SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator
Nr 10
[data publikacji: 25 stycznia 2019 roku]

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie, które wejdą w życie
w następującym okresie:
18.01.2019 – 08.01.2019
11.01.2019 – 25.01.2019

w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego
w przypadku zarządzeń* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

* zarządzenia ujęte w Serwisie nie są informacją o wszystkich zarządzeniach wydanych przez Prezesa
NFZ we wskazanym okresie – zostały one dla Państwa wyselekcjonowane i dotyczą indywidualnej
działalności prowadzonej przez Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w związku z powyższym nie
zostały w Serwisie uwzględnione zarządzenia m.in. dotyczące działalności leczniczej wykonywanej przez
szpitale.
Przedstawione informacje dotyczą zmian w prawie, mających znaczenie przede wszystkim dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnych lub grupowych praktyk
lekarskich, a także podmiotów leczniczych realizujących ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej,
oraz lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W Serwisie nie są uwzględniane zmiany związane
z zasadami prowadzenia działalności leczniczej w zakresie leczenia szpitalnego.

Wyjaśnienie dotyczące używanych w Serwisie oznaczeń kolorystycznych:
__ - informacje istotne
__ - informacje szczególnie istotne
__ - dawna treść przepisu
__ - nowa treść przepisu lub przepis dodany
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1.

ZMIANY W PRZEPISACH:
1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego:

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób
wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu
medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu
zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
W dniu 17 stycznia 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r.,
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób
wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego
wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby
wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 97) – zwane dalej

rozporządzeniem zmieniającym.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego, wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia, a więc 18 stycznia 2019 r., przy czym jak stanowi § 2: Dodatkowe wynagrodzenie

w wysokości, o której mowa w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporządzeniem, przysługuje od dnia 4 lutego 2019 r.
Zgodnie z tytułem analizowanego aktu wykonawczego, modyfikuje ono wysokość wynagrodzenia
dodatkowego osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej
służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego
personelu medycznego, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.
Znowelizowany § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania
dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego
personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu
zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 51 ze zm.), brzmi tym samym w sposób następujący (poniżej przedstawiono pierwotną oraz
znowelizowaną treść przepisu, z kolorystycznym oznaczeniem zmian):

§ 3.
Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczone jako
iloczyn:
Dodatkowe wynagrodzenie dla osób, o których mowa w § 1[1], oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej
corocznie przez wojewodów:
1 Mowa w tym przepisie o osobach wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby

wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu medycznego,
wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.
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1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej - kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie
mniejszej niż 180 250 zł i nie większej niż 200 450 zł, oraz liczby posiedzeń, którym
przewodniczył;
2) dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej - kwoty ustalanej corocznie przez
wojewodów, nie mniejszej niż 130 200 zł i nie większej niż 150 400 zł, oraz liczby posiedzeń,
w których uczestniczył;
3) dla sekretarza komisji lekarskiej - kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie mniejszej
niż 100 150 zł i nie większej niż 120 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;
4) dla pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji
lekarskiej - kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów, nie mniejszej niż 80 130 zł i nie
większej niż 100 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.
Mają na uwadze powyższe, nie uległa zmianie zasada, iż kwota stanowiąca podstawę dla obliczenia
przedmiotowego iloczynu, ustalana jest przez corocznie przez wojewodów (przepis został w tym zakresie
wyłącznie przeredagowany), natomiast podwyższeniu uległy ustawowe widełki pozwalające na jej
wyznaczenie.

Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/97/1 .
Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (w wersji sprzed nowelizacji), dostępny jest na stronie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych, pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000051 .
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Zarządzenie Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące
świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
W dniu 15 stycznia 2019 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 3/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 14 stycznia 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej
opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” – zwane dalej zarządzeniem zmieniającym. Zarządzenie to zmienia Zarządzenie
Nr 30/2018/DSOZ z dnia 30 marca 2018 r. (wcześniej dwukrotnie zmieniane, zarządzeniami
Nr 35/2018/DSOZ z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz Nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r.).
Zmiana wprowadzona analizowanym zarządzeniem, stanowi konsekwencję wejścia w życie w dniu
1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1756), oraz uchylenia z dniem 31 grudnia
2018 r.:
−

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu,
połogu oraz opieki nad noworodkiem (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1132),

−

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z
zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie
ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad
kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2007), a także

−

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1997).

Powyższym zmianom w prawie poświęcony został fragment 8. numeru e-informatora (w ramach
aktualizacji nr IV, opisany na stronach 27-292).
Zmiany wprowadzone zarządzeniem zmieniającym, w zakresie w jakim modyfikują one merytoryczną
treść zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ, skupiają się na odzwierciedleniu ww. nowelizacji w słowniczku
pojęć, zawartym w § 2 (uchylone zostały punkty 11 i 13 – odnoszące się do wspomnianego uchylonego
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Nr 8 e-informatora dostępny jest na stronie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, pod adresem:
https://wil.org.pl/wp-content/uploads/wydanie-8-21.12.2018-aktualizacja-nr-4.pdf
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rozporządzenia o łagodzeniu bólu okołoporodowego oraz rozporządzenia o opiece w ciąży patologicznej,
a także zmieniony został punkt 12, który przez „rozporządzenie o opiece okołoporodowej” odsyła do
nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki okołoporodowej).
Ponadto, zmianie uległa treść załączników nr: 1b, 5 oraz 6a-c do Zarządzenia Nr 30/2018/DSOZ.
W

ramach

uzasadnienia

do

zarządzenia

zmieniającego

wyjaśniono,

że

zmiany

dotyczące

ww. załączników, odnoszą się do następujących kwestii:

2. Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli: Informacji o wynikach kontroli Żywienie
pacjentów w szpitalach, w załączniku nr 1b do zarządzenia (Katalog produktów dodatkowych do
sumowania w KOC II/III) dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi
zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego
publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub –
w przypadku dzieci – zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia
Klinicznego Dzieci.
Ponadto w załączniku nr 1b do zarządzenia w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej
składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662).
3. W załączniku nr 5 do zarządzenia zaktualizowano zakres świadczeń profilaktycznych i działań
w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych
u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.
(Dz.U. poz. 1756) oraz zmodyfikowano treść zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
4. Zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci zmodyfikowano wzory
załączników: karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub drogą przewodu pokarmowego
noworodków (załącznik nr 6a do zarządzenia), karta monitorowania leczenia żywieniowego
noworodków (załącznik nr 6b).
Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
w karcie kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego (załącznik nr 6c do zarządzenia)
wprowadzono korektę redakcyjną.
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Zgodnie z § 2 zarządzenia zmieniającego:

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym
mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
Jak natomiast stanowi § 4 zarządzenia zmieniającego:

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia
2019 r.

Pełen tekst Zarządzenia zmieniającego wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, dostępny jest na stronie
internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-32019dsoz,6860.html
Na powyższej stronie podany został także odnośnik do zarządzenia zmienianego, wraz z wcześniejszymi
zarządzeniami zmieniającymi.
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2.

NOWE AKTY PRAWNE:
1)

Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego:

Brak nowych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
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2)

Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Brak nowych zarządzeń.
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3.

TERMINARZ LEKARZA:
Poniższe zestawienie przedstawia najistotniejsze – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza,
o których należy pamiętać w okresie od 25 stycznia 2019 roku do 22 lutego 2019 roku,
z zastrzeżeniem, iż obowiązki te należy w każdym przypadku interpretować indywidualnie,
w zależności od sposobu i zakresu wykonywania prowadzonej działalności.
Data

Obowiązki lekarza

Podstawa prawna

do dnia

deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT 8)

- art. 99 ust. 1-3a i 8,

25.01.2019 r.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli są
podatnikami VAT czynnymi, są obowiązani składać
w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy
rozliczeniowe (miesięczne lub kwartalne) w terminie do

art. 114 ust. 3 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów
i usług

25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym

- rozporządzenie Ministra

okresie. Są oni zobowiązani do składania dla okresów:

Finansów z dnia 18
kwietnia 2018 r. w

1) miesięcznych – deklaracji VAT-7;

sprawie wzorów deklaracji

2) kwartalnych – deklaracji VAT-7K – w przypadku

dla podatku od towarów

małych podatników, którzy wybrali metodę kasową

i usług

oraz pozostałych małych podatników, którzy złożyli
oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 u.p.t.u.
Podatnicy

niebędący

podatnikami

VAT

czynnymi (i w związku z tym nieskładający deklaracji
VAT-7,

VAT-7K),

u

których

wartość

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła
kwotę 50.000 zł, lub którzy wybrali opodatkowanie
wewnątrzwspólnotowego

nabycia

towarów

przez

złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego
oświadczenia o takim wyborze składają do urzędu
skarbowego deklaracje VAT-8 za okresy miesięczne
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
każdym kolejnym miesiącu.
przesłanie JPK_VAT za grudzień (Jednolity Plik

art. 82 § 1b ustawy z dnia

Kontrolny VAT)

29 sierpnia 1997 r.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające

- Ordynacja podatkowa

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, jeżeli są
podatnikami

VAT

czynnymi,

prowadzące

księgi

podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są
obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do
przekazywania,
elektronicznej,

za

pomocą

Szefowi

środków

Krajowej

komunikacji
Administracji

Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT
(JPK_VAT), za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu,
wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
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informacja podsumowująca VAT-UE za grudzień
Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE
składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE
podatnicy

VAT

czynni,

wewnątrzwspólnotowe

u

których

nabycie

występuje

towarów

art. 100 ust. 3 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów
i usług

lub

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu
na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu.
Informacje podsumowujące składa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca
następującego

po

miesiącu,

w

którym

powstał

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności
skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.
do dnia

złożenie

31.01.2019 r.

prowadzących działalność gospodarczą
Osoba

wniosku

Wn-U-G

niepełnosprawna

przez

wykonująca

rencistów

art. 25c ust. 1 ustawy
z dnia 27.08.1997 r.

działalność

gospodarczą, któremu przysługuje refundacja składek
na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa
wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc,

o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za
dany miesiąc.
złożenie

formularzy

ZUS

IWA

-

informacji

art. 31 ust. 6 ustawy

o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie

z dnia 30 października

wypadkowe

2002 r. o ubezpieczeniu

Obowiązek składania formularzy ZUS IWA spoczywa na
płatnikach,

którzy

spełniają

łącznie

następujące

warunki:

społecznym z tytułu
wypadków przy pracy
i chorób zawodowych

1) byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy
składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia
do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja
oraz co najmniej jeden dzień w styczniu następnego
roku,
2) w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do
ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięciu
ubezpieczonych,
3) byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia
roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.
poinformowanie pracowników o nietworzeniu

art. 3 ust. 3a ustawy

ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

z dnia 4 marca 1994 r.

Pracodawcy zatrudniający

mniej niż

pięćdziesięciu

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci

o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych

układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do
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wydania regulaminu wynagradzania, w/w informacje
przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego
roku kalendarzowego.
zryczałtowany

podatek

dochodowy

od

przychodów osób fizycznych za grudzień

art. 21 ust. 1 i 1a ustawy
z dnia 20 listopada 1998 r.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób
opłacania ryczałtu są obowiązani za każdy miesiąc
obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie

o zryczałtowanym podatku
dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień
- w terminie złożenia zeznania (a więc do dnia
31 stycznia roku następnego).
Podatnicy

mogą

obliczać

ryczałt

od

przychodów

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu
skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca
po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony,
a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie
złożenia

zeznania,

gdy

otrzymane

przychody

z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody
spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie
przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000
euro (zgodnie art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998
r.

o zryczałtowanym

niektórych

podatku

przychodów

dochodowym

osiąganych

przez

od

osoby

fizyczne).
termin składania deklaracji PIT-8C

art. 42g ust. 1 ustawy

Od 2019 r. wszystkie informacje o wypłaconych w 2018
r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego
wyłącznie

elektronicznie,

na

właściwych

wzorach

z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym
od osób fizycznych

formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) do dnia 31 stycznia
2019 r.
PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz
doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego
wypłaty dokonywano. PIT-8C przekazuje się do końca
stycznia do urzędu skarbowego, a do końca lutego roku
następującego

po

rozliczanym

roku

podatkowym

- podatnikowi, który na podstawie danych sporządzi
własną deklarację podatkową.
PIT-8C stanowi informację o przychodach z innych
źródeł

oraz

niektórych

dochodach

z

kapitałów

pieniężnych.
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do dnia
7.02.2019 r.

wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych oraz
sporządzenie CIT-7 za styczeń

art. 26 ust. 3 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym
od osób prawnych

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pobrano podatek.
Co do zasady, płatnicy są nadto obowiązani przesłać
podatnikom:
1) mającym siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - informację o wysokości
pobranego podatku w terminie przekazania kwoty
pobranego podatku,
2) niemającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu oraz urzędowi skarbowemu
- informację o dokonanych wypłatach i pobranym
podatku - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym, w którym
dokonano wypłat.
do dnia

wpłata

10.02.2019 r.

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP

należności

z

tytułu

składek

na

art. 47 ust. 1 pkt 1,
ust. 2-2c, ust. 4-4c ustawy

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS

z 13 października 1998 r.

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA,

o systemie ubezpieczeń

ZUS RZA przez osoby fizyczne, które opłacają

społecznych

składki wyłącznie za siebie
Co do zasady płatnik składek przesyła w tym samym
terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne
raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca
składki za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia
następnego miesiąca.
Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie,
przysyła jedynie deklarację rozliczeniową.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające
składki

wyłącznie

za

siebie

lub

osoby

z

nimi

współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania
deklaracji

rozliczeniowej

lub

imiennych

raportów

miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio
złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie
miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru
składek:
1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości
najniższej

podstawy

wymiaru

składek

dla

osób

prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je
i osoby z nimi współpracujące;
2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2
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ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie
nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca
poprzedniego.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające
wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie
lub osoby

z nimi

współpracujące,

są

zwolnione

z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub
imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc,
jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub
imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do
podstawy

wymiaru

składek

kwotę

w

wysokości

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i/lub osoby z nimi współpracujące.
do dnia

wpłata

należności

15.02.2019 r.

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP

ust. 4–4c ustawy z dnia

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS

13 października 1998 r.

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA,

o systemie ubezpieczeń

ZUS

społecznych

RZA

niebędących
osobami

z

tytułu

składek

składanych

przez

jednostkami

budżetowymi

fizycznymi

opłacającymi

na

płatników

art. 47 ust. 1 pkt 3,

ani

składkę

wyłącznie za siebie
Płatnik składek przesyła w tym samym terminie
deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty
miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca składki za
dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego
miesiąca – dla płatników niebędących jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładów budżetowych
ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie
za siebie.
zaliczka na podatek od nieruchomości (dot. osób

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy

prawnych i jednostek niemających osobowości

z dnia 12 stycznia 1991 r.

prawnej)

o podatkach i opłatach

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

lokalnych

niemające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać
obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez
wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach
proporcjonalnych

do

czasu

trwania

obowiązku

podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca,
a za styczeń do dnia 31 stycznia.
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termin wystawienia faktur za styczeń

art. 106i ustawy z dnia

Co do zasady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia
miesiąca

następującego

po

miesiącu,

w

którym

11 marca 1994 r.
o podatku od towarów
i usług

dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Termin ten dotyczy również zaliczek – co do zasady,
fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymano
zaliczkę.
do dnia

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników

art. 38 ust. 1 ustawy

20.02.2019 r.

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu

z dnia 26 lipca 1991 r.

umów zlecenia i o dzieło za styczeń

o podatku dochodowym

Zakłady pracy (a zatem także i lekarze będący

od osób fizycznych

pracodawcą) są obowiązane przekazać kwoty pobranych
zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki,
na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli
płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź
miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie
posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego
podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje
różnica, należy ją wyjaśnić w rocznej deklaracji
zaliczka

na

fizycznych

podatek
od

dochodowy

dochodów

od

osób

osiągniętych

art. 44 ust. 6 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r.

z działalności gospodarczej oraz z umów najmu

o podatku dochodowym

i dzierżawy w styczniu

od osób fizycznych

Podatnicy

osiągający

dochody

z

pozarolniczej

działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są
obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku
podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki
miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne
podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego
miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana
jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni
kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie
do 20 stycznia następnego roku podatkowego, chyba że
przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie
i dokona zapłaty podatku.
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zaliczka na podatek dochodowy od dochodów

art. 44 ust. 3a ustawy

zagranicznych

z dnia 26 lipca 1991 r.

oraz

uzyskiwanych

bez

innych

dochodów

pośrednictwa

płatnika

w styczniu
Podatnicy

o podatku dochodowym
od osób fizycznych

uzyskujący

dochody

bez

pośrednictwa

płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury
i renty

zagranicznej

oraz

z

tytułów

określonych

w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 u.p.d.o.f. są obowiązani
w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień
– w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać
zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu
najniższą

stawkę

podatkową

określoną

w

skali

podatkowej.
ryczałty

ustawowe

w

zakresie

podatku

dochodowego od osób fizycznych za styczeń

z dnia 26 lipca 1991 r.

Co do zasady, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami
(które wykonują
podstawie

działalność

umowy

menadżerskiego),
organizacyjne

osobiście

zlecenia
osoby

bądź

prawne

niemające

–

art. 42 ust. 1 ustawy

np.

na

o podatku dochodowym
od osób fizycznych

kontraktu
i

jednostki

osobowości

prawnej

przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz
kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego,
przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego
właściwy

według

miejsca

zamieszkania

płatnika

wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą
fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia
działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
zaliczka

na

podatek

dochodowy

od

osób

prawnych za styczeń
Osoby prawne, co do zasady, są obowiązane wpłacać na
rachunek

urzędu

skarbowego

zaliczki

miesięczne

w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do
20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę
za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca
w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego
roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do
jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek
należny od dochodu osiągniętego od początku roku
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pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku
roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od
dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony
o sumę

zaliczek

wpłaconych

od

początku

roku

przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku
roku.
zaliczka

na

przychodów

zryczałtowany
osiąganych

z

podatek
tytułu

od

najmu

prywatnego

art. 12 ust. 1 pkt 3) lit. a)
ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. o zryczałtowanym

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi
8,5% od przychodów postaci pieniędzy i wartości
pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w
naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu

podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub
innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100
000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od
przychodów

ewidencjonowanych

wynosi

12,5%

przychodów.

Zatwierdzono przez adwokata Michała Górskiego.
Serwis przygotowywany jest przez:
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A., ul. Fabryczna 9,
61-524 Poznań
www.sowislo.com.pl
Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji można kierować na adres prawnik@wil.org.pl,
wpisując w temacie wiadomości „e-informator”.
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