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Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
luty 2022 r.
W numerze:
1. Osoba powołana do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania objęta
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – Minister Zdrowia zajął stanowiska w
przedmiocie określenia podmiotu, którego dotyczy ww. obowiązek.
2. Polski Ład – wybrane zmiany w podatkach obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.
3. Płatności gotówkowe i bezgotówkowe – jak wygląda to dzisiaj i zmiany od 1
stycznia 2023 roku.
4. Zmiana zasad podpisywania sprawozdań finansowych
5. Wsparcie antykryzysowe dla kolejnych branż.

Z kraju i ze świata …

Osoba powołana do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania objęta obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego – stanowisko ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2022 r.

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zmiany m.in. do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, zgodnie z którymi obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęte zostały
osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają
wynagrodzenie. Jak wynika ze stanowiska Ministra Zdrowia są to m.in. członkowie zarządu,
członkowie komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji egzaminacyjnych. Jak czytamy w
stanowisku, celem wprowadzenie takiego obowiązku wobec ww. podmiotów było
zrównanie sytuacji osób osiągających dochody ze stosunków zbliżoną do struktury zlecenia
z osobami objętymi już obowiązkiem ubezpieczenia i prawem do świadczeń opieki
zdrowotnej oraz oskładkowania składką zdrowotną wszelkich przychodów proporcjonalnie
do możliwości finansowych ubezpieczonego. Minister Zdrowia podkreśla, iż system
ubezpieczenia zdrowotnego opiera się m.in. na zasadzie solidarności społecznej, tym
samym zakłada obciążenie składką w oderwaniu od indywidualnego stanu zdrowia
ubezpieczonego i wymaga każdorazowo opłacenia składki od dochodów osiąganych z
podejmowanych aktywności zawodowych.
Mając na względzie dyrektywę wykładni językowej prawa, Minister Zdrowia
wskazuje, iż należy przyjąć, że wyrażenie „akt powołania”, użyty w wyżej przywołanym
przepisie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, nie można utożsamiać z wyrażaniami odnoszącymi się do „wyboru” do
pełnienia funkcji organów stanowiących osób prawnych. Mając na względzie powyższe
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oraz wykładnię systemową, osoby „wybrane” do pełnienia funkcji w organach osób
prawnych w obecnym stanie prawnym nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego, jako nie podlegające obowiązkowi opłacenia składki zdrowotnej.
Osoby powołane na mocy aktu powołania podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego, jeśli z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Jak zaznacza w swym
stanowisku Minister Zdrowia, nie ma znaczenia, czy dany przychód jest określany pojęciem
wynagrodzenia czy np. diety. Idąc dalej, Minister Zdrowia wskazał, iż wynagrodzenie o
którym mowa powyżej należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. jako wszelką
formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalania
obowiązków daninowych. Brak jest przepisów ograniczających „wynagrodzenie” do
konkretnych, ściśle określonych przychodów, tym samym, wszelkie przychody związane z
pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania stanowią podstawę ustalenia składki
zdrowotnej.

Polski ład – wybrane zmiany w podatkach obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.
Od 1 stycznia 2022 roku:
1) wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od tych kredytów (pożyczek)
zaciągniętych przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia
należą do wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów
wskazujących ulgę mieszkaniową, tym samym rozszerzono zakres ulgi
mieszkaniowej,
2) istnieje możliwość odliczania od podstawy obliczenia podatku wydatków na nabycie
lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce
kapitałowej, która posiada lub będzie posiadać co najmniej 5% udziałów (akcji) w
alternatywnej spółce inwestycyjnej,
3) opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychody z kapitałów pieniężnych –
podlegają przychody z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją
spółki niebędącej osobą prawną, z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub
zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których
Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku,

4) opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychody z kapitałów pieniężnych –
podlegają przychody z tytułu otrzymania udziałów (akcji), papierów wartościowych,
tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz pochodnych instrumentów
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000467341, REGON: 146768660, NIP:
5252558402,Telefon: +48 22 416 05 56, Fax: +48 22 416 03 56, e-mail:gwlaw@gwlaw.pl

Atelier Residence
ul. Bagno 2 lok. 71
00-112 Warszawa
tel. +48 22 415 05 56
www.gwlaw.pl

finansowych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, z
wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w
takiej spółce,
5) można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty
publicznej,
6) istnieje możliwość odliczania od podstawy obliczania podatku wydatków
ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
7) istnieje zwolnienie od podatku obejmujące określone przychody podatników, którzy
wychowują co najmniej czwórkę dzieci,
8) istnieje możliwość odliczania od dochodu składek płaconych na rzecz związków
zawodowych.

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe – jak wygląda to dzisiaj i co zmieni się od 1 stycznia
2023 roku
I.

Płatności dotyczące
przedsiębiorcami.

zobowiązań

pieniężnych

dokonywane

pomiędzy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) mogą regulować swoje
zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wobec innego
przedsiębiorcy zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej, przy czym w tej
pierwszej wskazanej formie tylko jeśli jednorazowa wartość transakcji wynosi DZISIAJ - nie
więcej niż 15.000 zł brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT). Jeżeli więc wartość transakcji
przekracza kwotę 15.000 zł brutto, płatność powinna być zrealizowana z wykorzystaniem
rachunku płatniczego.
Od dnia 1 stycznia 2023 roku kwota limitu płatności gotówkowych pomiędzy
przedsiębiorcami wynosić będzie 8.000 zł brutto.

Płatność bezgotówkowa to transfer elektroniczny pomiędzy dwoma bankowymi
rachunkami płatniczymi. Wpłata gotówki na rachunek bankowy kontrahenta a także
wykonanie przelewu pocztowego nie jest płatnością bezgotówkową.

Kwota limitu dotyczy wartości transakcji niezależnie od liczby płatności dokonanych
w ramach tej transakcji.
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Co istotne nie ma znaczenia waluta w jakiej strony dokonują rozliczenia. Jeśli cena
określona jest w walucie obcej, wartość transakcji oblicza się na podstawie kursu walut
NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Przed dokonaniem, dzisiaj płatności powyżej 15.000 zł na rachunek innego
przedsiębiorcy, będącego czynnym podatnikiem podatku VAT, przedsiębiorca ma
obowiązek sprawdzić czy rachunek przedsiębiorcy wobec którego dokonuje rozliczenia
znajduje się na tzw. białej liście podatników.
Omówiony powyżej limit płatności gotówkowych dotyczy m.in. spółek handlowych,
innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, np. fundacji prowadzących
działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, jednoosobowych przedsiębiorców
podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG, polskiego przedsiębiorcy dokonującego
transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym poza granicami Polski.
Należy zaznaczyć, iż jeśli wartość transakcji przekracza 15.000 zł brutto cała kwota
musi być zapłacona bezgotówkowo, nie można podzielić jej na kwotę do 15.000 zł płatną
gotówką i reszta płatną bezgotówkowo.
Powyższe limity dotyczą także zaliczek.
Przy dokonywaniu płatności ratalnej, należy pamiętać, że suma poszczególnych rat
stanowi jedną wartość transakcji.
!!! - Konsekwencje naruszenia powyższego obowiązku dokonania transakcji
bezgotówkowej – kupujący nie może zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania
przychodów (nie tylko w zakresie nadwyżki poza wskazany wyżej limit ale całej kwoty).
I.

Płatności dotyczące zobowiązań
przedsiębiorcą i konsumentem.

pieniężnych

dokonywane

pomiędzy

Obecnie konsumenci mogą dokonywać płatności wynikających z zobowiązań
pieniężnych wobec przedsiębiorcy zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej,
bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie – DZISIAJ.
Od dnia 1 stycznia 2023 roku kwota limitu płatności gotówkowych pomiędzy
konsumentem a przedsiębiorcą wynosić będzie 20.000 zł.
!!! - Konsekwencje naruszenia powyższego obowiązku dokonania transakcji
bezgotówkowej – transakcja ta będzie stanowić dodatkowy przychód z działalności
gospodarczej, tym samym powstanie do zapłaty dodatkowy podatek od tej płatności.

Również od 1 stycznia 2023 roku w przypadku sprzedaży konsumentowi towarów
lub usług o wartości do 20.000 zł, to Konsument będzie miał prawo wybrać, czy chce
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zapłacić gotówką czy bezgotówkowo, chyba że uzgodniono w umowie określony sposób
płatności. Powyższe nie będzie dotyczyć:
- sprzedaży internetowej – wyłącznie sprzedaży internetowej, gdy jest ona
prowadzona zarówno internetowo jak i stacjonarnie,
- sprzedaży w punktach samoobsługowych, w których nie są obecni pracownicy,
- sprzedaży w trakcie imprez masowych.
Należy pamiętać, iż od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mający obowiązek
ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, muszą, co do zasady, umożliwić
konsumentom zapłatę bezgotówkowo w każdym miejscu prowadzenia działalności.

Zmiana zasad podpisywania sprawozdań finansowych w 2022 roku.

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła zasady podpisywania
sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane elektronicznie przez osobę,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także kierownika jednostki (tu bez
zmian). Jeżeli jednak jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd spółki z o.o.), to
wystarczające jest by sprawozdanie finansowe podpisane zostało przez co najmniej jedną
osobę wchodzącą w skład tego wieloosobowego organu (np. jednego członka zarządu). W
takiej sytuacji pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu zobligowane są do złożenia
oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.
Oświadczenie to sporządza się albo w postaci elektronicznej oraz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym,
albo w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem. W przypadku, gdy
oświadczenie zostanie sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, to osoba podpisująca sprawozdanie finansowe zapewnia sporządzenie
elektronicznej kopii oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać dołączone do
sprawozdania finansowego.
W dalszym ciągu możliwe jest podpisanie sprawozdania finansowego przez
wszystkich członków wieloosobowego organu. Wtedy nie sporządza się dodatkowych
oświadczeń.
Powyższe dotyczy również sprawozdania z działalności jednostki.

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000467341, REGON: 146768660, NIP:
5252558402,Telefon: +48 22 416 05 56, Fax: +48 22 416 03 56, e-mail:gwlaw@gwlaw.pl

Atelier Residence
ul. Bagno 2 lok. 71
00-112 Warszawa
tel. +48 22 415 05 56
www.gwlaw.pl

Wsparcie antykryzysowe dla kolejnych branż.

Dnia 20 grudnia 2021 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19.
Na mocy ww. rozporządzenia przyznano kolejne wsparcie dla następujących branż
(działalność przeważająca według stanu w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 roku):
– 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
– 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie
innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych
miejscach o zamkniętej przestrzeni,
– 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Przedsiębiorcy z ww. branż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli
przychód, jaki uzyskali z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku był niższy, w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w
stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu
roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Nie ma określonego
terminu na złożenie wniosku o świadczenie postojowe (o to świadczenie przedsiębiorcy
mogą wnioskować aż sześciokrotnie – jednak świadczenia postojowe z poprzednich tarcz
wliczają się do limitu).
Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy ze wskazanych powyżej branż mogą
wnioskować o jednokrotną dotację w kwocie do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli a) w grudniu 2021 uzyskali przychód z
działalności niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w
analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,
lub w listopadzie 2021 r. oraz b) nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na
okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Wnioski o dotację można składać do 15 kwietnia
2021 r.
Płatnicy składek ze wskazanych powyżej branż mogą ubiegać się także o zwolnienie
z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne,
na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2021 r., jeżeli a) uzyskali
przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co
najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w
analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
oraz b) byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r. O zwolnienie z opłacania
składek ZUS można ubiegać się już tylko do 28 lutego 2022 r.
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Ze świata – W ofercie producenta klocków Lego pojawił się model globusa. Zestaw jest
częścią serii modeli LEGO Ideas stworzonych przez fanów i wybranych głosami miłośników
duńskiego producenta klocków. Model kolekcjonerski stworzony przez fana i opracowany
przez zespół LEGO Ideas przedstawia obracający się globus w stylu retro zbudowany z
elementów LEGO Technic. Zestaw składa się 2585 elementów i po złożeniu mierzy ponad
40 cm
Z kraju – Polska firma Cervi Robotics, w ramach projektu Unii Europejskiej pracuje nad
niezwykłym dronem o nazwie HUUVER. Gadżet potrafi poruszać się po ziemi, a także latać
w powietrzu. Jego przeznaczeniem nie jest zabawa, więc nie przyda się zwykłym
konsumentom. Stworzono go głównie do zastosowań przemysłowych, wojskowych i
poszukiwawczo-ratowniczych.

Newsletter przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria
Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa.
Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego. Jeżeli nie
chcesz otrzymywać Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: Radca Prawny Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina
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