. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w której JST 
nabywa węgiel od państwowych spółek i sprzedaje 
bezpośrednio mieszkańcom.

PUSTA FAKTURA NIE OBNIŻY PIT

Z wyroku NSA o sygn. akt. II FSK 953/20 wynika, iż 
samo nabycie towaru i zapłata za niego nie skutkuje 
powstaniem kosztów. Zdaniem sądu wydatek musi 
być też odpowiednio udokumentowany.

 

 

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY  

DO OBSŁUGI NIEKTÓRYCH UMÓW

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi 
niektórych umów ma na celu zmniejszenie obowiąz-
ków administracyjnych dotyczących powierzania 
pracy. Na mocy ustawy powstanie system teleinfor-
matyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odpro-
wadzanie podatków oraz opłacanie składek na ubez-
pieczenie. Mają zyskać pracodawcy i zleceniodawcy, 
którzy otrzymają narzędzie do prowadzenia umów 
oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe rozwiązania 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267750&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=45823
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2767
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/12/22/f3bf5f57df5c685b512d21c6e7c764d0/Informacja%20w%20sprawie%20nowelizacji%20podatku%20od%20niekt%C3%B3rych%20instytucji%20finans.._.rtf
https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12366604
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12367201/12937101/12937102/dokument593283.pdf
https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/nowa-wersja-formularza-vat-ref/
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2478
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/518286%3BkeyWords%3D0111&ved=2ahUKEwippMXto5r8AhXLpIsKHRFcDb8QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw357efVASvDtGUQMCtS1DTc
https://www.gov.pl/web/finanse/zwolnienie-z-kas-fiskalnych-i-odliczenie-vat-dla-samorzadow-przy-dystrybucji-wegla
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BB6094D8A4
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DEA66C958D696DF0C12588F50048D0F6
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/12/22/9413c1acb0a59610158c1a941b576bfb/Informacja%20o%20systemie%20teleinformatycznym%20do%20obs%C5%82ugi%20niekt%C3%B3rych%20um%C3%B3w.rtf


5ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

mają zmniejszyć obciążenia dla mikroprzedsiębior-
ców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób 
niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz 
osób fizycznych.

LIMITY W PŁATNOŚCIACH GOTÓWKOWYCH

Przypominamy, że nowe limity w płatnościach gotówko-
wych mają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r.

ZMIANA STAWEK OPŁAT W SYSTEMIE E-TOLL 

DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Minister Infrastruktury opublikował obwieszczenie 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty elektro-
nicznej za przejazd drogami płatnymi dla pojazdów 
samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony. Nowe zapisy będą obowiązywały 
w 2023 r. 

Wysokość tych opłat jest corocznie waloryzowana 
w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszych 3 kwartałów, 
podawany w komunikacie Prezesa GUS. 

Zmiana wysokości stawek pobieranych w systemie 
e-TOLL jest uzależniona od klasy emisji spalin (najwięk-
sze opłaty ponoszą właściciele pojazdów najbardziej 
zanieczyszczających środowisko), rodzaju drogi oraz 
od masy pojazdu i wyniesie od 3 do 8 groszy za 1 km. 

FIRMY BĘDĄ MOGŁY PRZEKSZTAŁCIĆ  

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Resort rozwoju opublikował projekt ustawy, dzięki 
której firmy będą mogły przekształcić prawo użytko-
wania wieczystego w odrębną własność prawdopo-
dobnie już w 2023 roku. Wykup nieruchomości nie 
będzie jednak tak preferencyjny, jak w przypadku 
mieszkań. Wiele firm zapłaci za nieruchomości więcej, 
niż wynosi ich wartość rynkowa. Na uwłaszczenie 
będzie tylko rok czasu. 

WSPARCIE POPRAWY WARUNKÓW  

MIESZKANIOWYCH

Ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych 
ustaw wspierających poprawę warunków mieszka-
niowych umożliwia ubieganie się o wyższe wsparcie 
na poprawę efektywności energetycznej ze środków 
rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remon-
tów. Wprowadza też nowe instrumenty wspierające 
poprawę efektywności energetycznej istniejących 
budynków oraz rozwój efektywnego energetycznie 
budownictwa komunalnego i społecznego, które 
będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE  

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw doprecy-
zowuje przepisy dot. dostarczania przez ZUS pism 
w postaci elektronicznej, a także ich sporządzania 
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 
Nowelizacja umożliwia także osobom uprawnionym 
do tzw. renty uczniowskiej wystąpienie z wnioskiem 
o jej zamianę na rentę socjalną.

OCHRONA ODBIORCÓW GAZU

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców 
paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na 
rynku gazu stanowi kontynuację w 2023 r. ochrony 
odbiorców paliw gazowych tj.: gospodarstw do-
mowych, jak też odbiorców realizujących ważne 
zadania z zakresu użyteczności publicznej, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finan-
sowego dla przedsiębiorstw energetycznych. 

KADRY I ZUS

PRAWO

https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2022/1167
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366955/12934832/12934833/dokument590998.pdf#xd_co_f=Zjc2N2FjMzQtYjNiYi00MWM4LWIxOWUtOWVkNGFlYzY5MDRk~
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002456
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/11/15/7398caa7dffec9d5c3c07a1a4837943d/3.%20Inf.%20ws.%20ustawy%20dot.%20poprawy%20warunk.%20mieszkaniowych.rtf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002476
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/11/24/58977851738a771b1b06870f0adf5c1f/4.%20Informacja%20o%20zm.%20ustawy%20o%20systemie%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych.rtf
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E8EF732AB4D8AEC4C12589080043B3C4
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/12/20/4a118fd326cc33751874a74385f57e73/1.%20Informacja%20o%20ustawie%20o%20szczeg%C3%B3lnej%20ochronie%20niekt%C3%B3rych%20odb.%20paliw%20gazowych%2023.rtf
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Przedsiębiorca w podróży
Jak rozliczyć koszty podróży służbowych przedsiębiorcy?

PODRÓŻE SŁUŻBOWE JAKO KOSZT  

UZYSKANIA PRZYCHODU

Co do zasady kosztem uzyskania przychodu są wy-
datki poniesione w celu osiągnięcia przychodu oraz 
zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu. 
Dlatego jeśli przedsiębiorca sam odbywa podroż 
służbową, to ma prawo odliczyć od przychodu po-
niesione na ten cel wydatki – jako koszty uzyskania 
przychodu. Powinien zachować wszelkie dowody 
potwierdzające związek podróży z prowadzoną dzia-
łalnością, np. zebrane podczas niej zamówienia, 
faktury zakupowe, oferty kontrahentów.

Jeżeli przedsiębiorca porusza się publicznym środ-
kiem transportu (pociągiem, autobusem, samolotem), 
kosztem będzie cena biletu za przejazd. Nie ma 
ograniczeń co do rodzaju i klasy środka transportu. 
Jednak tak jak w przypadku innych kosztów obo-
wiązuje zasada, zgodnie z którą wydatki muszą być 
racjonalnie uzasadnione.

Jeśli przedsiębiorca podróżuje samochodem, który 
stanowi środek trwały firmy, odliczy 100% wydat-
ków na jego użytkowanie, o ile prowadzi ewidencję 
przebiegu pojazdu. Jeżeli nie prowadzi ewidencji, 
odliczy 75% wydatków. 

By odliczyć 100% kosztów uzyskania przychodu w PIT, 
trzeba prowadzić ewidencję taką jak dla celów VAT. 
Różni się ona od ewidencji prowadzonej w celu roz-
liczenia podróży służbowej pracownika m.in. tym, że 
nie oblicza się kosztów przejazdu (liczba przejecha-
nych kilometrów x stawka za kilometr).

Jeśli w czasie podróży przedsiębiorca wykorzystuje 
swój samochód prywatny (niebędący majątkiem 
firmy) dla celów działalności gospodarczej, nie musi 
już prowadzić żadnej ewidencji przebiegu pojazdu. 
Wówczas odliczy 20% wydatków na jego użytkowanie.

DIETY

W podróży służbowej właściciel firmy nie może odli-
czyć faktycznie poniesionych wydatków na wyżywie-
nie, ale przysługuje mu dieta tej samej wysokości, 
co pracownikowi (w kraju: 45 zł za dobę podróży, 
za granicą według stawek w rozporządzeniu MPiPS 
dla danych krajów).

Firmowe wydatki, także diety za delegację, należy 
udokumentować, by zaliczyć je do kosztów podatko-
wych. Diety zaliczane są do kosztów w formie ryczał-
tu. Podstawą ich rozliczenia jest dowód wewnętrzny, 
który powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko, 

TEMAT NUMERU
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cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę 
godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data 
i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość 
przysługujących diet.

NOCLEGI I KOMUNIKACJA LOKALNA

Wydatki na nocleg przedsiębiorca może rozliczać na 
podstawie faktury lub rachunku. Przedsiębiorcy nie 
obowiązują limity dotyczące pracowników.

Jeśli w podróży służbowej właściciel firmy korzysta 
ze środków komunikacji miejscowej, koszty rozlicza 
w wysokości stwierdzonej biletem za przejazd albo 
innym dokumentem, z którego będzie wynikała 
kwota poniesionego wydatku. Przedsiębiorcy nie 
obowiązują ryczałty dotyczące pracowników.

Odliczyć może także inne wydatki związane z prowa-
dzoną działalnością, np. zakup biletów na różnego 
rodzaju targi, wystawy, pokazy, w wysokości stwier-
dzonej fakturą lub rachunkiem.

Nie może rozliczyć kosztów podróży służbowej, jeśli 
jest opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

JAK PRZELICZAĆ KOSZTY W WALUCIE OBCEJ?

Jeśli w trakcie podróży przedsiębiorca otrzymał doku-
menty potwierdzające wydatki w innej walucie, prze-
licza ją na złote. Poniesione wydatki (jak np. opłata za 
przejazd autostradą, nocleg) rozlicza według kursu 
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wysta-
wienia faktur (innych dowodów) dokumentujących 
koszty związane z podróżą. Diety przelicza według 
kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień 
wystawienia dowodu wewnętrznego.

ODLICZENIE VAT OD WYDATKÓW  

NA PODRÓŻ

Za podróż służbową przedsiębiorca może rozli-
czyć VAT na zasadach ogólnych, jak przy innych 
czynnościach opodatkowanych. Nie odliczy VAT 
od wydatków na usługi gastronomiczne i noclegi. 
Niepodlegający odliczeniu VAT z tytułu noclegu 
może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 
(kwota brutto).

Do odliczenia VAT uprawniają faktury oraz doku-
menty uznawane zgodnie z przepisami za faktury, 
tj. np. jednorazowe bilety potwierdzające prze-
jazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną 
odległość.

Dokument:
 » powinien zawierać: numer i datę wystawienia, 

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, numer, za 
pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany 
na potrzeby podatku, informacje pozwalające 
na identyfikację rodzaju usługi, kwotę podatku, 
kwotę należności ogółem;

 » powinien zostać wystawiony przez podatnika 
uprawnionego do świadczenia usług polegają-
cych na przewozie osób: kolejami normalno-
torowymi, taborem samochodowym, statkami 
pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi 
śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolo-
tami i śmigłowcami.

Przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT od wydat-
ków związanych z użytkowaniem samochodu osobo-
wego – pod warunkiem, że wykorzystuje samochód 
wyłącznie w działalności gospodarczej i złoży do 
urzędu skarbowego formularz VAT-26. Potwierdze-
niem wykorzystywania auta wyłącznie na potrzeby 
firmy jest prowadzenie ewidencji przebiegu do celów 
VAT (takiej jak dla celów PIT).

Jeśli nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i uży-
wa samochód do celów mieszanych – zarówno fir-
mowych, jak i osobistych – odliczy 50% podatku.

W podróży służbowej właściciel firmy 
nie może odliczyć faktycznie ponie-
sionych wydatków na wyżywienie, ale 
przysługuje mu dieta tej samej wyso-
kości, co pracownikowi.
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„Polski Ład” wprowadził szereg zmian dla przedsię-
biorców. Wśród nich jest wydłużenie terminów na 
składanie rocznych rozliczeń podatkowych – do końca 
kwietnia kolejnego roku. Dotyczy ona osób składających 
PIT-28 (PIT-28S) i PIT-16A, tj. osób opodatkowanych 
ryczałtem oraz kartą podatkową.

Od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać nowy wzór 
formularza PIT-2. Nie będzie on już dotyczył tylko kwo-
ty zmniejszającej podatek. Będzie stanowił kluczowe 
oświadczenie pracownika o stosowanych zwolnieniach, 
kosztach uzyskania przychodu oraz do podziału kwoty 
zmniejszającej podatek na maksymalnie 3 płatników. 
Resort finansów przygotował przy tym projekt objaśnień 
dotyczących składania przez podatników PIT oświadczeń 
i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek ob-
liczanych przez płatników tego podatku (w tym PIT-2). 

W 2023 r. z karty podatkowej mogą skorzystać tylko fir-
my, które kontynuują opodatkowanie w takiej formie po 
31 grudnia 2021 r. i nie zrezygnowały z niej ani nie utraciły 
prawa do jej stosowania. Stawki wzrosną o ok. 13,3%.

W 2023 r. najem prywatny nie może już być opodat-
kowany PIT na zasadach ogólnych wg skali.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 
ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących 
opodatkowania dochodów osób prawnych oraz – na 
zasadzie analogicznego odwzorowania – także nie-
których przepisów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym 
w sposób, który uczyni je przejrzystymi i jednocześnie 
bardziej efektywnymi. 

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 
dotyczą m.in.: ryczałtu od dochodów spółek, podmiotów 
obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji 
cen transferowych, zasad rozliczania tzw. kosztów finan-
sowania dłużnego, zasad obliczania podstawy opodatko-
wania, jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane 
różnymi stawkami, podatku od dochodów zagranicznej 
jednostki kontrolowanej, podatku od przerzuconych 
dochodów, podatku od przychodów z budynków, opo-
datkowania spółek holdingowych, zwolnienia od po-
datku przychodów z dywidend, obowiązków płatników 
zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązku 
składania za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej informacji przez podatników posiadających zakłady 
(oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu 

 
 
Najważniejsze zmiany  
podatkowe na 2023 rok
Na nowy rok podatnicy są zasypywani zmianami prawnymi. 
Poniżej wskazano niektóre.

PODATKI

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/10/24/32f1a13f0850b173d54fb1e4ed0e7dd0/Inf.%20na%20temat%20nowelizacji%20CIT%20i%20innych%20ustaw.rtf
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F7D1C5792820DB03C12588A9002695C7
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terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę. 
Przewidziano też zwolnienie podatników obowiązanych 
do zapłaty minimalnego podatku dochodowego z obo-
wiązku jego zapłaty za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do dnia 31 grudnia 2023 r., a w przypadku podatników, 
których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i roz-
począł się przed dniem 1 stycznia 2024 r., a zakończy 
się po dniu 31 grudnia 2023 r. – za okres do końca tego 
roku podatkowego. 

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych  
zmiany dotyczą m.in. cen transferowych, opodatkowa-
nia zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wyso-
kości 10% należności z tytułu świadczeń otrzymanych 
przez osoby pobierające nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne (w związku z łączącym ich uprzednio 
z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem 
pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem 
pracy, w tym od związków zawodowych), a także podat-
ku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej 
oraz podatku od przychodów z budynków oraz unor-
mowania instytucji zwrotu kwoty nadpłaty podatku na 
wniosek płatnika, który pobrał od podatnika zryczałto-
wany podatek dochodowy nienależnie lub w wysokości 
większej od należnej.

Ponadto wprowadzono istotne zmiany w przepisach dot. 
ustalania podstawy obliczenia podatku w przypadku 
korzystania z tzw. ulgi za złe długi w podatkach dochodo-
wych. Dłużnicy i wierzyciele nie będą już musieli dołączać 
do zeznania rocznego załączników PIT/WZ, PIT/WZR, CIT/
WZ lub CIT/WZG, w których informują o wierzytelnościach 
i zobowiązaniach. Nadal jednak mają obowiązek dołą-
czenia ich do zeznania rocznego za 2022 r.

zwrotu podatku. Zmiany w ustawie o podatku od spad-
ków i darowizn oraz w ustawie o podatku od czynności 
cywilnoprawnych dotyczą obowiązków notariuszy jako 
płatników tych podatków. Zmiany w Ordynacji podat-
kowej dotyczą obowiązków informacyjnych podmiotów 
obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach 
transferowych oraz notariuszy. 

W zakresie VAT przedłużono obowiązywanie pod-
wyższonych stawek podatkowych w wysokościach 
odpowiednio 23%, 8%, 7% oraz 4% zarówno w od-
niesieniu do roku 2023, jak też od 1 stycznia 2024 r. 

Z kolei tzw. Slim VAT 3 przesunięto i okrojono z części 
pozytywnych rozwiązań. Nowa wersja projektu usta-
wy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, skierowana do Komisji 
Prawniczej, przewiduje już późniejszą datę wejścia w ży-
cie – 1 kwietnia 2023 r. Zawiera on pakiet uproszczeń 
w rozliczaniu przez podatników podatku od towarów 
i usług, np. zmiany w rozliczaniu faktur korygujących.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza zmiany mają-
ce doprecyzować przepisy oraz usunąć wątpliwości 
interpretacyjne w zakresie obecnie obowiązujących 
regulacji. Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki ad-
ministracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie 
działalności gospodarczej, wprowadzone zostaną także 
uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Przewidzia-
no np., że podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie 
naliczany od paliw silnikowych do 30 czerwca 2023 r. 

Nowelizacja definiuje płyn do papierosów elektronicz-
nych jako roztwór, czyli w powszechnym rozumieniu 
tego pojęcia jednorodną mieszaninę 2 lub więcej związ-
ków chemicznych. Tymczasem ani gliceryna ani glikol 
takimi mieszaninami nie są – wyjaśniło MF. 

Ww. ustawa wskazuje, że od 2024 r. ulga podatkowa 
na robotyzację będzie ograniczona – nie obejmie dzia-
łalności górniczej, magazynowania paliw kopalnych 
i ich przeróbki, dystrybucji lub spalania. 

W 2023 r. z karty podatkowej 
mogą skorzystać tylko firmy, 
które kontynuują opodatkowanie 
w takiej formie.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz 
w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji dotyczą obowiązków dłużnika w sytuacji zbiegu 
egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362752
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6CE2FF591AFDFCE4C12588F000318D58
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/12/21/49471e3bc5ca06aabed6ad35c28bfb0b/Informacja%20w%20sprawie%20nowelizacji%20akcyzy%20i%20innych%20ustaw.rtf
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/zmiana-definicji-plynu-do-e-papierosow/
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CO PRZYSŁUGUJE PRACOWNIKOWI?

Podróż służbowa to wykonywanie zadania służbo-
wego na polecenie pracodawcy poza miejscowo-
ścią, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub 
poza stałym miejscem pracy. Warunki wypłacania 
pracownikom należności z tytułu podróży służbowej 
w kraju i za granicą ustala się postanowieniami układu 
zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub 
umowy o pracę. Jeśli zaś pracodawca nie ma własnych 
regulacji, stosuje się przepisy rozporządzenia MPiPS 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jed-
nostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują:
 » diety (przy podróży krajowej – ekwiwalent zwięk-

szonych kosztów wyżywienia, a przy podróżach 
zagranicznych – ekwiwalent kosztów wyżywienia 
i innych drobnych wydatków);

 » zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami 
komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbęd-
nych udokumentowanych wydatków, określonych 
lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do 
uzasadnionych potrzeb.
Pracodawca określa środek transportu w podróży 

służbowej krajowej bądź zagranicznej. Pracownikowi 
przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów 

przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami 
lub fakturami. 

Pracodawca może wyrazić zgodę, by pracownik 
skorzystał z należącego do niego samochodu oso-
bowego lub np. motocykla. Wtedy liczbę przejecha-
nych kilometrów mnoży się przez stawkę za kilometr 
i zwraca mu tak obliczone koszty. Stawka nie może 
być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury, tj.: 0,5214 zł – dla samochodu osobo-
wego o pojemności silnika do 900 cm3; 0,8358 zł – dla 
samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 
900 cm3; 0,2302 zł – dla motocykla.

Firma zwraca też inne wydatki związane z podróżą, 
jeśli były one niezbędne, a pracownik udokumentował 
ich wysokość (np. opłaty za bagaż, przejazd drogami 
płatnymi i parking).

PODRÓŻ W KRAJU

Dieta krajowa wynosi 45 zł za dobę podróży. To 
minimalna stawka. Jeśli podróż trwa: mniej niż 8 go-
dzin – dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin – przy-
sługuje 50% diety, ponad 12 godzin – dieta przysługuje 
w pełnej wysokości.

Jeżeli podróż służbowa na terenie kraju trwa dłużej 
niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej 
wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 go-

 
 
Podróż służbowa pracownika
Podróż służbowa pracownika wiąże się z określonymi kosztami, które musi pokryć firma. 

PRAWO



11ELEKTRONICZNY SERWIS KLIENTÓW KANCELARII

dzin – 50% diety. Jeśli pracownik otrzymuje bezpłatne 
wyżywienie, dietę obniża się: za śniadanie - 25% diety, 
za obiad - 50% diety, za kolację - 25% diety.

Za nocleg w hotelu pracodawca zwraca ponie-
sioną przez niego opłatę potwierdzoną rachunkiem. 
Kwota za jedną noc nie może jednak przekraczać 
20-krotności diety (900 zł). Jeśli firma nie zapewniła 
pracownikowi noclegu, a on nie przedstawi rachunku 
za nocleg, będzie przysługiwał mu ryczałt w wysokości 
150% diety.

PODRÓŻ ZAGRANICZNA

W firmach, które nie mają własnych rozwiązań, do 
obliczania diet stosuje się stawki określone w ww. 
rozporządzeniu MPiPS. Wysokość diety w podróży 
zagranicznej zależy od państwa, do którego jedzie 
pracownik. Określona np. w regulaminie wynagradza-
nia kwota diety w podróży zagranicznej nie może być 
niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju. Jeśli firma ustala i wypłaca pracownikowi dietę 
ponad limit określony w ww. rozporządzeniu, nadwyż-
ka będzie dla niego opodatkowanym przychodem. Gdy 
podróż trwa: do 8 godzin – pracownikowi przysługuje 
1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin – pracownikowi przy-
sługuje 50% diety, ponad 12 godzin – pracownikowi 
przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi nie przysługuje dieta, jeśli otrzymuje 
w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na 
wyżywienie w wysokości diety. Gdy należność pienięż-
na jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wy-
równanie. Jeśli ma zapewnione bezpłatne całodzienne 
wyżywienie, przysługuje mu 25% diety. Kwotę diety 
zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego 
wyżywienia (też w zakresie usługi hotelarskiej): śniada-
nie – 15% diety, obiad – 30% diety, kolacja – 30% diety.

Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracow-
nikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwier-
dzonej rachunkiem, ale do limitu określonego w ww. 
rozporządzeniu MPiPS. Dla każdego kraju ustalony jest 
odrębny limit. W uzasadnionych przypadkach firma 
może zwrócić pracownikowi wyższe koszty - potwier-
dzone rachunkiem. Jeśli pracownik nie przedstawi 
rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt w wysokości 

25% limitu. Firma nie zwraca kosztów noclegu, jeśli 
sama zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg lub 
robi to zagraniczny kontrahent.

Za granicą pracownikowi przysługuje ryczałt w wy-
sokości jednej diety na pokrycie kosztów dojaz-
du z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu 
lotniczego lub morskiego. W razie dojazdu w jedną 
stronę, ryczałt wynosi 50% diety. Na pokrycie kosztów 
dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracow-
nikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za 
każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicz-
nej. Ryczałty nie przysługują, jeśli pracownik odbywa 
podróż służbowym lub prywatnym pojazdem lub ma 
zapewnione bezpłatne dojazdy.

Jeśli pracownik zachoruje w trakcie zagranicznej 
podróży, pracodawca zwraca mu koszty leczenia 
za granicą, o ile są one udokumentowane, a ich 
poniesienie było niezbędne. Za każdy dzień pobytu 
w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym pracowni-
kowi przysługuje 25% diety.

ROZLICZENIE PODRÓŻY

Przed wyjazdem w podróż zagraniczną firma wypłaca 
pracownikowi zaliczkę na pokrycie niezbędnych 
kosztów, w wysokości wynikającej ze wstępnej ich 
kalkulacji. Po zakończeniu podróży pracownik musi 
się z firmą rozliczyć w ciągu 14 dni – tj. przedstawić 
dokumenty będące dowodem poniesionych kosztów 
(oprócz diet). 

 
 
 
 
 
 
 
Wydatków związanych z podróżą służbową pracowni-
ka nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, 
jeśli przedsiębiorca jest opodatkowany ryczałtem lub 
kartą podatkową.

Pracownik co do zasady nie płaci 
podatku od zwróconych mu kosztów. 
Jeśli jednak przepisy ww. rozporzą-
dzeń określają limit takich wydatków, 
pracownik płaci PIT od nadwyżki po-
nad limit, a dla pracodawcy nadwyżka 
ponad limit nie jest kosztem uzyska-
nia przychodu.
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Dla poprawy efektywności postępowania w sprawie 
nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń 
pieniężnych np. określono dyrektywy wymiaru admi-
nistracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie 
się, tj. przesłanek, które będą brane pod uwagę przy 
ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej. 
Ustawodawca zdecydował się na zmianę wzoru, na 
podstawie którego wyliczane będą administracyjne 
kary pieniężne. Przyjęto model wyliczenia maksymal-
nej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne 
opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, 
który uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane 
do poszczególnych okresów opóźnienia.

Jednocześnie nowelizacja wprowadziła instytucję tzw. 
miarkowania kary, polegającego na uwzględnianiu, 

przy wyliczaniu administracyjnych kar pieniężnych, 
okoliczności zarówno łagodzących (skutkujących ob-
niżeniem kary), jak i obciążających (w oparciu o które 
kara będzie obostrzana). Pojawiła się możliwość ob-
niżenia nałożonej administracyjnej kary pieniężnej za 
nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń 
pieniężnych o 20% w przypadku, gdy strona postępo-
wania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
uiści w całości administracyjną karę pieniężną oraz 
zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wprowadzono też obligatoryjne 
podwyższenie maksymalnej administracyjnej kary 
pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnia-
niem świadczeń pieniężnych o 50% w przypadku, gdy 
w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o nałożeniu 
administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, 
Prezes UOKiK ponownie stwierdzi nadmierne opóź-
nianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych 
przez ten sam podmiot.

Przy ustalaniu wystąpienia nadmiernego opóźnienia 
ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz przy 

Dotychczasowe regulacje zostały dopre-
cyzowane i uproszczone, co pozwoli na 
przyspieszenie prowadzonych postępo-
wań, a w konsekwencji na efektywniej-
sze i szybsze eliminowanie zatorów.

 
 
Skuteczniejsza walka  
z zatorami płatniczymi
8 grudnia 2022 r. weszła w zasadzie w życie nowelizacja ustawy o prze-
ciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
Dla przedsiębiorców oznacza ona konieczność przeglądu dotychczaso-
wych kontraktów i większe ryzyko kontroli przez urzędy. Nowe przepisy 
upraszczają też sposób naliczania administracyjnych kar pieniężnych. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9ABF2FF71615D925C12588C6004BA64B
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obliczaniu maksymalnej wysokości administracyjnej 
kary pieniężnej pomijane będą świadczenia pienięż-
ne, których termin spełnienia upłynął wcześniej niż 
2 lata przed dniem wszczęcia postępowania, wyni-
kające z transakcji handlowych, których wyłącznymi 
stronami są podmioty należące do tej samej grupy 
kapitałowej oraz wynikające z transakcji handlowych 
zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.

Prezes UOKiK uzyskał kompetencje do kierowania do 
przedsiębiorców tzw. miękkich wezwań, bez koniecz-
ności wszczynania postępowania administracyjnego. 
Po otrzymaniu takiego wezwania przedsiębiorca 
będzie mógł udzielić wyjaśnień dotyczących zdiagno-
zowanego ryzyka występowania zatorów płatniczych. 
Będzie miał też możliwość poprawy kultury płatniczej 
w stosunku do swoich kontrahentów.

Nowelizacja wprowadziła wyłączenia z obowiązku 
sprawozdawczego, zarówno przedmiotowe (wyłą-
czenie transakcji handlowych zawieranych w zakre-
sie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
a także świadczeń pieniężnych, w przypadku których 
upłynął termin przedawnienia), jak i podmiotowe 
(zwolnione z obowiązku sprawozdawczego będą 
publiczne podmioty lecznicze prowadzone w formie 
spółki Skarbu Państwa albo spółki jednostki samorzą-
du terytorialnego, jak też spółki wchodzące w skład 
podatkowych grup kapitałowych).

Wydłużono termin na złożenie sprawozdania o sto-
sowanych przez podmiot w poprzednim roku ka-
lendarzowym terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (z 31 stycznia na 30 kwietnia roku na-
stępującego).

Nowelizacja nałożyła na wszystkich przedsiębiorców 
obowiązek złożenia drugiej stronie transakcji han-
dlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo 
utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”.

Wprowadzono w transakcjach handlowych, w których 
dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem 

mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni 
przedsiębiorca, bezskuteczność zastrzeżenia umow-
nego wyłączającego albo ograniczającego prawo 
wierzyciela do przelewu wierzytelności, jeżeli zapłata 
nie nastąpiła w terminie określonym w umowie albo 
w przypadku nieokreślenia tego terminu od dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego (zasada ta 
nie znajdzie zastosowania do transakcji handlowych, 
w których dłużnikiem jest podmiot publiczny).

Nowelizacja doprecyzowała kwestie związane z obo-
wiązkiem sprawozdawczym o praktykach płatniczych, 
tj. np. rozstrzygła, że obowiązek sprawozdawczy ciąży 
na podmiocie, a odpowiedzialność za przekazanie 
sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierow-
niku tego podmiotu (zdefiniowano też to pojęcie). 
Wskazano, że sprawozdanie należy skorygować, gdy 
co najmniej w jednej pozycji przekazanego spra-
wozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10% 
wartości. Wprowadzono obowiązek uzasadnienia 
przyczyny korekty sprawozdania i obowiązek wska-
zywania w sprawozdaniu o praktykach płatniczych 
udziału procentowego poszczególnych świadczeń 
pieniężnych nieotrzymanych w całkowitej wartości 
świadczeń pieniężnych należnych danemu podmioto-
wi w poprzednim roku kalendarzowym oraz udziału 
procentowego poszczególnych świadczeń pienięż-
nych niespełnionych w całkowitej wartości świadczeń 
pieniężnych, do których spełnienia był zobowiązany 
dany podmiot w poprzednim roku kalendarzowym, 
a także określono zasady ustalania wartości świad-
czeń pieniężnych spełnionych, niespełnionych, otrzy-
manych oraz nieotrzymanych wyrażonych w walucie 
obcej. Termin corocznej publikacji zbiorczego zesta-
wienia sprawozdań o praktykach płatniczych ustalono 
na do 31 sierpnia.

Prezes UOKiK uzyskał kompetencje 
do kierowania do przedsiębiorców 
tzw. miękkich wezwań, bez koniecz-
ności wszczynania postępowania 
administracyjnego. 

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/11/15/3370fdf05b8c5e71f776d1d457c60333/6.%20Inf.%20ws.%20ustawy%20o%20przeciwdzia%C5%82aniu%20nadmiernym%20op%C3%B3%C5%BAnieniom%20w%20transakcjach%20handlowych.rtf
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Większe prawa konsumenta
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach 
konsumenta oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie 
prawo do dyrektywy UE oraz zawiera dodatkowe rozwiązania do-
tyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas 
pokazów handlowych. Eliminuje np. nieprawidłowości podczas 
wyprzedaży, na tzw. pokazach lub podczas wycieczek.

Nowelizacja rozszerza ochronę konsumentów na usługi 
cyfrowe, w zamian za które konsumenci nie ponoszą 
opłat, ale dostarczają dane osobowe.

Zapewniona zostanie większa przejrzystość dla kon-
sumentów przy zakupach on-line. Ustawa m.in.: na-
kłada nowe obowiązki informacyjne na dostawców 
internetowych platform handlowych oraz reguluje 
kwestie związane z recenzjami konsumentów i tzw. 
plasowaniem.

Nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym 
wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego 
z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach 
UE – jeśli istotnie różni się od niego np. składem – 
będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd 
i nieuczciwą praktykę rynkową. 

Do 30 dni ustawa wydłuża termin na odstąpienie od 
umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumó-
wionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta 
lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

Zakazane będzie zawieranie z konsumentami umów 
dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub 
wycieczki. 

Nowelizacja pozwala przedsiębiorcom na wykorzysty-
wanie formularzy internetowych lub czatów, zamiast 
e-maili, w komunikacji z konsumentem.

Doprecyzowane zostały zasady informowania przez 
sprzedawców o obniżkach cen. W przypadku informo-
wania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębior-
ca będzie musiał podać – obok informacji o obniżonej 
cenie – także informację o najniższej cenie tego towaru 
czy usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem obniżki. W przypadku produktów, 
które są w sprzedaży krócej niż 30 dni – obok informacji 
o obniżonej cenie – trzeba podać także informację o naj-
niższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego 
oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia 
obniżki. Jeśli chodzi o produkty ulegające szybkiemu 
zepsuciu lub posiadające krótki termin przydatności – 
obok obniżonej ceny – trzeba podać także informację 
o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

Ponadto nowelizacja wprowadza prawo do odstąpienia 
od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych 
(m.in. obejmujących abonamenty medyczne) zawiera-
nych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 

Wprowadzony zostanie zakaz przyjmowania płatności 
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki 
albo nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu 
zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo 
pokazu, chyba że pokaz został zorganizowany w miej-
scu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta 
na jego wyraźne zaproszenie.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4B08A1B1ED7ED5FAC12588850034450E 
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/12/7/6fe004e0ea3c113b8a44a1de98012c68/Informacja%20prasowa%202476.rtf


Medialność,  
czyli wzbudzać zainteresowanie
Specjaliści od marketingu, szukając sposobów na zaciekawienie dziennikarzy pro-
duktem czy usługą, odkryli, że o sukcesie w dużej mierze decyduje „medialność”.  
Czy jednak wszystko da się wypromować? A może istnieją jakieś cechy, które zwięk-
szają na to szanse? Odpowiedzią jest tu koncepcja medialności produktów.

ZARZĄDZANIE I MARKETING

MEDIALNOŚĆ WRODZONA I NABYTA 
Chodzi o opracowanie koncepcji, która zwiększa szanse 
produktu czy usługi na zaistnienie w mediach trady-
cyjnych bądź modnych obecnie social mediach. Warto 
o tym myśleć już na etapie powstawania produktu, 
już wtedy rozpocząć działania marketingowe, np. za-
powiedzi nowości, krótkie filmiki na Facebooku czy 
TikToku. Jeśli natomiast chcemy działać na produkcie 
już gotowym, to jego medialność trzeba budować 
w sposób przemyślany i etapowy. Warto jednak za-
znaczyć, że słabej jakości albo nieprzydatnej usługi 
nie uratują nawet najlepsze pomysły PR. Użytkownicy 
szybko to zweryfikują, a sieć to otwarta księga służąca 
do opisywania doświadczeń i wyrażania opinii. 

CECHY PRODUKTU SPRZYJAJĄCE MEDIALNOŚCI
Agencje marketingowe wskazują kilka cech, które 
należy uwypuklić, i działań, które należy podjąć, by 
zwiększyć szanse na popularność produktu w mediach 
i zainteresować dziennikarzy piszących o danych bran-
żach czy grupach produktów.
 » wiedza o produkcie – im więcej posiadamy infor-

macji, tym zwiększa się nasze zaufanie do firmy, któ-
ra proponuje go klientom. Tak też jest w przypadku 
dziennikarzy, którzy chętnie testują, wypróbują, by 
potem opisać daną usługę lub produkt i przyczynić 
się do jego medialności.

 » dostępność – warto określić, czy produkt jest sze-
roko dostępny, czy dedykowany jest wąskiej grupie 
docelowej, a może jego zastosowanie wymaga 
specjalistycznej wiedzy, kompetencji;

 » markowość – dobrze jest, gdy za produktem stoi 
silna, rozpoznawalna i ciesząca się renomą firma;

 » wsparcie autorytetu – dużą pomocą jest zaanga-
żowanie w projekt lub uzyskanie opinii ekspertów, 
naukowców, gwiazd czy osobowości medialnych. 
W dobie social mediów przy promocji ważną rolę 
pełnią także idole, czyli influencerzy działający w sie-
ci – warto tu zrobić konkretną selekcję. 

 » oryginalność, a także ponadczasowość – chodzi tu 
o to, by produkt „wyróżniał się w tłumie”. Jest to moż-
liwe dzięki wyjątkowej reklamie, unikatowej szacie 
graficznej czy korzystaniu z innowacyjnej metody pro-
dukcji lub dystrybucji. Zainteresowanie zawsze wzbu-
dza także historia, którą  produkt opowiada, porusza 
ważne społecznie kwestie czy przełamuje jakieś tabu.  

 » wpasowanie w trendy – ponadczasowość nie wyklu-
cza dostosowania produktu do potrzeb grupy spo-
łecznej, którą ma zaciekawić. Istotne jest więc badanie 
rynku, przyglądanie się panującej modzie. Pozwoli to, 
z jednej strony, odpowiadać na oczekiwania konsu-
mentów, a z drugiej strony zainteresować szukających 
nowości, piszących o danej branży dziennikarzy. 

CO DALEJ?
Powyższe informacje uświadamiają nam, że medial-
ność produktu można w pewnym sensie kształtować. 
Zdiagnozowanie medialności pomoże trafnie określić 
strategię marketingową i komunikacyjną. Specjalista 
od public relations na tej podstawie będzie mógł wy-
dobyć z produktu to co najlepsze i ogłosić to światu 
za pomocą mediów.
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Nowe przepisy mają być udogodnieniem m.in. dla 
osób niepełnosprawnych oraz rodziców, którzy chcą 
połączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową.

Nowe przepisy wprowadzają definicję pracy zdalnej. 
Zgodnie z nowelizacją, praca zdalna będzie pracą 
wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu 
wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgod-
nionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamiesz-
kania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem 
środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość. Szczegóły w tym zakresie będą uzgodnione 
przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie 
zatrudnienia bez konieczności jej potwierdzania w for-
mie pisemnej. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące 
pracy zdalnej bazują przede wszystkim na porozu-
mieniach, które pracodawca będzie mógł zawrzeć 
z pracownikiem już w chwili przyjęcia do pracy, bądź 
też na późniejszym etapie. 

Pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł odmó-
wić pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży, rodzicom 

którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, i osobom, 
które opiekują się niepełnosprawnym członkiem 
rodziny. Będzie musiał uwzględnić wnioski o pracę 
zdalną złożone przez takie osoby.

Nowelizacja umożliwia również pracę zdalną 
w szczególnych przypadkach. Praca zdalna będzie 
mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy:
1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajne-

go, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwo-
łaniu lub

2. w okresie, w którym zapewnienie przez pracodaw-
cę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
w dotychczasowym miejscu pracy pracownika 
nie jest czasowo możliwe z powodu działania 
siły wyższej 

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem 
polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elek-
tronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne 
do wykonywania pracy zdalnej.

 
 
Praca zdalna w Kodeksie pracy
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
wprowadza do przepisów kodeksowych na stałe możliwość pracy zdalnej. 
Stwarza też podstawy dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowa-
dzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyj-
nej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub 
środków działających podobnie do alkoholu.

KADRY I ZUS

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5D0191B79D36D6B0C125885B005176CA 
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Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia 
pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materia-
łów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych. Pokryje 
on również koszty energii elektrycznej oraz usług 
telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania 
pracy zdalnej.

Pracodawca będzie obowiązany:
1. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną 

materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia tech-
niczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

2. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę 
zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi 
pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbęd-
nych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć 
niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, 
eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym 
urządzeń technicznych, niezbędnych do wykony-
wania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii 
elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych 
niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; 

3. pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bez-
pośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, 
jeżeli zwrot takich kosztów został określony w po-
rozumieniu ze związkami zawodowymi lub danym 
pracownikiem, regulaminie czy poleceniu, w którym 
uregulowano zasady wykonywania pracy zdalnej;

4. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę 
zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne 
do wykonywania tej pracy.

Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez 
pracownika wykonującego pracę zdalną materia-
łów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, 
niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, nieza-
pewnionych przez pracodawcę. W tym przypadku 
pracownikowi wykonującemu pracę zdalną będzie 
przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości 
ustalonej z pracodawcą lub ryczałt. Zapewnienie 
pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez 
pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urzą-
dzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania 
pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wyko-
nywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata 

ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią 
przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca 
określi procedury ochrony danych osobowych oraz 
przeprowadzi, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie 
w tym zakresie.

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać – 
w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywa-
nia pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika – kon-
trolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, 
kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur 
ochrony danych osobowych. W razie stwierdzenia 
uchybień, pracodawca będzie mógł cofnąć zgodę na 
wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika.

Praca zdalna będzie także mogła być wykonywana 
okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w po-
staci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nie-
przekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym – na 
zasadach ustalonych z pracownikiem.

Nowe przepisy będą stosowane również do stosun-
ków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa 
o pracę.

Nowelizacja Kodeksu pracy reguluje także zasady 
przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej 
kontroli trzeźwości pracowników. Zgodnie z przyję-
tymi przepisami, taka kontrola nastąpi, jeżeli będzie 
to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia 
pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. 
Pracodawca będzie mógł w tym celu użyć alkomatu 
lub narkotestu. Będzie musiał dopuścić do pracy pra-
cownika, u którego zawartość alkoholu w organizmie 
wyniesie poniżej 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi albo 
0,1 mg stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nowe przepisy w większości wejdą w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.



CIEKAWE ORZECZENIE

NSA wyjaśnił przy tym, że w obu sprawach żądanie 
udostępnienia informacji miało na celu zebranie 
informacji o zdarzeniach mających bezpośredni 
wpływ na powstanie zobowiązania podatkowego. 
W pierwszej uzyskane dane dotyczące kontrahentów 
portalu, którzy wystawiają towary w kategorii elektro-
nika, z zadeklarowaną wysyłką towaru spoza Polski, 
z podaniem kraju wysyłki, pozwolą nie tylko na we-
ryfikację zadeklarowanej podstawy opodatkowania, 
ale również w sposób bezpośredni umożliwiają zwe-
ryfikowanie, czy podmioty te (użytkownicy portalu 
allegro.pl) wywiązują się z obowiązków podatkowych, 
nie naruszając aktualnie obowiązujących przepisów. 
Żądane informacje są informacjami o zdarzeniach 
(czynnościach objętych VAT) mających bezpośredni 
wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania 
podatkowego.

NSA podkreślił, że prawem i obowiązkiem organów 
podatkowych jest dokonywanie oceny stosunków 
prawnych pod kątem skutków, jakie wywierają one 
w zakresie obowiązków podatkowych, i z tego prawa 
skorzystał naczelnik urzędu celno-skarbowego. Prze-
pis art. 45 ustawy o KAS nie pozostawia wątpliwości, 
iż organ podatkowy ma prawo żądać od podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą, znajdu-
jących się w posiadaniu informacji dotyczących 
innych podmiotów gospodarczych, przekazania 
danych oraz dowodów. Natomiast przedsiębiorca 

(np. e-portal) ma prawo i jednocześnie obowiązek 
współdziałania z organem podatkowym w wyja-
śnianiu sprawy, w tym do przedkładania informacji 
i dokumentów, które mogą wyjaśnić istotę sprawy. 
Żądane przez organ dane umożliwiłyby poprawną 
weryfikację użytkowników portalu.

W drugiej sprawie też wnioskowane dane są nie-
zbędne organowi podatkowemu dla ustalenia po-
wstania i wysokości zobowiązania podatkowego, 
co stanowi realizację ustawowych zadań organów 
KAS. NSA uznał, że całokształt okoliczności sprawy 
nie pozostawia wątpliwości co do związku żądanych 
przez organ danych z realizacją celu, jakim jest 
realizacja dochodów z podatków (art. 2 ust. 1 pkt 
1 ustawy o KAS). Zarówno lista ofert zakończonych 
transakcją kupna-sprzedaży, z wyszczególnieniem 
ilości sprzedanych towarów, ich ceny (z wyodręb-
nieniem kosztów wysyłki), jak i dane identyfikacyjne 
nabywców i sposób dokonywania przez nich płat-
ności są niezbędne do prawidłowego określenia, 
czy powstało, a jeśli tak, to w jakiej wysokości zo-
bowiązanie podatkowe wynikające z dokonywania 
sprzedaży towarów przez ww. podatników. Dane 
identyfikacyjne nabywców i sposób dokonywania 
przez nich płatności są potrzebne przy porówny-
waniu danych z list ofert zakończonych sprzedażą 
z wpłatami dokonywanymi na konta bankowe strony 
postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokami z 2 grudnia 2022 r. (o sygn. 
akt II FSK 989-990/22) oddalił skargi kasacyjne portalu sprzedażowego, 
od którego organ podatkowy zażądał udostępnienia informacji o jego 
kontrahentach, czyli użytkownikach. Sąd uznał, iż bez konkretnego 
powodu e-platforma nie może odmawiać udostępniania danych użyt-
kowników, które są potrzebne do ustalenia opodatkowanych dochodów.

Portal sprzedażowy musi  
donosić na użytkowników
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https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/411BFB9648
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E76874839A
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Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie 
finansowe dla odbiorców, dla których głównym 
źródłem ogrzewania jest energia elektryczna – na 
mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 
(Dz.U. 2022 r. poz. 2127). Dodatek wynosi:
 » 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywają-

cych do 5 MWh rocznie,
 » 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywa-

jących powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem sko-
rzystania z podwyższonej kwoty jest załączenie 
potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości 
rocznego zużycia za rok 2021 - rozliczenie z przed-
siębiorstwem energetycznym). 

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elek-
trycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest 
energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku 
jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) 
do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: 
jeden adres zamieszkania – jeden dodatek elektryczny. 
Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom 
domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które 
są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 » gospodarstwom domowym objętym pozytywnie roz-

patrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 » osobie w gospodarstwie domowym, objętym 

pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę 
dodatku na inne źródła ciepła,

 » osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby 
którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie 
i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców niektórych paliw stałych 
w związku z sytuacją na rynku tych paliw. 

Dodatek elektryczny nie przysługuje też gospodar-
stwom domowym, które posiadają mikroinstalację 
OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z art. 4 
ustawy o odnawialnych źródłach energii (dot. rozli-
czania energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej 
z sieci przez prosumenta).

Wnioski można składać w gminach właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 
2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny 
wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

We wniosku podaje się dane o wnioskodawcy 
i wszystkich członkach jego gospodarstwa do-
mowego. Należy wskazać też numer konta ban-
kowego i określić organ samorządu, do którego 
składany jest wniosek. Należy również wskazać 
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domo-
wego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub 
wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodar-
stwo nie korzysta z dodatku węglowego ani innych 
dodatków przewidzianych w ustawie o szczegól-
nych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła. 

NEWS

Kto dostanie  
dodatek elektryczny?
Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię 
elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002127
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/10/14/3820e2552a6f78e3cbf1e315493433c9/Inf.%20ws.%20ustawy%20dot.%20ochrony%20odbiorc%C3%B3w%20energii.rtf
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny
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BEZPIECZNY KREDYT 2%

Kredyt mieszkaniowy z prawem dopłat do rat  kredytu 
będzie mogła uzyskać osoba do 45 r.ż., która nie ma i nie 
miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub 
spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego 
albo domu jednorodzinnego). Jeśli kredyt udzielany 
będzie małżonkom lub rodzicom co najmniej jednego 
wspólnego dziecka, warunek wieku i „pierwszego M” 
spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Kredyt 
będzie mógł zostać udzielony do wysokości maksymal-
nie 500 tys. zł, a gdy w skład gospodarstwa domowego 
wchodzi co najmniej 1 dziecko – do 600 tys. zł.

Dopłata do rat kredytu stanowić będzie różnicę między 
stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszo-
ne o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie 
w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kre-
dytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata do rat rodzinnego 
kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwać przez 
10 lat. Przy nabyciu pierwszego M (na rynku pierwot-
nym lub wtórnym) nie będzie limitu ceny 1 m2. Marża 
banku nie będzie mogła być wyższa od marży innych 
jego kredytów hipotecznych. Z kredytu będzie można 
skorzystać do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

KONTO MIESZKANIOWE

Specjalne konto oszczędnościowe będzie mogła otwo-
rzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym 
domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa doty-
czącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzin-
nego), albo osoba, która w jednym posiadanym lokalu 
mieszka z co najmniej 2 własnych lub przysposobionych 

dzieci (mieszkanie nie może być większe niż 50 m2 
w przypadku 2 dzieci, 75 m2 w przypadku 3 dzieci, 90 
m2 w przypadku 4 dzieci, bez ograniczeń w przypadku 
5 lub większej liczby dzieci).

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego 
oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. 
Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), 
a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). Minimum 
11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to 
gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od pań-
stwa (niespełnienie nie przekreśla możliwości uzyskania 
premii w kolejnych latach). Konto można założyć od 13 r.ż. 
W razie zakończenia oszczędzania, na wydanie środków 
będzie 5 lat – jeśli okres oszczędzania zakończył się przed 
18 r.ż., termin 5 lat biegnie od tych urodzin.

Oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia 
równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźni-
kowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego – co korzystniejsze dla 
oszczędzającego.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgod-
nie z ofertą banku, a odsetki będą zwolnione z podatku 
Belki. Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku 
będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty 
odłożonych środków na zakup co do zasady pierwszego 
mieszkania (w tym zakup lub budowę domu jednoro-
dzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji pro-
wadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej czy 
ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także 
na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej 
albo partycypację w SIM albo TBS.

NEWS

Program  
„Pierwsze Mieszkanie”
MRiT przygotowało program wsparcia na zakup pierwszego M.

https://www.gov.pl/attachment/7386981b-4258-47bd-8342-91a7e291dca0
https://www.gov.pl/attachment/6395a7db-fe5b-4f47-a27b-6d832cc8f407
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BUBLE
1) Sposób naliczania  składki zdrowotnej bez moż-

liwości jej potrącania od podatku. Od 2022 r. zli-
kwidowano prawo podatnika do odliczenia kwoty 
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej 
(pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od 
kwoty należnego za ten rok PIT albo zryczałtowanego 
podatku dochodowego od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto od 2022 r. 
przedsiębiorcy opodatkowani według skali podat-
kowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę 
proporcjonalną do dochodu, a opłacający ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 
uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów. 

2) Wielokrotne zmiany  w ramach „korekty Nowego 
Ładu” w zakresie rozliczenia dochodów pracowni-
ków i przedsiębiorców, w tym wprowadzanie zmian 
w podatkach dochodowych w połowie roku, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia danego roku. Stanowi 
to istotne komplikowanie systemu rozliczeń.

3) Nowe uprawnienia skarbówki: nabycie sprawdza-
jące i tymczasowe zajęcie ruchomości. Funkcjona-
riusz KAS uzyskał prawo do tymczasowego zajęcia 
ruchomości na poczet prowadzonej egzekucji admi-
nistracyjnej, jeżeli dochodzone należności pieniężne 
przekraczają łącznie 10 tys. zł. Pojawiła się też nowa 
forma kontroli w postaci nabycia sprawdzającego.

4) Likwidacja możliwości opodatkowania w formie 
karty podatkowej dla podmiotów, które chciałyby 
wybrać tę formę opodatkowania. Kartę podatkową 
mogą opłacać tylko korzystający z praw nabytych –  
czyli dotychczas opodatkowani w tej formie.

HITY 
1) Podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys zł i pierw-

szego progu podatkowego do 120 tys. zł w skali PIT.
2) Zmniejszenie stawki podatku w pierwszym  prze-

dziale skali podatkowej PIT. Stawka PIT dla pod-
stawy obliczenia podatku do 120 tys. zł została 
zmniejszona 1 lipca 2022 r. z 17% do 12% - z mocą 
wsteczną od 1 stycznia 2022 r.

3) Rządowa „tarcza antyinflacyjna”. To: obniżka sta-
wek podatku akcyzowego na energię elektryczną 
i niektóre paliwa silnikowe (na olej napędowy, bio-
komponenty stanowiące samoistne paliwa, ben-
zynę silnikową, gaz skroplony LPG), zwolnienie 
z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej 
przez gospodarstwa domowe i wyłączenie sprze-
daży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, 
a także obniżka VAT na: dostawy gazu (z 23% na 
8%), energię elektryczną (z 23% do 5%) i energię 
cieplną (z 23% na 8%). 

4) Nowe ulgi w podatkach dochodowych. „Polski Ład” 
wprowadził ulgi dla firm, które inwestują w swój 
rozwój, jak: ulga na prototyp, ulga na robotyzację 
przemysłową, ulga na ekspansję, ulga na wsparcie 
innowacyjnych pracowników oraz możliwość łącz-
nego stosowania ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie 
ulgi B+R, jak też ulga na terminal. Ponadto poja-
wiła się np. ulga na zabytki, PIT-0 dla pracujących 
seniorów i rodzin 4+, ulga sponsoringowa, zwrot 
niewykorzystanej ulgi na dzieci oraz ulga na związki 
zawodowe, a także tzw. ulga na powrót.

RANKING

BUBLE i HITY podatkowe  
roku 2022 
Znane są ostateczne wyniki XIX edycji rankingu przepisów podatko-
wych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2022”, przygotowanego przez 
redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kan-
celarii i Biur Rachunkowych” – na podstawie propozycji oraz ocen po-
datników i przedsiębiorców. Ranking prowadzony jest od 2004 roku.

BUBLE 
I HITY 
2012

BUBLE 
I HITY 
2022



22 POWRÓT DO SPISU TREŚCI

DORADCA RADZI

Sprzedaż nieruchomości 
wycofanej ze spółki a PIT
Czy przedsiębiorca, który wycofał nieruchomość z działalności go-
spodarczej, musi odczekać 6 lat, aby sprzedać ją bez podatku?

Tak, co orzekł np. Naczelny Sąd Administracyjny 24 li-
stopada 2022 r. w wyroku o sygn. akt II FSK 637/20. 
Sprawa dotyczyła podatnika, który we wniosku o in-
terpretację podatkową podał, że jako wspólnik spółki 
cywilnej w 2014 r., działając w związku z prowadzoną 
przez siebie działalnością gospodarczą, kupił wraz 
z drugim wspólnikiem niezabudowaną nieruchomość 
na cele działalności gospodarczej do wspólności łącz-
nej wspólników spółki cywilnej, a następnie w 2015 r. 
sprzedał nieruchomość zabudowaną już budynkiem 
biurowo-usługowo-magazynowym wycofaną z działal-
ności gospodarczej na potrzeby własne wspólników. 
Jednocześnie wnioskodawca zaznaczył, że wspólnicy 
dokonali stosownej korekty nakładów inwestycyjnych 
przy wycofaniu nieruchomości z działalności gospo-
darczej w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT) i w podatku od towarów i usług.

NSA, odnosząc się do wycofania nieruchomości 
z działalności gospodarczej i przeniesienia jej na 
potrzeby własne wspólników, uznał, że przychody 
z tej sprzedaży są przychodami z tej działalności. 
Przez 6 lat podlegają więc opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym. 

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej 
zdefiniowane zostały w art. 14 ustawy o PIT. Regula-
cją art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT objęty został 
przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku, 
które spełniają ustawową definicję środka trwałego, 
podlegającego ujęciu w ewidencji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezależnie 
od tego, czy podatnik wprowadził, czy też nie wprowa-

dził te składniki do ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, jak również od 
tego, czy zaliczał do kosztów uzyskania przychodów 
odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości 
początkowej. Przepis ten reguluje wyłącznie kwe-
stię skutków podatkowych zbycia wskazanych w nim 
składników majątku, podlegających ujęciu w ewidencji 
środków trwałych. Nie ma zatem znaczenia deklaracja 
podatnika dotycząca ewentualnej korekty dokonywa-
nych odpisów amortyzacyjnych.

Z wyroku NSA wynika, że sam fakt wykorzystywania 
danego składnika majątku w prowadzonej działal-
ności gospodarczej przesądza o tym, że przy jego 
zbyciu należy rozpoznać przychód zaliczony do źró-
dła, jakim jest działalność gospodarcza. Odnosi się 
to również do składników majątku wykorzystywanych 
w działalności gospodarczej, które zostały z niej wyco-
fane. Tym samym sprzedaż udziału w nieruchomości 
będzie stanowiła dla podatnika przychód z działal-
ności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
składnik ten został wycofany z działalności spółki 
cywilnej i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynie 
6 lat, co wynika z treści art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 
ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

NSA, odnosząc się do wycofania 
nieruchomości z działalności gospo-
darczej i przeniesienia jej na potrzeby 
własne wspólników, uznał, że przy-
chody z tej sprzedaży są przychodami 
z tej działalności. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C310698120
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Delegacje zagraniczne:  
diety za dobę i limity na nocleg 

NIEZBĘDNIK

Państwo/
terytorium Waluta Dieta Limit  

na nocleg

Afganistan EUR 47 140

Albania EUR 41 120

Algieria EUR 50 200

Andora EUR 50 200

Angola USD 61 180

Arabia Sau-
dyjska EUR 50 200

Argentyna USD 50 150

Armenia EUR 42 145

Australia AUD 95 270

Austria EUR 57 150

Azerbejdżan EUR 43 150

Bangladesz USD 50 120

Belgia EUR 55 200

Białoruś EUR 42 130

Bośnia i Her-
cegowina EUR 41 100

Brazylia EUR 43 120

Bułgaria EUR 40 120

Chile USD 60 120

Chiny EUR 55 170

Chorwacja EUR 42 125

Cypr EUR 43 160

Czarnogóra EUR 40 110

Czechy EUR 41 120

Dania DKK 446 1430

Demokra-
tyczna Repu-
blika Konga

USD 66 220

Egipt USD 55 150

Ekwador USD 44 110

Estonia EUR 45 110

Etiopia USD 55 300

Finlandia EUR 53 180

Francja EUR 55 200

Grecja EUR 50 160

Gruzja EUR 48 160

Hiszpania EUR 50 200

Holandia EUR 50 150

Indie EUR 42 210

Indonezja EUR 41 110

Irak USD 60 120

Iran EUR 41 95

Irlandia EUR 52 160

Państwo/
terytorium Waluta Dieta Limit  

na nocleg

Islandia EUR 56 160

Izrael EUR 70 200

Japonia JPY 7532 22 000

Jemen USD 48 160

Jordania EUR 50 130

Kambodża USD 45 100

Kanada CAD 71 190

Katar EUR 41 200

Kazachstan EUR 45 155

Kenia EUR 41 150

Kirgistan USD 41 150

Kolumbia USD 49 120

Kongo USD 66 220

Korea  
Południowa EUR 46 170

Korea  
Północna EUR 48 170

Kostaryka USD 50 140

Kuba EUR 50 140

Kuwejt EUR 39 200

Laos USD 54 100

Liban USD 57 150

Libia EUR 52 100

Liechtenstein CHF 88 220

Litwa EUR 45 150

Luksemburg EUR 55 200

Łotwa EUR 57 132

Macedonia 
Północna EUR 43 138

Malezja EUR 41 140

Malta EUR 43 180

Maroko EUR 41 130

Meksyk USD 58 154

Mołdawia EUR 45 94

Monako EUR 55 200

Mongolia EUR 45 154

Niemcy EUR 49 170

Nigeria EUR 46 240

Norwegia NOK 496 1650

Nowa  
Zelandia USD 58 180

Oman EUR 40 240

Pakistan EUR 38 200

Palestyna EUR 70 200

Państwo/
terytorium Waluta Dieta Limit  

na nocleg

Panama USD 52 140

Peru USD 50 150

Południowa 
Afryka USD 52 275

Portugalia EUR 49 150

Rosja EUR 48 200

Rumunia EUR 42 110

San Marino EUR 53 192

Senegal EUR 44 120

Serbia EUR 40 110

Singapur USD 56 230

Słowacja EUR 47 132

Słowenia EUR 45 143

USA, w tym:
  Nowy Jork
  Waszyngton

USD 59

200 

350

300

Syria USD 50 150

Szwajcaria CHF 88 220

Szwecja SEK 510 2000

Tadżykistan EUR 41 140

Tajlandia USD 42 110

Tanzania USD 53 150

Tunezja EUR 37 100

Turcja USD 53 185

Turkmenistan EUR 47 90

Ukraina EUR 41 180

Urugwaj USD 50 80

Uzbekistan EUR 41 140

Watykan EUR 53 192

Wenezuela USD 60 220

Węgry EUR 44 143

Wlk. Brytania 
i Gibraltar GBP 45 220

Wietnam USD 53 160

Włochy EUR 53 192

Wybrzeże 
Kości  
Słoniowej

EUR 33 100

Zimbabwe EUR 39 90

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie

EUR 43 220

Honkong USD 55 250

Tajwan EUR 40 142

Inne EUR 41 140

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000230201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000230201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000230201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000230201.pdf
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

1 Nowy Rok.

6 Trzech Króli.

9 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. Rozliczenie 
podatku od niezrealizowanych zysków.

10 INTRASTAT.

16 Wpłata podatku leśnego za styczeń 
oraz złożenie deklaracji na podatek 
leśny i podatek rolny na 2023 r. – 
osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne. Wpłata składek ZUS – płatnicy 
posiadający osobowość prawną. PPK.

20 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatni-
ków i płatników-pracodawców. Wpłata 
ryczałtu. Wpłata składek ZUS – płatnicy 
niebędący osobami prawnymi. PFRON. 
Zgłoszenie zmiany formy opodatkowa-
nia PIT w 2023 r. z karty podatkowej 
na inną.

21 Dzień Babci.

22 Dzień Dziadka.

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.

29 Niedziela handlowa.

31 Wpłata podatku od nieruchomości 
i złożenie deklaracji na ten podatek 
na 2023 r. – osoby prawne i jednost-
ki organizacyjne. Przekazanie do US 
(elektronicznie) za 2021 r. informacji 
PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklara-
cji PIT-4R, PIT-8AR. Złożenie do US 
deklaracji CIT-6AR, CIT-11R, CIT-10Z 
i CIT-6R. Przekazanie do ZUS infor-
macji ZUS IWA.
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