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Kalendarz ważnych terminów

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

Zawiadomienie o wyborze 
od 1 stycznia zwolnienia 

podmiotowego z VAT

Podatnicy, których obroty netto w roku poprzedzającym 
przekroczyły 100 tys. zł, a nie przekroczyły 150 tys. zł

Właściwy urząd skarbowy Do 15. każdego miesiąca*

VAT-7** Podatnicy obowiązani do składania deklaracji 
za okresy miesięczne

Właściwy urząd skarbowy Do 25. każdego miesiąca*

VAT-7K** Mali podatnicy obowiązani do składania deklaracji 
za okresy kwartalne

Właściwy urząd skarbowy Do 25. dnia miesiąca 
po każdym kwartale*

VAT-7D** Podatnicy (inni niż mali podatnicy) obowiązani 
do składania deklaracji za okresy kwartalne

Właściwy urząd skarbowy Do 25. dnia miesiąca 
po każdym kwartale*

VAT-8** Podatnicy VAT inni niż zarejestrowani 
jako podatnicy VAT czynni dokonujący WNT

Właściwy urząd skarbowy Do 25. dnia miesiąca* następującego 
po każdym kolejnym miesiącu

VAT-9M** Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, 
VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 dokonujący importu usług lub nabycia 

towarów, dla którego są podatnikiem

Właściwy urząd skarbowy Do 25. dnia miesiąca* następującego 
po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy

VAT-10 Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, 
VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, którzy dokonują WNT 

nowych środków transportu

Urząd skarbowy właściwy 
dla miejsca wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego

VAT-11 Podmioty niebędące podatnikami  i niemające obowiązku 
składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8 

dokonujące WDT nowego środka transportu

Urząd skarbowy właściwy 
ze względu na adres siedziby 

lub miejsce zamieszkania podatnika

Do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 

w którym powstał 
obowiązek podatkowy

VAT-12 Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, 
którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu

Urząd skarbowy właściwy 
ze względu na miejsce 

wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu

Do 25. każdego miesiąca*

VAT-21 Podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej Naczelnik właściwego 
urzędu skarbowego 

Co najmniej na 30 dni 
przed datą dostawy

VAT-22 Podatnicy (oraz nabywca) 
dokonujący WDT nowych środków transportu, 

jeśli wywozu z kraju 
dokonał nabywca bez użycia innego środka transportu

Biuro Wymiany Informacji o VAT W terminie 14 dni 
od dnia dokonania dostawy

VAT-23 Podatnicy dokonujący WNT środków transportu Właściwy urząd skarbowy W terminie 14 dni od powstania 
obowiązku podatkowego

VAT-24 Podatnicy dokonujący WNT środków transportu Właściwy urząd skarbowy Przed dniem rejestracji pojazdu

VAT-IM Deklaracja importowa Urząd skarbowy właściwy 
dla miejsca wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

Do 16. (nie później niż do 25.) 
dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstał 
obowiązek podatkowy

VAT-UE Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy usług, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

i wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług

Urząd skarbowy właściwy 
dla miejsca wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu; 
podatnicy nieposiadający 
stałego miejsca siedziby 

lub stałego miejsca działalności 
na terytorium kraju 
informację składają 

do Drugiego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście

Do 15. dnia miesiąca* następującego 
po miesiącu/kwartale, w którym 
powstał obowiązek podatkowy

Nie dotyczy 
podatników 

składających formularz 
w formie elektronicznej

VAT-UE Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy usług, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

i wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług

Urząd skarbowy właściwy 
dla miejsca wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu; 
podatnicy nieposiadający 
stałego miejsca siedziby 

lub stałego miejsca dzialalności 
na terytorium kraju 
informację składają 

do Drugiego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście

Do 25. miesiąca* następującego po 
miesiącu/kwartale, w którym powstał 

obowiązek podatkowy

Dotyczy tylko 
podatników 

składających formularz 
w formie elektronicznej

VAT-R Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT Właściwy urząd skarbowy Przed dniem wykonania 
pierwszej czynności

VAT-Z Podatnicy zaprzestający wykonywania czynności 
podlegających VAT

Właściwy urząd skarbowy W ostatnim dniu wykonywania 
czynności podlegających opodatkowaniu
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1 2 3 4 5

Wniosek o zwrot VAT 
zapłaconego w innym 

państwie członkowskim

Podatnicy, którzy nabyli towary lub usługi 
bądź zaimportowali towary

Właściwy urząd skarbowy 30 września roku następującego po 
roku podatkowym, którego wniosek 

dotyczy

Zawiadomienie o zawarciu 
umowy leasingu

Podatnicy, którzy w 2010 r uzyskali prawo odliczenia VAT nali-
czonego od nabycia samochodu „z kratką” 
i w 2011 r. chcą kontynuować odliczanie

Właściwy urząd skarbowy 31 stycznia 2011 r. 

 * W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
** Deklaracje podatkowe, począwszy od rozliczenia za styczeń 2011 r., obowiązują w nowych wariantach, jednak do rozliczeń za czerwiec 2011 r. 

mogą być skladane na formularzach obowiązujących w 2010 r. 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

Zryczałtowany podatek 
dochodowy z tytułu 
udziałów w zyskach 

osób prawnych

Podatnicy, którzy osiągnęli dochody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do 7. każdego miesiąca*

Zaliczka na podatek 
dochodowy od osób 

prawnych

Podatnicy podlegający obowiązkowi podatko-
wemu od całości swoich dochodów. W imieniu 
podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza 

i wpłaca spółka ją reprezentująca

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do 20. każdego miesiąca*

Zaliczki kwartalne Mali podatnicy oraz w pierwszym roku 
podatkowym podatnicy rozpoczynający 

działalność

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do 20. każdego kwartału* Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, 
mają obowiązek w terminie do dnia 20. drugiego miesiąca 

roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej 

metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że 
podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok 
podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat 

Zapłata podatku od 
dochodu z tytułu udziału 

w zyskach wykorzystanego 
niezgodnie z CIT-5

Osoby prawne Właściwy 
urząd skarbowy 

Do 20. każdego miesiąca*

CIT-5 Podatnicy korzystający ze zwolnienia 
od podatku w związku z przeznaczeniem 

dochodów na cele statutowe lub inne cele, 
którzy osiągają dochody z dywidend 
lub inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osoby prawnej 

Osoba prawna 
dokonująca 

wypłaty należności 
z tytułu dywidendy 
lub udziału w zysku

Nie później niż
w dniu wypłaty należności 

CIT-6R Płatnik, który jest zobowiązany do poboru 
podatku dochodowego 

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-6AR Spółka przejmująca przy połączeniu 
lub podziale spółek kapitałowych, która jest 

obowiązana do wpłaty podatku

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-7 Przekazanie przez płatnika podatnikowi 
informacji o pobranym podatku dochodowym

Podatnik Do 7. każdego miesiąca*

CIT-8 Podatnicy zobowiązani do sporządzenia 
sprawozdań fi nansowych

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca trzeciego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-8A Spółka reprezentująca podatkową grupę 
kapitałową w celu zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu bądź straty 
w oznaczonym roku podatkowym

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca trzeciego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-8B Spółka reprezentująca podatkową grupę 
kapitałową w celu zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu bądź straty 
w oznaczonym roku podatkowym

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca trzeciego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-8/O Informacja składana przez podatnika 
o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz 

o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca trzeciego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-9R Zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej 
żeglugi handlowej, uzyskujące przychody 

od zagranicznych zleceniodawców za wywóz 
ładunków i pasażerow przyjętych 

do przewozu w porcie polskim

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego 

po roku podatkowym



INFORmator Prawno-Podatkowy | 27 grudnia 2010 r.–2 stycznia 2011 r. | nr 15 (15) V

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

1 2 3 4 5

CIT-10R Informacja składana przez podatnika 
dokonującego wypłaty z tytułu wymienionego 

w art. 21 ust. 1 updop

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-10Z Płatnicy, którzy pobrali zryczałtowany podatek 
od podatników niemających siedziby 

lub zarządu na terytorium RP

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca pierwszego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym

CIT-11R Informacja składana przez 
podatnika o wysokości podatku 

dochodowego z dywidendy 
oraz innych przychodów z tytułu udziałów 

w zyskach osób prawnych 
wydatkowanych na inne cele niż wymienione 
w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego 

po roku podatkowym

Zawiadomienie o zmianie 
roku podatkowego na inny 

niż kalendarzowy

Podatnik, który dokonał wyboru 
innego roku podatkowego 

niż rok kalendarzowy 
przed rozpoczęciem działalności lub w trakcie 

prowadzenia działalności

Właściwy 
urząd skarbowy 

Najpóźniej w terminie 30 dni, 
licząc od dnia zakończenia 

ostatniego roku podatkowego

CIT-D Informacja składana przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych 

o otrzymanych/przekazanych darowiznach

Właściwy 
urząd skarbowy 

Do końca trzeciego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym

IFT-2/IFT-2R Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego 
od osób prawnych

Właściwy 
urząd skarbowy  
oraz podatnik 

(art. 3 ust. 2 updop)

Do końca trzeciego miesiąca 
roku następującego 

po roku podatkowym, 
a w razie zaprzestania 

działalności przed upływem 
tego terminu do dnia 

zaprzestania działalności 
lub na wniosek podatnika 

w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku

Roczne sprawozdanie 
fi nansowe.Opinia i raport 

biegłego rewidenta
 oraz odpis uchwały 

zatwierdzającej 
sprawozdanie fi nansowe

Podatnik, u którego 
rok podatkowy 

odpowiada kalendarzowemu

Właściwy 
urząd skarbowy 

10 dni od daty zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania 

fi nansowego

Zaliczka na podatek 
dochodowy od osób 

prawnych uzyskujących 
co najmniej 50% przychodu 

z działalności rolniczej

Osoba prawna Właściwy 
urząd skarbowy 

Począwszy od 20 października 
każdego roku

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

PIT-12 Oświadczenie podatnika dla celów dokonania rocznego 
obliczenia podatku dochodowego

Podatnik składa płatnikowi Do 10 stycznia roku następującego po 
roku podatkowym

Zaliczka miesięczna na podatek 
z umów o pracę, dzieło, zlecenie

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca*

Zawiadomienie o wyborze 
lub rezygnacji z opodatkowania 

liniowym podatkiem składane przez 
podatników podatku dochodowego 
od osób fi zycznych prowadzących 

działalność gospodarczą

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20 stycznia roku podatkowego

Zryczałtowany podatek dochodowy 
od osób fi zycznych z tytułów 

określonych w art. 29, 30 ust. 1 
pkt 2, 4, 4a, 5, 13 i art. 30a ust. 1

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca*

Zaliczka na podatek od dochodów 
w pozarolniczej działalności 

gospodarczej, najmu, dzierżawy

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej 

lub osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu 
lub dzierżawy

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca*
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Zaliczka na podatek dochodowy 
wpłacana przez podatników 

opodatkowanych 19% 
podatkiem liniowym

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca*

Zaliczka na podatek dochodowy 
od wynagrodzenia otrzymanego 

z zagranicy, emerytur, 
rent zagranicznych, osobiście  

wykonywanej działalności 
(dotyczy dochodów  uzyskiwanych 

bez pośrednictwa płatników)

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca*

Zawiadomienie o wyborze 
lub rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca*

Wpłata zaliczek na podatek 
dochodowy od podatników, 

którzy wybrali kwartalny sposób 
wpłacania zaliczek

Osoby fi zyczne prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej

Właściwy urząd skarbowy Do 20. następnego miesiąca 
po upływie kwartału, za który 

ryczałt ma być opłacony*

PIT-4R (3) Płatnik podatku dochodowego od osób fi zycznych Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-8AR Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego 
od osób fi zycznych

Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku następującego 
po roku podatkowym lub do dnia 

zaprzestania działalności

IFT-3/IFT-3R Podmiot  zobowiązany do sporządzenia informacji 
o wysokości przychodów wypłacanych odbiorcy 

niemającemu miejsca zamieszkania w Polsce

Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku następującego 
po roku podatkowym lub w razie 
zaprzestania działalności przed 

końcem lutego roku następującego 
po roku podatkowym do dnia 

zaprzestania działalności

PIT-11 (17) Płatnik podatku dochodowego od osób fi zycznych Podatnik oraz właściwy 
urząd skarbowy 

Do 28 lutego roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-40A/11A Organ rentowy Podatnik oraz właściwy 
urząd skarbowy 

Do 28 lutego roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-40 Płatnik podatku dochodowego od osób fi zycznych Podatnik oraz właściwy 
urząd skarbowy 

Do 28 lutego roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-8S Płatnik stypendiów Podatnik oraz właściwy 
urząd skarbowy 

Do 28 lutego roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-8C Osoba fi zyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
osoba prawna i jej jednostka organizacyjna 

oraz jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej

Podatnik oraz właściwy 
urząd skarbowy 

Do 28 lutego roku następującego 
po roku podatkowym

IFT-1/IFT-1R Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego 
zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji 

o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby 
fi zyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce 

Właściwy urząd skarbowy Do 28 lutego roku następującego po 
roku podatkowym lub w razie zaprze-

stania działalności przed końcem lutego 
roku następującego po roku podatko-
wym do dnia zaprzestania działalności

PIT-6/6l Płatnik podatku dochodowego od osób fi zycznych Właściwy urząd skarbowy Do 30 listopada roku następującego po 
roku podatkowym, którego wniosek 
dotyczy, w przypadku rozpoczęcia 
prowadzenia działów specjalnych 

produkcji rolnej w ciągu roku 
podatkowego w terminie siedmiu dni 

od rozpoczęcia działalności

PIT-2 Pracownik Płatnik Przed pierwszą wypłatą

PIT-3 Osoba otrzymująca zasiłek pieniężny z ubezpieczenia 
społecznego

Organ rentowy Przed pierwszą wypłatą

PIT-14 Spółdzielnia mieszkaniowa oraz bank prowadzący kasę 
mieszkaniową

Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-23 Podatnik, który uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia 
nieruchomości lub praw majątkowych, określonych 

w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) updof

Właściwy urząd skarbowy W terminie 14 dni od dnia dokonania 
odpłatnego zbycia nieruchomości 

lub praw majątkowych

PIT-36 Podatnicy, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 
updof, a uzyskane przez nich dochody (poniesione 

straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się 
w zakresie PIT-37 

Właściwy urząd skarbowy Do 30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-36L Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność 
gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, 

opodatkowane na zasadach określonych 
w art. 30c updof

Właściwy urząd skarbowy Do 30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym
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PIT-37 Podatnicy, którzy: wyłącznie za pośrednictwem 
płatnika uzyskali przychody na terytorium RP, 

podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych 
przy zastosowaniu skali podatkowej; nie prowadzili 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 
opodatkowanej na ogólnych zasadach przy 

zastosowaniu skali podatkowej oraz działów 
specjalnych produkcji rolnej; nie są obowiązani 
doliczać do uzyskanych dochodów dochodów 

małoletnich dzieci; nie obniżają dochodów 
o straty z lat ubiegłych 

Właściwy urząd skarbowy Do 30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-38 Podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali 
przychody; 1) z odpłatnego zbycia: papierów 

wartościowych, pożyczonych papierów 
wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych 

instrumentów fi nansowych oraz realizacji praw z nich 
wynikających, udziałów w spółkach mających 

osobowość prawną; 2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
w spółkach mających osobowość prawną 

albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo 

lub jego zorganizowana część

Właściwy urząd skarbowy Do 30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym

PIT-39 Podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali 
przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości 

i praw majątkowych nabytych i wybudowanych 
po 31 grudnia 2008 r., opodatkowanych 

na zasadach określonych w art. 30e updof

Właściwy urząd skarbowy Do 30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym

Oświadczenie o wyborze 
lub rezygnacji z opodatkowania 

podatkiem liniowym składane przez 
podatników prowadzących działy 

specjalne produkcji rolnej

Płatnik podatku dochodowego od osób fi zycznych Właściwy urząd skarbowy Do 30 listopada roku poprzedzającego 
rok podatkowy

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

Zawiadomienie 
o wyborze lub rezygnacji 

z opodatkowania 
w formie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych

Osoby fi zyczne opodatkowane ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych

Właściwy urząd skarbowy Do 20 stycznia roku podatkowego*

Zawiadomienie 
o wyborze kwartalnej 

metody opłacania 
ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych 
lub o rezygnacji z tej metody 

rozliczeń

Osoby fi zyczne opodatkowane ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych

Właściwy urząd skarbowy Do 20 stycznia roku podatkowego*

Zryczałtowany podatek 
od przychodów 

ewidencjonowanych

Osoby fi zyczne opodatkowane ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego miesiąca 
za poprzedni miesiąc*

Wpłata ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych 

przez podatników, 
którzy wybrali kwartalny 
spsób opłacania ryczałtu

Osoby fi zyczne opodatkowane ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych

Właściwy urząd skarbowy Do 20. każdego kwartału 
za poprzedni kwartał*

PIT-28 Osoby fi zyczne opodatkowane ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych

Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku 
następującego po roku podatkowym

PIT-19A Osoba duchowna, otrzymująca przychody 
w związku z wykonywaniem funkcji 

o charakterze duszpasterskim

Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku 
następującego po roku podatkowym

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
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KARTA PODATKOWA

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

PIT-16 Osoby fi zyczne Właściwy urząd skarbowy Nie później niż do 20 stycznia 
roku podatkowego, a jeżeli podatnik 

rozpoczyna działalność w trakcie 
roku podatkowego 

– przed rozpoczęciem działalności

Rezygnacja z opodatkowania 
w formie karty podatkowej

Osoby fi zyczne opodatkowane 
w formie karty podatkowej

Właściwy urząd skarbowy Do 20 stycznia roku podatkowego 
lub w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji ustalającej 

wysokość podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej

Wpłata podatku w formie 
karty podatkowej

Osoby fi zyczne opodatkowane 
w formie karty podatkowej

Właściwy urząd skarbowy Do 7. każdego miesiąca*

Wpłata podatku w formie karty 
podatkowej – za grudzień

Osoby fi zyczne opodatkowane 
w formie karty podatkowej

Właściwy urząd skarbowy Do 28 grudnia roku podatkowego*

PIT-16A Osoby fi zyczne opodatkowane 
w formie karty podatkowej

Właściwy urząd skarbowy Do 31 stycznia roku następującego 
po roku podatkowym

AKCYZA

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

AKC-4/AKC-4zo Podmioty dokonujące czynności 
opodatkowanych akcyzą 

Właściwy urząd celny ze względu 
na miejsce wykonywania czynności

Do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstał obowiązek podatkowy (w przypadku 

energii elektrycznej termin ten uzależniony jest 
od terminu płatności)

Wzór deklaracji 
obowiązujący 

od 1 września 2010 r.

AKC-U Podmioty dokonujące czynności 
opodatkowanych akcyzą 

Urząd celny właściwy ze względu 
na miejsce wykonania czynności 

lub wystąpienia stanu faktycznego 
podlegających opodatkowaniu 

Do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
przy nabyciu wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą; 
do 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego 

od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów 
osobowych, nie później  niż w dniu rejestracji samochodu 

Wzór deklaracji 
obowiązujący 

od 1 września 2010 r.

AKC-4/A Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/B Podatek akcyzowy od wina, wyrobów 
fermentowanych i wyrobów pośrednich

Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/C Podatek akcyzowy od piwa Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/D Podatek akcyzowy od paliw silnikowych 
z wyłączeniem gazu

Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/E Podatek akcyzowy 
od samochodów osobowych

Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/F Podatek akcyzowy 
od wyrobów tytoniowych

Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/H Podatek akcyzowy od energii elektrycznej Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/I Podatek akcyzowy od paliw opałowych Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/J Podatek akcyzowy od gazu Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/K Podatek akcyzowy od olejów smarowych Załącznik do deklaracji 
AKC-4/AKC4zo

AKC-4/EN Podatnicy dokonujący 
WNT energii elektrycznej 

Właściwy urząd celny ze względu 
na miejsce wykonywania czynności

Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
upłynął termin platności z faktury lub po miesiącu wystwie-

nia faktury

Informacja 
podsumowująca WNT 
i WDT samochodów 

osobowych 

Podatnicy dokonujący WDT 
lub WNT samochodów osobowych 

Właściwy urząd celny ze względu 
na miejsce wykonywania czynności

Do 25. dnia miesiąca po każdym kwartale*

Intrastat Podmiot zobowiązany do rejestracji 
przywozu i wywozu towarów 

do lub z innego kraju Wspólnoty

Właściwa izba celna, do której 
adresowana jest deklaracja 

Do 10. każdego miesiąca*

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
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PODATKI LOKALNE

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

Deklaracja na podatek 
od nieruchomości, rolny 

i leśny na rok 2011

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej

Organ podatkowy właściwy 
ze względu na miejsce położenia lasu

Do 15. dnia każdego miesiąca*

Zapłata  podatku 
od nieruchomości, rolny 

i leśny na rok 2012

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej

Organ podatkowy właściwy 
ze względu na miejsce położenia lasu

Do 15. dnia każdego miesiąca*

DT-1 Podatnicy podatku od środków transportu Siedziba organu podatkowego 
właściwego według miejsca 

zamieszkania albo siedziby podatnika

Do 15 lutego każdego roku podatkowego *

Podatek od środków 
transportu – I rata

Właściciele środka transportu 
(osoby fi zyczne i prawne)

oraz jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, 

na którą środek transportowy został 
zarejestrowany 

Gmina Do 15 lutego każdego roku podatkowego*

Sprawozdanie 
za II półrocze dotyczące 
wprowadzonego oraz 

zużytego sprzętu 
elektrycznego 

i elektronicznego

Podatnicy wprowadzający sprzęt 
lub zbierający zużyty sprzęt elektryczny 

lub elektroniczny

Główny inspektor ochrony środowiska Do 15 marca roku następującego po roku podatkowym, 
którego wniosek dotyczy*

Sprawozdanie za 2010 r. 
dotyczące 

wprowadzonych baterii 
i akumulatorów

Dotyczy podatników wprowadzających 
baterie lub akumulatory, wpisanych 

do rejestru

Główny inspektor ochrony środowiska Do 15 marca roku następującego po roku podatkowym, 
którego wniosek dotyczy*

Wpłata opłaty 
produktowej

Podatnicy wprowadzający sprzęt elektryczny Główny inspektor ochrony środowiska Do 15 marca roku następującego po roku podatkowym, 
którego wniosek dotyczy*

Roczne sprawozdanie 
o osiągniętych 

poziomach zbierania, 
odzysku i recyklingu 
OŚ-SEE 3 (związane 
z wprowadzonym 

i zużytym sprzętem 
elektrycznym)

Podatnicy wprowadzający sprzęt elektryczny Główny inspektor ochrony środowiska Do 15 marca każdego roku podatkowego*

Wniosek o dopłatę 
do demontażu pojazdów 

wycofanych 
z eksploatacji

Przedsiębiorcy prowadzący stacje 
demontażu, działalność związaną 
z gospodarowaniem odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do 31 marca każdego roku podatkowego* 

Podatek od środków 
transportu – II rata

Właściciele środka transportu 
(osoby fi zyczne i prawne) 

oraz jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, 

na którą środek transportowy został 
zarejestrowany

Gmina Do 15 września roku następującego po roku podatkowym, 
którego wniosek dotyczy*

Informacje 
o nieruchomościach 

i obiektach budowlanych 
w zakresie podatku 
od nieruchomości 

Osoby fi zyczne Wójt (burmistrz, prezydent miasta) W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego

Podatek jest płatny 
ratalnie, w terminach: 
do 15 marca, 15 maja, 

15 września 
i 15 listopada 

roku podatkowego

Deklaracje na podatek 
od nieruchomości 
(nieruchomości 

wykorzystywane 
do prowadzenia 

działalności 
gospodarczej)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
w tym spółki nieposiadające 

osobowości prawnej

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) Do 15 stycznia każdego roku Podatek płatny jest 
do 15. każdego 

miesiąca na rachunek 
budżetu gminy 

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
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INNE WAŻNE TERMINY

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

Wykonanie obowiazków 
sprawozdawczych wobec NBP

Rezydenci dokonujący obrotu 
dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący 

działalność kantorową

Narodowy Bank Polski Do 20. dnia każdego miesiąca*

Wykonanie obowiazków 
sprawozdawczych wobec NBP 

– sprawozdanie za rok poprzedni

Rezydenci dokonujący obrotu 
dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący 

działalność kantorową

Narodowy Bank Polski Do 31 maja

ORD-W1 Osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fi zyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, na rzecz których świadczą 

usługi osoby fi zyczne będące nierezydentami 
za wynagrodzenie wypłacane przez podmiot 

bądący nierezydentem

Urząd skarbowy właściwy  
w sprawach opodatkowania 

nierezydentów będących 
osobami fi zycznymi

Do końca miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nierezydent rozpoczął świadczenie usług

Roczne sprawozdanie 
za rok poprzedni 

Prowadzący stacje demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji

Urząd skarbowy właściwy dla miejsca 
wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

Do 15 stycznia

WZP-1M Przedsiębiorstwa państwowe Urząd skarbowy właściwy dla miejsca 
wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

Do 28. dnia każdego miesiąca*

WZS-1M Spółki Skarbu Państwa Urząd skarbowy właściwy dla miejsca 
wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

Do 28. dnia każdego miesiąca*

ORD-U Podmioty obowiązane do sporządzenia 
i przekazania informacji (informacja 

o umowach zawartych z nierezydentami)

Urząd skarbowy właściwy dla miejsca 
wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

Do 31 marca po zakończeniu roku podatkowego

Sprawozdanie do NBP Przedsiębiorcy prowadzący kantory Narodowy Bank Polski Do 10. dnia każdego kwartału*

WZP-1K Przedsiębiorstwa państwowe Urząd skarbowy właściwy  dla miejsca 
wykonywania czynności podlegają-

cych opodatkowaniu

28. dnia miesiąca następującego 
po upływie kwartału roku obrotowego

WZS-1K Spółki Skarbu Państwa Urząd skarbowy właściwy 
dla miejsca wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu

28. dnia miesiąca następującego 
po upływie kwartału roku obrotowego

Wnioski do ARiMR o dopłaty Rolnicy Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Do dnia 16. maja

RACHUNKOWOŚĆ

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

Zakończenie inwentaryzacji Do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Rozpoczęcie inwentaryzacji Trzy miesiące przed końcem roku obrotowego

Przygotowanie zestawienie 
obrotów i sald za rok obrotowy

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Sprawozdanie fi nansowe 
za poprzedni rok obrotowy

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Udostępnienie rocznego 
sprawozdania fi nansowego,  

opinii i raportu biegłego 
z działalności jednostki  

wspólnikom oraz akcjonariuszom

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółki akcyjne, towarzystwa reasekuracji 

wzajemnych, spółdzielnie

Właściwy organ, zgodnie 
z obowiązującymi jednostkę 

przepisami prawa, postanowieniami 
statutu lub umowy

15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym 
zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym 

zgromadzeniem członków albo przedstawicieli 
członków spółdzielni

BIOPALIWA

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia Uwagi

1 2 3 4 5

DPE-4.1 Wytwórcy biokomponentów do biopaliw Urząd Regulacji Energetyki  
oraz Agencja Rynku Rolnego

 Do 45. dni po zakończeniu kwartału

DPE-4.2 Producenci biopaliw Urząd Regulacji Energetyki  
oraz Agencja Rynku Rolnego

 Do 45. dni po zakończeniu kwartału

Sprawozdanie roczne 
za rok poprzedni

Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe 
na własny użytek

Agencja Rynku Rolnego  Do 45. dni po zakończeniu kwartału

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
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PFRON 

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia* Uwagi

1 2 3 4 5

DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, 
DEK-II, DEK-II-a, DEK-W 

(deklaracje wpłat)

Pracodawcy Zarząd PFRON: drogą 
elektroniczną poprzez teletransmi-
sję danych, pocztą – na adres Biura 

PFRON w Warszawie 

Do 20. następnego miesiąca po miesiącu, 
w którym zaistniały okoliczności powodujące 

powstanie obowiązku wpłat

DEK-R (rozliczenie wpłat na 
PFRON za poprzedni rok) 

Pracodawcy Zarząd PFRON: drogą 
elektroniczną poprzez teletransmisję

danych, pocztą – na adres Biura 
PFRON w Warszawie 

Do 20. następnego miesiąca po miesiącu, 
w którym zaistniały okoliczności powodujące 

powstanie obowiązku wpłat

Informacja półroczna (za drugie 
półrocze poprzedniego roku)

Zakłady pracy chronionej 
i zakłady aktywności zawodowej

Wojewoda Do 20 stycznia

Informacja półroczna (za pierw-
sze półrocze)

Zakłady pracy chronionej 
i zakłady aktywności zawodowej

Wojewoda Do 20 lipca

ZUS 

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia* Uwagi

1 2 3 4 5

Składka na ubezpieczenia spo-
łeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP 

(ZUS DRA i raporty imienne)

Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe 
i gospodarstwa pomocnicze

Właściwa jednostka 
organizacyjna ZUS

Do 5. każdego miesiąca

Składka na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne i Fundusz 

Pracy (ZUS DRA)

Osoby fi zyczne opłacające składkę 
wyłącznie za siebie

Właściwa jednostka 
organizacyjna ZUS

Do 10. każdego miesiąca

Składka na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP 

i FEP (ZUS DRA i raporty imienne)

Płatnicy niebędący jednostkami budżetowymi 
ani osobami fi zycznymi opłacającymi składkę 

wyłącznie za siebie

Właściwa jednostka 
organizacyjna ZUS

Do 15. każdego miesiąca

ZFŚS 

Formularz / obowiązek Kto składa Do kogo składany Do dnia* Uwagi

1 2 3 4 5

I rata rocznego odpisu na ZFŚS Pracodawca Rachunek bankowy ZFŚS 31 maja I rata odpisu nie może być mniejsza niż kwota 
stanowiąca równowartość 75% naliczonych 

odpisów na fundusz na dany rok

II rata rocznego odpisu na ZFŚS Pracodawca Rachunek bankowy ZFŚS 30 września II rata stanowi pozostałą część rocznych 
odpisów na fundusz 

1 2 3 4 5

Zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania przez 
uprawniony organ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółka akcyjna, towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, spółdzielnie

Właściwy organ, zgodnie 
z obowiązującymi jednostkę 

przepisami prawa, postanowieniami 
statutu lub umowy

6 miesięcy od dnia bilansowego

Ostateczne zamknięcie 
i otwarcie ksiąg rachunkowych

15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania 
fi nansowego za rok obrotowy 

Złożenie rocznego sprawozdania 
fi nansowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółka akcyjna, towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, spółdzielnie

Krajowy Rejestr Sądowy 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania fi nansowego

Publikacja dokumentów 
w Monitorze Polskim B

Banki, zakłady ubezpieczeń 
oraz zakłady reasekuracji jednostek 

działających na podstawie przepisów 
o obrocie papierami wartościowymi 

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 
jednostki działające na podstawie 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych spółek akcyjnych, 

z wyjątkiem spółek będących na dzień 
bilansowy w organizacji

Krajowy Rejestr Sądowy 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania fi nansowego

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.



INFORmator Prawno-Podatkowy | 27 grudnia 2010 r.–2 stycznia 2011 r. | nr 15 (15)XII

1 2 3 4 5

Informacja o danych do ustalenia 
składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (ZUS IWA)

Płatnicy składek Właściwa jednostka 
organizacyjna ZUS

Do 31 stycznia każdego roku Informacji nie muszą 
składać ci płatnicy, 

którzy choć w jednym 
miesiącu tego roku 
nie byli płatnikami 

składek 
na ubezpieczenie 

wypadkowe

Informacja o przychodach 
osiąganych przez emerytów 

i rencistów

Płatnicy składek Właściwa jednostka 
organizacyjna ZUS

Do końca lutego każdego roku

Informacje o wysokości 
przychodu osiągniętego w całym 
ubiegłym okresie rozliczeniowym

Osoby pobierające zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne oraz podmioty zatrudniają-
ce, zleceniodawcy lub jednostki organizacyj-

ne, w których osoby te pełnią służbę

Właściwa jednostka 
organizacyjna ZUS

Do 31 maja każdego roku Rokiem rozliczeniowym 
jest okres od 1 marca 
do końca lutego roku 

następnego

Informacja o dochodach osób 
ubezpieczonych w KRUS 
osiągających dochody 

z pozarolniczej działalności

Ubezpieczeni w KRUS, prowadzący 
jednocześnie działalność pozarolniczą 

Właściwy oddział regionalny 
lub placówka terenowa KRUS 

Do 31 maja każdego roku 

* W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 Rodzaj sprawozdania Jednostki przekazujące sprawozdania Jednostki otrzymujące 
oryginały sprawozdań

Termin złożenia 
sprawozdania po upływie 
okresu sprawozdawczego 

nie później niż1)

Jednostki otrzymujące 
kopie sprawozdań 
(do wiadomości)

1 2 3 4 5

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-23B, Rb -27, 
Rb-28, Rb-28NW

Dysponenci środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

10 dni2)

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

15 dni2)

Dysponenci główni środków budżetu 
państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) 

Ministerstwo Finansów  
– Departament Budżetu Państwa

20 dni2)

2) Rb-28 Programy, 
Rb-28NW Programy 

Dysponenci środków budżetu 
państwa trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

10 dni2)

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

15 dni2)  

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów 
– Departament Instytucji Płatniczej

20 dni2) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
– Departament Ekonomiczno-Finansowy

3) Rb-28 Programy WPR Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów – Departament 
Polityki Regionalnej i Rolnictwa

20 dni2)

4) Rb-27 Dysponent części 77 Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

28 dni2)

5) Rb-24, Rb-27 z wykonania 
dochodów budżetu państwa

 

Urzędy skarbowe Izby skarbowe 12 dni2)

Izby skarbowe Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

18 dni2)

6) Rb-27 w zakresie udziałów 
jednostek samorządu terytorial-
nego we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fi zycznych

Ministerstwo Finansów – Departament 
przekazujący udziały jednostek samorządu 
terytorialnego we wpływach z podatku do-

chodowego od osób fi zycznych

Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

18 dni2)  

7) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 Izby celne Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

12 dni2)  

8) Rb-27 (z wykonania dochodów 
gmin i udziałów jednostek 
samorządu terytorialnego 

w dochodach budżetu państwa) 

Urzędy skarbowe Zarządy jednostek samorządu 
terytorialnego

15 dni3)  

9) Rb-FUS Prezes ZUS Ministerstwo Finansów – Departament 
Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

25 dni Ministerstwo Finansów – Departament 
Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

10) Rb-FER Prezes KRUS Ministerstwo Finansów – Departament 
Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

25 dni Ministerstwo Finansów – Departament 
Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych
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1 2 3 4 5

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL Kierownicy placówek Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

15 dni4)  

2) Rb-33 Dysponenci państwowych funduszy celowych Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

30 dni5) NIK / delegatura NIK8)

3) Rb-34PL Kierownicy placówek Dysponent główny środków 
budżetu państwa

15 dni4)  

Dysponent główny środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

30 dni5) NIK / delegatura NIK8)

4) Rb-35 Kierownicy agencji wykonawczych Ministrowie nadzorujący 
agencje wykonawcze

27 dni5)  

Ministrowie nadzorujący 
agencje wykonawcze

Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

30 dni5) NIK / delegatura NIK8)

5) Rb-40 Dysponenci państwowych funduszy celowych Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

30 dni5) NIK/ delegatura NIK8)

Kierownicy agencji wykonawczych Ministrowie nadzorujący agencje 
wykonawcze

27 dni5)  

Ministrowie nadzorujący 
agencje wykonawcze

Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

30 dni5) NIK / delegatura NIK8)

Dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej Organ wykonujący funkcje organu 
założycielskiego

27 dni5)  

Organ wykonujący funkcje 
organu założycielskiego

Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

30 dni5) NIK / delegatura NIK8)

6) Rb-50 Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa (za II i IV kwartał) 

30 dni6)  

7) Rb-70 Dysponenci środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

10 dni  

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

16 dni  

Kierownicy uczelni publicznych Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

16 dni  

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Centralny Ośrodek Informatyki 
Statystycznej – Zakład w Radomiu

28 dni  

8) Rb-ZUS Prezes ZUS Ministerstwo Finansów 
– Departament Wynagrodzeń 

i Ubezpieczeń Społecznych

45 dni7) NIK / delegatura NIK8)

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-23B, Rb -27, 
Rb-28, Rb-28NW 

Dysponenci środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

2 lutego  

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków
 budżetu państwa

10 lutego  

Dysponenci główni środków budżetu 
państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) 

Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

20 lutego NIK / delegatura NIK

2) Rb-28 Programy, Rb-28NW 
Programy  

Dysponenci środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

2 lutego

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

10 lutego

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów 
– Departament Instytucji Płatniczej

20 lutego NIK / delegatura NIK 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

3) Rb-28 Programy WPR Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów – Departament 
Polityki Regionalnej i Rolnictwa

20 lutego NIK / delegatura NIK

4) Rb-27 (sprawozdanie, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 

lit. a) rozporządzenia) 

Dysponent części 77 Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

2 marca NIK / delegatura NIK

5) Rb-27 (sprawozdanie, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 

lit. b) rozporządzenia) 

Dysponent części 77 Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

15 kwietnia NIK / delegatura NIK

6) Rb-23PL Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów – Departament 
Budżetu Państwa

28 lutego NIK / delegatura NIK

7) Rb-24, Rb-27 z wykonania 
dochodów budżetu państwa 

Urzędy skarbowe Izby skarbowe 4 lutego

Izby skarbowe Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

18 lutego
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8) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27 Izby celne Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

8 lutego

9) Rb-27 (z wykonania dochodów 
gmin i udziałów jednostek 
samorządu terytorialnego 

w dochodach budżetu państwa) 

Urzędy skarbowe Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

13 lutego

10) Rb-27 (z tytułu udziałów 
jednostek samorządu 

terytorialnego we wpływach 
z podatku dochodowego 

od osób fi zycznych)  

Ministerstwo Finansów – Departament 
przekazujący udziały jednostek samorządu 

terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych

Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

20 lutego

Ministerstwo Finansów – Departament 
przekazujący udziały jednostek samorządu 

terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych

Ministerstwo Finansów 
– Departament Budżetu Państwa

20 lutego

1)   W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym 
od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.
3) Sprawozdania za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.
4) Sprawozdania za IV kwartał o 24 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartał o 45 dni później.
6) Sprawozdania za IV kwartał o 30 dni później.
7) Sprawozdania za IV kwartał do 5 kwietnia roku następnego.
8) Dotyczy sprawozdań za IV kwartał.

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

 Rodzaj sprawozdania Jednostki przekazujące sprawozdania Jednostki otrzymujące 
oryginały sprawozdań

Termin złożenia 
sprawozdania po upływie 
okresu sprawozdawczego 

nie później niż1)

Jednostki otrzymujące 
kopie sprawozdań 
(do wiadomości)

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27UE Dysponent części 87 Ministerstwo Finansów –  Departa-
ment Instytucji Płatniczej

28 dni

2) Rb-28UE Dysponenci środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

10 dni2)

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

15 dni2)  

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów 
– Departament Instytucji Płatniczej

20 dni2) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
– Departament Ekonomiczno-Finansowy

3) Rb-28UE WPR Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów – Departament 
Polityki Regionalnej i Rolnictwa

20 dni2)

B. Sprawozdania roczne

1) Rb-27UE Dysponent części 87 Ministerstwo Finansów – Departament 
Instytucji Płatniczej

2 marca NIK / delegatura NIK

2) Rb-28UE 
 

Dysponenci środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia lub dysponenci 

główni środków budżetu państwa

31 stycznia  

Dysponenci środków budżetu państwa 
drugiego stopnia

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

8 lutego  

Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów 
– Departament Instytucji Płatniczej

20 lutego NIK / delegatura NIK Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego – Departament 

Ekonomiczno-Finansowy

3) Rb-28UE WPR Dysponenci główni środków 
budżetu państwa

Ministerstwo Finansów – Departament 
Polityki Regionalnej i Rolnictwa

20 lutego NIK / delegatura NIK

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 Rodzaj sprawozdania Jednostki przekazujące sprawozdania Jednostki otrzymujące 
oryginały sprawozdań

Termin złożenia 
sprawozdania po upływie 
okresu sprawozdawczego 

nie później niż1)

Forma 
przekazania sprawozdania

1 2 3 4 5

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27S, Rb-28S, Jednostki budżetowe Zarządy jednostek samorządu 
terytorialnego

10 dni Dokument i plik bazy danych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe Za marzec – 22 kwietnia
Za czerwiec – 22 lipca

Za wrzesień – 22 października
Za grudzień – 22 stycznia

Dokument i plik bazy danych

1) W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
2) Sprawozdania miesięczne za grudzień – o 8 dni później.
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Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów Za marzec – 30 kwietnia
Za czerwiec – 31 lipca

Za wrzesień – 31 października
Za grudzień – 30 stycznia 

Plik bazy danych

B. Sprawozdania kwartalne (za 1, 2, 3 kwartały):

1) Rb-NDS Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 22 dni Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 30 dni Plik bazy danych

2) Rb-27ZZ Jednostki bezpośrednio realizujące zadania Zarządy jednostek samorządu teryto-
rialnego

8 dni Dokument

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Dysponenci główni przekazujący 
dotacje

10 dni Dokument

 Regionalne izby obrachunkowe 10 dni Dokument (do wiadomości) 

3) Rb-50 Jednostki bezpośrednio realizujące zadania Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

10 dni Dokument

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Dysponenci główni 
przekazujący dotacje

14 dni Dokument

 Regionalne izby obrachunkowe 14 dni Dokument (do wiadomości) 

C. Sprawozdania kwartalne (za 4 kwartały)

1) Rb-NDS Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 23 lutego Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 6 marca Plik bazy danych

2) Rb-27ZZ Jednostki bezpośrednio realizujące zadania Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

31 stycznia Dokument

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Dysponenci główni 
przekazujący dotacje

10 lutego Dokument

 Regionalne izby obrachunkowe 10 lutego Dokument (do wiadomości) 

3) Rb-50  Jednostki bezpośrednio realizujące zadania Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

31 stycznia Dokument

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Dysponenci główni 
przekazujący dotacje

15 lutego Dokument

 Regionalne izby obrachunkowe 15 lutego Dokument (do wiadomości) 

 Delegatury NIK 15 lutego Dokument (do wiadomości) 

D. Sprawozdania półroczne

1) Rb-30S  Samorządowe zakłady budżetowe Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

10 dni Dokument i plik bazy danych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 22 dni Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 30 dni Plik bazy danych

2) Rb-34S Jednostki budżetowe Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

10 dni Dokument i plik bazy danych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 22 dni Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 30 dni Plik bazy danych

E. Sprawozdania roczne

1) Rb-27S, Rb-28S, Jednostki budżetowe Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

1 lutego Dokument i plik bazy danych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 23 lutego Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 6 marca Plik bazy danych

2) Rb-ST Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 23 lutego Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 6 marca Plik bazy danych

3) Rb-PDP Wójt (burmistrz, prezydent miasta) Regionalne izby obrachunkowe 23 lutego Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 6 marca Dokument i plik bazy danych

4) Rb-30S  Samorządowe zakłady budżetowe Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

31 stycznia Dokument i plik bazy danych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 23 lutego Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 6 marca Plik bazy danych

5) Rb-34S  Jednostki budżetowe Zarządy jednostek 
samorządu terytorialnego

31 stycznia Dokument i plik bazy danych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego Regionalne izby obrachunkowe 23 lutego Dokument i plik bazy danych

Regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów 6 marca Plik bazy danych

1) W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu
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Rachunkowość

1. Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.

Stawka odsetek ustawowych Okres obowiązywania

13% od 15 grudnia 2008 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Od 1 stycznia 2011 r., pod warunkiem że:

Osoby fi zyczne, spółki cywilne osób fi zycznych, spół-
ki jawne osób fi zycznych oraz spółki partnerskie są 
obowiązane stosować ustawę o rachunkowości, 
jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 
produktów i operacji fi nansowych za poprzedni 
rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 
w walucie polskiej 1 200 000 euro przeliczone we-
dług kursu średniego NBP z 30 września roku po-
przedzającego rok obrotowy.

przychody w roku 2010
wyniosły co najmniej

4 784 400 zł
(przeliczone według kursu

średniego NBP obowiązującego
30 września 2010 r.,

który wyniósł 3,9870 zł/euro
– tabela kursów NBP nr 191/A/NBP/2010)

2.  Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań 
finansowych za 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, 

poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.

Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b ustawy o rachunkowości, 
podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitało-
wych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami 

wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy 

w organizacji;
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, 

za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa 
z następujących warunków:

4. Zastaw skarbowy w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 41–46 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, 
poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

 �  Obwieszczenie ministra finansów z 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymie-
nionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa – M.P. nr 59, poz. 781.

Minister finansów podniósł minimalną wartość rzeczy ruchomych, 
które mogą być obciążone zastawem skarbowym.

W 2011 r. zastawem skarbowym mogą być obciążane rzeczy ruchome 
lub zbywalne prawa majątkowe podatnika, jeżeli wartość poszczególnych 
rzeczy lub praw będzie wynosić w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 
11 500 zł (w 2010 r. była to kwota 11 300 zł).

5. Kary porządkowe w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 262 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, 
poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

 �  Obwieszczenie ministra finansów z 6 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymie-
nionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa – M.P. nr 59, poz. 782.

W 2011 r. nie zmienia się (w stosunku do roku 2010) maksymalna wy-
sokość kar porządkowych, które mogą być nakładane przez organy po-
datkowe. Maksymalna wysokość kary porządkowej nadal wynosi 2600 zł.

Warunki

Sprawozdanie fi nansowe podlega badaniu 
i ogłaszaniu, jeżeli zostały spełnione 

co najmniej 2 z 3 poniższych warunków:

2010 r. 2011 r.

Warunek 1
Średnioroczne zatrudnienie 
w przeliczeniu na pełne etaty 
wyniosło co najmniej

50 osób 50 osób

Warunek 2
Suma aktywów bilansu na koniec 
roku obrotowego stanowiła rów-
nowartość w walucie polskiej co 
najmniej 2 500 000 euro  

10 270 500 zł
(2 500 000 euro × 4,1082 
– tabela kursów średnich 

nr 255/A/NBP/2009
z 31 grudnia 2009 r.)

2 500 000 euro × 
średni kurs NBP

z 31 grudnia 2010 r.

Warunek 3
Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i produktów oraz 
operacji fi nansowych za rok 
obrotowy stanowiły równowartość 
w walucie polskiej co najmniej 
5 000 000 euro 

20 541 000 zł
(5 000 000 euro × 4,1082 
– tabela kursów średnich 

nr 255/A/NBP/2009
z 31 grudnia 2009 r.)

5 000 000 euro × 
średni kurs NBP

z 31 grudnia 2010 r.

Podatki

I. Odsetki, kary, zasady zaokrąglania
1. Odsetki ustawowe

Podstawa prawna 
 �  Art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, 

poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

2. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Podstawa prawna 

 �  Art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, 
poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

3. Opłata prolongacyjna
Podstawa prawna 

 �  Art. 57 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, 
poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

Stawka 
podstawowa 

Stawka 
obniżona*

Okres 
obowiązywania

Podstawa 
prawna

12% 9% od 9 listopada 2010 r. M.P. z 2010 r. nr 83, poz. 993

Stawka Okres obowiązywania Podstawa prawna

6% od 9 listopada 2010 r. M.P. z 2010 r. nr 83, poz. 993

* Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zapłaty odsetek za zwłokę 
w wysokości 75% stawki. Ulga w spłacie odsetek dotyczy podatników, któ-
rzy złożyli skutecznie korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn 
korekty i zapłacili w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zale-
głość podatkową (art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej).

6. Zasady zaokrąglania podatków i składek
Podstawa prawna 

 �  Art. 56 § 1a, art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. 
z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

 �  § 5 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towa-
rów i usług – Dz.U. nr 212, poz. 1337; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 222, poz. 1760.

 �  Art. 90 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 54, 
poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1476.

 �  Art. 45c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

 �  § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest 
zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. nr 78, poz. 465; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. nr 144, poz. 1181.

Rodzaj kwoty Zasada zaokrąglania

1 2

Podstawa opodatkowania (nie dotyczy podsta-
wy opodatkowania opłaty targowej, miejscowej, 
uzdrowiskowej oraz opłaty od posiadania psów)

Podane kwoty należy zaokrąglać do pełnych 
złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wyno-
szące mniej niż 50 gr należy pominąć, a końców-
ki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa 
się do pełnych złotych

Kwota podatku (nie dotyczy opłaty targowej, 
miejscowej, uzdrowiskowej oraz opłaty od po-
siadania psów)
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II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Skala podatkowa w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr  226, poz. 1478.

2.  Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, 
stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy 
oraz pracy nakładczej 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

– Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr  226, poz. 1478.

3.  Ulgi w PIT – odliczenia od dochodu za 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 26–26c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr  226, poz. 1478.

1 2

Odsetki za zwłokę Podane kwoty należy zaokrąglać do pełnych 
złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wyno-
szące mniej niż 50 gr należy pominąć, a końców-
ki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa 
się do pełnych złotych

Opłaty prolongacyjne

Oprocentowanie nadpłat

Wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inka-
sentom

Kwoty wykazywane na fakturze oraz kwoty skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Kwoty należy zaokrąglać do pełnych groszy, 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomĳ a 
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy za-
okrąglać do 1 grosza

Wartość proporcjonalnego odliczenia VAT nali-
czonego (%)

Proporcję należy zaokrąglać w górę do najbliż-
szej liczby całkowitej

Obliczanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę 
– w przypadku złożenia prawnie skutecznej ko-
rekty deklaracji wraz z uzasadnieniem

Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana 
w górę do dwóch miejsc po przecinku

Kwota 1% podatku dochodowego przekazywana 
na rzecz organizacji pożytku publicznego

Kwota 1% podatku podlega zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa obliczenia 
podatku w złotych Podatek wynosi

ponad do

85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek 
w 2010 r. Roczny dochód niepowodujący 

obowiązku zapłaty podatku
miesięczna roczna

46,33 zł 556,02 zł 3091 zł

Dla osoby zatrudnionej: Miesięczne Roczne
 � na jedną umowę o pracę 111 zł 25 gr 1335 zł 
 �  na więcej niż jedną umowę (w jednym lub w więcej niż jed-

nym zakładzie pracy) 
111 zł 25 gr 2002 zł 05 gr

 �  w jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości 
niż miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymu-
jącej dodatku za rozłąkę

139 zł 06 gr     1668 zł 72 gr

 �  w kilku zakładach pracy położonych w innej miejscowości niż 
miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymują-
cej dodatku za rozłąkę

139 zł 06 gr 2502 zł 56 gr

Rodzaj wydatków Limit ulgi 
w 2010 r.

Podstawa 
prawna

Uwagi

1 2 3 4

Ulgi na cele rehabilitacyjne limitowane

1. Wydatki na zakup le-
ków, których stosowanie 
zalecił lekarz specjalista

Nadwyżka wy-
datków ponad 
100 zł miesięcz-
nie 

Art. 26 ust. 7a 
pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne przysłu-
guje osobom niepełnosprawnym bądź 
podatnikom mającym na utrzymaniu 
osoby niepełnosprawne, których do-
chód (tj. osób będących na utrzyma-
niu) nie przekracza 9120 zł w 2010 r.

1 2 3 4

2. Opłacenie przewodni-
ków osób niewidomych 
I lub II grupy inwalidz-
twa oraz osób z niepeł-
nosprawnością narządu 
ruchu zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa

Do 2280 zł 
– limit roczny

Art. 26 ust. 7a 
pkt 7 ustawy

Patrz pkt 1 
(zmiana w 2011 r. – na żądanie or-
ganu podatkowego uprawniony do 
ulgi musi wskazać z imienia i nazwi-
ska osoby, które opłacono w związku 
z pełnieniem przez nie funkcji prze-
wodnika)

3. Utrzymanie przez oso-
by niewidome, I lub II 
grupy inwalidztwa, psa 
przewodnika (od 2011 r. 
także przez osoby niedo-
widzące I i II grupy inwa-
lidztwa i osobom z nie-
pełnosprawnością narzą-
du ruchu zaliczanym do 
I grupy inwalidztwa)

Do 2280 zł 
– limit roczny 

Art. 26 ust. 7a 
pkt 8 ustawy

Patrz pkt 1 
(zmiana w 2011 r. – pies musi spełniać 
kryteria tzw. psa asystującego. Jest to 
pies specjalnie przeszkolony, a jego 
kwalifi kacje są potwierdzone certyfi -
katem wystawionym przez uprawnio-
ną instytucję)

4. Używanie samochodu 
osobowego, stanowią-
cego własność (współ-
własność) osoby niepeł-
nosprawnej zaliczonej do 
I lub II grupy inwalidztwa 
lub podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę nie-
pełnosprawną zaliczoną 
do I lub II grupy inwalidz-
twa albo dzieci niepełno-
sprawne, które nie ukoń-
czyły 16. roku życia, dla 
potrzeb związanych z ko-
niecznym przewozem na 
niezbędne zabiegi leczni-
czo-rehabilitacyjne

Do 2280 zł 
– limit roczny 

Art. 26 ust. 7a 
pkt 14 ustawy

Patrz pkt 1 

Ulgi na cele rehabilitacyjne nielimitowane

1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz 
budynków mieszkalnych stosownie do po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności

Art. 26 ust. 7a 
pkt 1 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

2. Przystosowanie pojazdów mechanicz-
nych do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności

Art. 26 ust. 7a 
pkt 2 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

3. Zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, 
urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych 
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywa-
nie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, z wyjąt-
kiem sprzętu gospodarstwa domowego

Art. 26 ust. 7a 
pkt 3 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomo-
cy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności

Art. 26 ust. 7a 
pkt 4 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

5. Odpłatność za pobyt na turnusie reha-
bilitacyjnym

Art. 26 ust. 7a 
pkt 5 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakła-
dzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyj-
no-opiekuńczych oraz odpłatność za zabie-
gi rehabilitacyjne

Art. 26 ust. 7a 
pkt 6 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabili-
tacyjne limitowane (zmiana w 2011 r. 
– na żądanie organu podatkowego po-
danik musi okazać dokument potwier-
dzający zlecenie i odbycie niezbędnych 
zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych)

7. Opieka pielęgniarska w domu nad oso-
bą niepełnosprawną w okresie przewle-
kłej choroby uniemożliwiającej poruszanie 
się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa

Art. 26 ust. 7a 
pkt 9 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

8. Opłacenie tłumacza języka migowego Art. 26 ust. 7a 
pkt 10 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane

9. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej oraz dzieci osób niepełno-
sprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia

Art. 26 ust. 7a 
pkt 11 ustawy

Patrz pkt 1 tabeli ulgi na cele rehabi-
litacyjne limitowane
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1 2 3 4

10. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne 
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transpor-
tu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnospraw-
nych do lat 16 – również innymi środkami trans-
portu niż wymienione w lit. a)

Art. 26 ust. 7a 
pkt 13 ustawy

Jw.

11. Odpłatne przejazdy środkami transportu pu-
blicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, 
o których mowa w pkt 9.

Art. 26 ust. 7a 
pkt 15 ustawy

Jw.

Darowizny

Darowizny na cele:
a) określone w art. 4 
ustawy o działalności 
pożytku publicznego, 
organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
tej ustawy, lub równo-
ważnym organizacjom 
określonym w przepi-
sach regulujących dzia-
łalność pożytku publicz-
nego obowiązujących 
w innym niż Rzeczpo-
spolita Polska państwie 
członkowskim Unii Eu-
ropejskiej lub innym 
państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, prowa-
dzącym działalność po-
żytku publicznego w sfe-
rze zadań publicznych, 
realizującym te cele,
b) kultu religĳ nego,
c) krwiodawstwa reali-
zowanego przez hono-
rowych dawców krwi 
zgodnie z art. 6 ustawy 
o publicznej służbie krwi

W wysokości doko-
nanej darowizny, nie 
więcej jednak niż 
kwota stanowiąca 6% 
dochodu

Wysokość darowizny 
w postaci oddanej 
krwi ustala się w wy-
sokości ekwiwalentu 
pieniężnego za pobra-
ną krew określonego 
przepisami wydanymi 
na podstawie art. 11 
ust. 2 ustawy o pu-
blicznej służbie krwi

Art. 26 ust. 1 
pkt 9 i ust. 6b, 
6e i 7 pkt 2

Darowizna nie może być prze-
kazana m.in. na rzecz partii 
politycznych, związków zawo-
dowych, fundacji, których je-
dynym fundatorem jest Skarb 
Państwa, a także osoby fi zycz-
nej lub prawnej prowadzą-
cej działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu 
wyrobów przemysłu elektro-
nicznego, paliwowego, ty-
toniowego, spirytusowego, 
winiarskiego, piwowarskiego, 
a także pozostałych wyrobów 
alkoholowych o zawartości al-
koholu powyżej 1,5 %, oraz 
wyrobów z metali szlachet-
nych albo z udziałem tych me-
tali, lub handlu tymi wyroba-
mi. (art. 26 ust. 5 ustawy oraz 
art.  3 ust. 4 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie). 
W zeznaniu rocznym nale-
ży wykazać kwotę (wartość) 
przekazanej darowizny, kwotę 
(wartość) odliczonej darowi-
zny oraz określić obdarowa-
nego poprzez podanie m.in. 
jego nazwy i adresu. 
Uwaga! Inne warunki odlicze-
nia wynikają z art. 26 updof.

Odsetki od kredytu

W ramach tzw. praw 
nabytych – wydatki na 
spłatę odsetek od kredy-
tu (pożyczki) udzielone-
go podatnikowi na sfi -
nansowanie inwestycji 
mającej na celu zaspoko-
jenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych, zwią-
zanej z: 
1) budową budynku 
mieszkalnego albo
2) wniesieniem wkładu 
budowlanego lub miesz-
kaniowego do spółdziel-
ni mieszkaniowej na na-
bycie prawa do nowo 
budowanego budynku 
mieszkalnego albo loka-
lu mieszkalnego w takim 
budynku, albo

Odliczeniu podlegają 
odsetki od tej części 
kredytu, która nie prze-
kracza kwoty odpo-
wiadającej w 2010  r. 
kwocie 264  810 zł 
– M.P. z 2009 r. nr 79, 
poz. 989. 

W 2011 r. jest to 
kwota 325 990 zł 
– M.P. z 2010 r. nr 95, 
poz. 1089

Art. 26b usta-
wy w brzmie-
niu obowią-
zującym przed 
1 stycznia 
2007 r.

Z uwagi na liczne warunki 
określające zasady korzysta-
nia z tej ulgi wskazane jest za-
poznanie się z treścią art. 26b 
ustawy w brzmieniu obo-
wiązującym przed 1 stycznia 
2007 r.

1 2 3 4

3) zakupem nowo wy-
budowanego budynku 
mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego w takim 
budynku od gminy albo 
od osoby, która wybudo-
wała ten budynek w wy-
konywaniu działalności 
gospodarczej, albo
4) nadbudową lub roz-
budową budynku na 
cele mieszkalne lub 
przebudową (przysto-
sowaniem) budynku 
niemieszkalnego, jego 
części lub pomieszcze-
nia niemieszkalnego na 
cele mieszkalne, w wy-
niku których powstanie 
samodzielne mieszkanie 
spełniające wymagania 
określone w przepisach 
prawa budowlanego

Ważne!
Podatnikowi, któremu w latach 
2002–2006 został udzielony 
„kredyt mieszkaniowy”, przy-
sługuje prawo do odliczania 
wydatków na spłatę odsetek:
1) od kredytu mieszkaniowego,
2) od kredytu (pożyczki) za-
ciągniętego na spłatę kredy-
tu mieszkaniowego,
3) od każdego kolejnego kre-
dytu (pożyczki) zaciągniętego 
na spłatę kredytu (pożyczki), 
o którym mowa w pkt 1 lub 2
– do upływu terminu spłaty 
określonego w umowie o kre-
dyt mieszkaniowy zawartej 
przed 1 stycznia 2007 r., nie 
dłużej jednak niż do 31 grud-
nia 2027 r.
Ulga przysługuje w przypadku 
kredytów (pożyczek) zaciąg-
niętych w banku lub w spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kre-
dytowej, mających siedzibę 
w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym pań-
stwie należącym do Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego albo 
w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wydatki na Internet

Wydatki ponoszone 
z tytułu użytkowania 
sieci Internet w loka-
lu (budynku) będącym 
miejscem zamieszkania 
podatnika

Do wysokości 760 zł 
rocznie

Art. 26 ust. 1 
pkt 6a i ust. 7 
pkt 1 ustawy

Wydatki muszą być udoku-
mentowane fakturą.
Zmiany w 2011 r. – możliwość 
odliczenia „mobilnego Inter-
netu”. Nie będzie też koniecz-
ne dokumentowanie wydat-
ków na Internet fakturą VAT.

Nowe technologie

Wydatki poniesione 
przez podatnika uzysku-
jącego przychody z po-
zarolniczej działalności 
gospodarczej na nabycie 
nowych technologii

W wysokości ustalo-
nej zgodnie z art. 26c 
ust. 5, 6 i 8 ustawy. 
Wydatki odlicza się 
od podstawy obli-
czenia podatku (opo-
datkowania) ustalo-
nej zgodnie z art. 26 
ust. 1 ustawy

Art. 26c usta-
wy

Z uwagi na warunki skorzysta-
nia z ulgi należy zapoznać się 
z treścią art. 26c ustawy.

Darowizny na kościół

Darowizny na kościelną 
działalność charytatyw-
no-opiekuńczą

W wysokości dokona-
nej darowizny

Przepisy ustaw 
o stosunku 
Państwa do 
poszczegó l -
nych związ-
ków wyzna-
niowych

Wymagane pokwitowa-
nie odbioru darowizny oraz 
– w okresie dwóch lat od dnia 
przekazania darowizny – spra-
wozdanie o przeznaczeniu jej 
na tę działalność. 
W zeznaniu rocznym należy 
wykazać kwotę przekazanej 
darowizny, kwotę odliczonej 
darowizny oraz dane obda-
rowanego poprzez podanie 
m.in. jego nazwy i adresu. 
Pozostałe warunki zosta-
ły określone w art. 26 ust. 7 
w związku z ust. 6d ustawy.

4.  Ulgi w PIT – odliczenia od podatku 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 27f, 27g, 27l ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
Dz.U. z 2010 r. nr 51; poz. 307, ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr  226, poz. 1478.
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5.  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limity 
przychodów w 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 6 ust. 4 i 6, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podat-

ku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. 
nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

6. Działy specjalne produkcji rolnej – limity na 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 29 września 2010 r. w sprawie norm 
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – Dz.U. nr 188, poz. 1264.

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego na 2011 r.

Rodzaj 
wydatków

Limit ulgi w 2010 r. Podstawa Uwagi

1 2 3 4

1. Ulga na dzieci

Odliczeniu podlega kwo-
ta stanowiąca 1/6 kwo-
ty 556,02 zł za każdy 
miesiąc kalendarzowy, 
w którym podatnik wy-
konywał władzę rodzi-
cielską, pełnił funkcję 
opiekuna albo sprawo-
wał opiekę nad małolet-
nim dzieckiem. Odlicze-
nie przysługuje również 
podatnikom utrzymują-
cym pełnoletnie dzieci, 
o których mowa w art. 6 
ust. 4 pkt 2 i 3 w związ-
ku z wykonywaniem 
przez tych podatników 
obowiązku alimenta-
cyjnego lub sprawowa-
niem funkcji rodziny za-
stępczej.

Art. 27f 
ustawy

Miesięczna kwota odliczenia w 2010 r. 
wynosi 92,67 zł (czyli 1/6 z 556,02 zł).
Roczna kwota odliczenia wynosi 
1112,04 zł.
Ulga na dzieci przysługuje na każde 
małoletnie dziecko, w stosunku do któ-
rego w roku podatkowym podatnik:

 � wykonywał władzę rodzicielską,
 �  pełnił funkcję opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 �  sprawował opiekę poprzez peł-

nienie funkcji rodziny zastępczej 
na podstawie orzeczenia sądu lub 
umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga ro-
dziców, opiekunów prawnych dziecka 
albo rodziców zastępczych pozostają-
cych w związku małżeńskim.
Z uwagi na dodatkowe warunki sko-
rzystania z ulgi należy się zapoznać 
z treścią art. 27f updof.

2. „Ulga na powrót”

Odliczeniu podlega 
kwota stanowiąca róż-
nicę między podatkiem 
obliczonym przy zasto-
sowaniu metody od-
liczenia proporcjonal-
nego a kwotą podatku 
obliczonego za ten rok 
podatkowy przy za-
stosowaniu do docho-
dów wymienionych 
w art. 27g ust. 1 usta-
wy metody wyłączenia 
z progresją.

Art. 27g 
ustawy

Przysługuje podatnikom podlegają-
cym nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu i uzyskującym poza te-
rytorium Polski dochody:
1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 
ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub
2) z praw majątkowych w zakresie praw 
autorskich i praw pokrewnych w rozu-
mieniu odrębnych przepisów, z wyko-
nywanej poza terytorium Polski działal-
ności artystycznej, literackiej, naukowej, 
oświatowej i publicystycznej, z wyjąt-
kiem dochodów (przychodów) uzyska-
nych z tytułu korzystania z tych praw 
lub rozporządzania nimi – które rozlicza 
się na zasadach określonych w art. 27 
ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując me-
todę odliczenia proporcjonalnego.

3. Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

W ramach tzw. 
praw nabytych 
– wydatki na 
systematyczne 
oszczędzanie 
w kasie miesz-
kaniowej

30% poniesionych 
wydatków, nie wię-
cej niż 11 340 zł (6% 
ze 189  000 zł) – limit 
roczny

Art. 4 ust. 3 
ustawy 

z 21 listopa-
da 2001 r. 

– Dz.U. 
nr 134, 

poz. 1509

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydat-
ków poniesionych na ten cel. Wydatki 
odliczane w ramach limitu odliczeń 
z tytułu wydatków inwestycyjnych na 
własne cele mieszkaniowe, tj. w ra-
mach limitu 35 910 zł w okresie obo-
wiązywania ustawy. 
Limit 11 340 zł odpowiada wydatkom 
w kwocie 37 800 zł.
Odliczenie przysługuje podatnikom, 
którzy przed 1 stycznia 2002 r. nabyli 
prawo do odliczeń z tego tytułu i po 
tym dniu dokonują dalszych wpłat na 
kontynuację systematycznego gro-
madzenia oszczędności wyłącznie na 
tym samym rachunku i w tym samym 
banku prowadzącym kasę mieszka-
niową.

4. Ulga na zatrudnienie w gospodarstwie domowym

W ramach tzw. 
praw nabytych 
– wydatki po-
niesione przez 
osobę prowa-
dzącą gospodar-
stwo domowe 
z tytułu opłacenia

W wysokości udoku-
mentowanej dowoda-
mi stwierdzającymi ich 
poniesienie 

Art. 27e usta-
wy w brzmie-
niu obowią-

zującym przed 
1 stycznia 

2007 r. (od 1 
stycznia 2007 r. 

uchylony) 

Do odliczenia mają prawo osoby, któ-
re umowę podpisały do końca 2006 r. 
Dotyczy wydatków ponoszonych do 
końca obowiązywania umowy. Nie 
dotyczy wydatków ponoszonych 
w związku z przedłużeniem umowy, 
dokonanym po 31 grudnia 2006 r.

1 2 3 4

z własnych środ-
ków składek na 
ubezpieczenia 
społeczne osoby
zatrudnionej w ra-
mach umowy 
aktywizacyjnej

Art. 11 nowe-
lizacji ustawy 
z 16 listopada 

2006 r. – 
Dz.U. nr 217, 

poz. 1588 
ze zm.

Uprawnieni do ryczałtu Kwota przeliczenia w 2011 r.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku po-
datkowym uzyskali: 

 �  przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wy-
łącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 
150 000 euro*

 �  przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie 
spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działal-
ności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro*

 �  przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub 
w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty po-
datkowej lub za część roku na zasadach ogólnych, a łączne 
przychody nie przekroczyły kwoty 150 000 euro*

591 975 zł
(równowartość
150 000 euro)

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, któ-
rych przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo 
przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie 
przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro*

98 662,50 zł
(równowartość 
25 000 euro)

* Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kur-
su euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października 
roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na dzień 1 października 
2010 r. wyniósł 3,9465 zł.

Lp. Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka 
powierzchni upraw 

lub rodzajów 
produkcji 

Norma szacunkowa 
dochodu rocznego 

w 2011 r. (w zł)

1 2 3 4

1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych 
powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 9,42

b) pozostałe 1 m2 3,50

2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych 
powyżej 25 m2 1 m2 2,16

3 Uprawy w tunelach foliowych 
ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne 1 m2 7,02

b) pozostałe 1 m2 4,32

4 Uprawy grzybów i ich grzybni 
– powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 4,05

5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:
a) kurczęta 1 sztuka 0,12

b) gęsi 1 sztuka 1,05

c) kaczki 1 sztuka 0,28

d) indyki 1 sztuka 0,68
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1 2 3 4

6 Drób nieśny – powyżej 80 szt.: 
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2,67

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2,24

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1,48

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2,76

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 11,74

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 1,96

7 Wylęgarnie drobiu: 
a) kurczęta 1 sztuka 0,01

b) gęsi 1 sztuka 0,07

c) kaczki 1 sztuka 0,02

d) indyki 1 sztuka 0,07

8 Zwierzęta futerkowe: 
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada 

podstawowego
37,16

b) norki powyżej 2 sztuk samic 
stada podstawowego

16,34

c) tchórze powyżej 2 sztuk samic 
stada podstawowego 

12,65

d) szynszyle powyżej 2 sztuk samic 
stada podstawowego 

19,32

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada 
podstawowego

od 1 samicy stada 
podstawowego

4,46

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada 
podstawowego

od 1 samicy stada 
podstawowego

4,46

9 Zwierzęta laboratoryjne: 
a) szczury białe 1 sztuka 0,11

b) myszy białe 1 sztuka 0,02

10 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 0,27

11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 2,69

12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 161,71

13 Hodowla entomofagów – powierzchnia 
uprawy roślin żywicielskich

1 m2 134,75

14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża 
hodowlanego

1 m2 67,39

15 Hodowla i chów innych zwierząt poza 
gospodarstwem rolnym: 
a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 269,49

b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 56,60

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wy-
jątkiem opasów)

1 sztuka 29,63

d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 33,69

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 13,48

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 5,40

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 8,08

h) konie rzeźne 1 sztuka 404,27

i) konie hodowlane 1 sztuka stada 
podstawowego 323,41

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 
700 dm3 objętości akwarium, obliczonej 
według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3 1,21

k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada 
podstawowego

36,40

l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada 
podstawowego 

13,48

III. Podatek dochodowy od osób prawnych
1. Stawka podatku w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 19 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. 
z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 i 2011 r. wy-
nosi 19% podstawy opodatkowania.

2. Limity odliczeń 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 18, 18b i 19a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
– Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

Rodzaj wydatku Limit odliczenia 
w 2010 r.

Podstawa 
prawna Uwagi

1 2 3 4

Odliczenia od podstawy opodatkowania

Darowizny

Darowizny przekazane na 
cele określone w art. 4 usta-
wy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontaria-
cie, organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej 
ustawy, prowadzącym dzia-
łalność pożytku publicznego 
w sferze zadań publicznych 
określonych w tej ustawie 
lub równoważnym organiza-
cjom, określonym w przepi-
sach regulujących działalność 
pożytku publicznego obo-
wiązujących w innym niż RP 
państwie członkowskim UE 
lub innym państwie należą-
cym do Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, prowa-
dzącym działalność pożytku 
publicznego w sferze zadań 
publicznych

10% dochodu Art. 18 
ust. 1 pkt 1 

ustawy

Łączna kwota odliczeń z tytu-
łów określonych w ust. 1 pkt 1 
i 7 nie może przekroczyć 10% 
dochodu, o którym mowa 
w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a 
ust. 1, z tym że odliczeniom nie 
podlegają darowizny na rzecz:
1) osób fi zycznych,
2) osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych niema-
jących osobowości prawnej, 
prowadzących działalność go-
spodarczą polegającą na wy-
twarzaniu wyrobów przemysłu 
elektronicznego, paliwowego, 
tytoniowego, spirytusowego, 
winiarskiego, piwowarskiego, 
a także pozostałych wyrobów 
alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%, oraz 
wyrobów z metali szlachetnych 
albo z udziałem tych metali, lub 
handlu tymi wyrobami.

Darowizny na cele kultu reli-
gĳ nego

10% dochodu Art. 18 
ust. 1 pkt 7 

ustawy

Przekazywanie darowizn po-
nad limit jest dopuszczalne, 
jeżeli tak wynika z tzw. ustaw 
konkordatowych, m.in. o sto-
sunku państwa do Kościoła ka-
tolickiego.

Kredyty

Kwota kredytów (pożyczek) 
umorzonych w związku z re-
alizacją programu restruktury-
zacji na podstawie odrębnych 
ustaw, zakwalifi kowanych do 
straconych kredytów (poży-
czek) i zaliczonych do kosztów 
uzyskania przychodów

20% kwoty kredy-
tów (pożyczek)

Art. 18 
ust. 1 pkt 6 

ustawy

Ulga przysługująca bankom.

Nowe technologie

Wydatki poniesione przez 
podatnika na nabycie no-
wych technologii

50% kwoty wydat-
ków poniesionych 
przez podatnika na 
nabycie nowej tech-
nologii, uwzględ-
nionych w wartości 
początkowej, w czę-
ści, w jakiej została 
zapłacona podmio-
towi uprawnione-
mu w roku podat-
kowym, w którym 
nową technologię 
wprowadzono do 
ewidencji środków 
trwałych oraz war-
tości niematerial-
nych i prawnych, 
lub w roku następu-
jącym po tym roku, 
oraz w której nie 
została zwrócona 
podatnikowi w ja-
kiejkolwiek formie

Art. 18b 
ustawy

Za nowe technologie uwa-
ża się wiedzę technologiczną 
w postaci wartości niemate-
rialnych i prawnych, w szcze-
gólności wyniki badań i prac 
rozwojowych, która umożli-
wia wytwarzanie nowych lub 
udoskonalonych wyrobów lub 
usług i która nie jest stoso-
wana na świecie przez okres 
dłuższy niż ostatnich 5 lat, 
co potwierdza opinia nieza-
leżnej od podatnika jednost-
ki naukowej w rozumieniu 
ustawy z 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach fi nansowania na-
uki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
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3.  Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej 
transakcji z podmiotami powiązanymi w 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 9a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. 

z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

5.  Amortyzacja 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 16 ust. 7–12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
– Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

 �  Art. 22k ust. 7–13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr  226, poz. 1478.

4.  Stawki podatku z tytułu przychodów uzyskanych przez 
podmioty zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. 

z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

1 2 3 4

Odliczenia od podatku

Biokomponenty

Ulga z tytułu wytworzenia 
biokomponentów 

19% nadwyżki 
kosztów wytworze-
nia biokomponen-
tów nad kosztami 
wytworzenia pa-
liw ciekłych o ta-
kiej samej wartości 
opałowej, jednak 
nie więcej niż 19% 
nadwyżki wartości 
wytworzonych bio-
komponentów nad 
wartością wytwo-
rzonych paliw cie-
kłych obliczonych 
według średnich 
cen biokomponen-
tów i paliw ciekłych

Art. 19a 
updop 

(przestaje 
obowią-
zywać od 
1 maja 
2011 r.)

Odliczenie dla podatników pro-
wadzących skład podatkowy, 
którzy w tym składzie wytwa-
rzają biokomponenty.

Roczna kwota świadczeń 
między podmiotami powiązanymi Rodzaj transakcji

100 000 euro Jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakła-
dowego

30 000 euro W przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnie-
nia wartości niematerialnych i prawnych

50 000 euro W pozostałych przypadkach

20 000 euro Transakcja, w związku z którą zapłata należności wynika-
jąca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub 
pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszka-
nia, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową

Przychody Stawka Uwagi

1 2 3

Z odsetek, z praw autorskich lub praw 
pokrewnych, z praw do projektów wyna-
lazczych, znaków towarowych i wzorów 
zdobniczych, w tym również ze sprzedaży 
tych praw, z należności za udostępnienie 
tajemnicy receptury lub procesu produk-
cyjnego, za użytkowanie lub prawo do 
użytkowania urządzenia przemysłowego, 
w tym także środka transportu, urządze-
nia handlowego lub naukowego, za in-
formacje związane ze zdobytym doświad-
czeniem w dziedzinie przemysłowej, han-
dlowej lub naukowej (know-how).

20% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem 
umów w sprawie zapobie-
żenia podwójnemu opodat-
kowaniu, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. W nie-
których przypadkach ma zasto-
sowanie zwolnienie z art. 21 
ust. 3 updop.

Z opłat za świadczone usługi w zakresie 
działalności widowiskowej, rozrywkowej 
lub sportowej, wykonywanej przez osoby 
prawne mające siedzibę za granicą, orga-
nizowanej za pośrednictwem osób fi zycz-
nych lub osób prawnych prowadzących 
działalność w zakresie imprez artystycz-
nych, rozrywkowych lub sportowych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

20% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem 
umów w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu, 
których stroną jest Rzeczpospo-
lita Polska.

1 2 3

Z tytułu świadczenia usług: doradczych, 
księgowych, badania rynku, usług praw-
nych, usług reklamowych, zarządzania 
i kontroli, przetwarzania danych, usług 
rekrutacji pracowników i pozyskiwania 
personelu, gwarancji i poręczeń oraz 
świadczeń o podobnym charakterze 

20% przychodów Jw.

Z tytułu należnych opłat za wywóz ładun-
ków i pasażerów przyjętych do przewo-
zu w portach polskich przez zagraniczne 
przedsiębiorstwa morskiej żeglugi han-
dlowej, z wyjątkiem ładunków i pasaże-
rów tranzytowych 

10% przychodów Jw.

Przychodów uzyskanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicz-
ne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

10% przychodów Jw.

Zasady określania limitów w amortyzacji jednorazowej W 2010 i 2011 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fi zycznych i prawnych
Do jednorazowej amortyzacji ma prawo podatnik rozpoczynający działal-
ność i tzw. mały podatnik. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego 
wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od 
towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wy-
rażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro*
Ważne! Nie można jednorazowo zamortyzować zakupu samocho-
dów osobowych.

Małym podatnikiem jest 
podatnik, którego przy-
chód w 

 �  2009 r. nie przekroczył 
5 067 000 zł (na 2010 r.)

 �  2010 r. nie przekroczył 
4 736 000 zł (na 2011 r.)

Podatnicy podatku dochodowego od osób fi zycznych i prawnych
Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podat-
kowym nie może przekroczyć równowartości kwoty:

 � 100 000 euro* (2010 r.)
 � 50 000 euro* (2011 r.)

Łączna wartość odpisów 
amortyzacyjnych nie może 
przekroczyć kwoty:

 � 422 000 zł (2010 r.)
 � 197 000 zł (2011 r.)

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczyna-
jący działalność
Jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty rozpoczynające 
działalność, które zostały utworzone m.in. przez osoby fi zyczne, któ-
re wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzed-
nio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku 
tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 
w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro*

 � 42 000 zł (2010 r.)
 � 39 000 zł (2011 r.)

* Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kur-
su euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października 
roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na dzień 1 października 
2010 r. wyniósł 3,9465 zł.

6. Tabela stawek amortyzacji 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Załącznik nr 1 do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr  226, poz. 1478; załącznik nr 1 
do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. 
nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

Po-
zycja

Staw-
ka %

Symbol
KŚT 

(grupa lub 
podgrupa, 
lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych Powiązanie 
z KRŚT

1 2 3 4 5

01 1,5

2,5

4,5

11
122
10

110

121
102

Budynki mieszkalne
Lokale mieszkalne
Budynki niemieszkalne

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej
Lokale niemieszkalne
Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz bu-
dynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

15, 16

10, 11, 12
13, 14, 15
17, 18, 19

154

159
227
293
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1 2 3 4 5

10

104

103

109

010

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, 
zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem bu-
dynków magazynowych i naziemnych)

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 
–  rwale związane z gruntem
Domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale 
związane z gruntem
Plantacje wikliny

200
202
203
205
209
220
221
222
125

169
198
001

02 2,5

4,5

10

14
20

224

21

290

291
225
226

2

211

221
202
200

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków 
stałych zalądowionych, watów i grobli

Budowle sklasyfi kowane jako budowle do uzdat-
niania wód, z wyjątkiem studni wierconych
Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem 
ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogro-
dów botanicznych i zoologicznych
Wieże przeciwpożarowe
Melioracje podstawowe
Melioracje szczegółowe
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłącze-
niem ogrodów i parków publicznych, skwerów, 
ogrodów botanicznych i zoologicznych
Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakła-
dowych
Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne
Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

250
251
253 
254 
255 
259 
293 
297 
256

28

291
01
01
2

651

680
507
510

03 7
14

3
323
324
325
326
343

344

349

Kotły i maszyny energetyczne
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
Silniki powietrzne
Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne prze-
nośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalino-
wymi na paliwo ciężkie
Reaktory jądrowe

3
323
324
325
326
343

344

349

04 7

10

14

18

431

450

451

454
475
477

4

41
44

46

47

449

465

469

474

431-0 fi ltry (prasy) błotniarki
431-4 cedzidła mechaniczne
Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50
piece do przerobu surowca wielokomorowe)
Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0
piece koksownicze)
Piece do wypalania tunelowe
Aparaty bębnowe
Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zasto-
sowania
Obrabiarki do metali
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i spręża-
nia cieczy i gazów
Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 
465 i 469-0)
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i pro-
cesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 
475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)
Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do 
benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze 
składowe do cieczy i paliw płynnych
Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych 
przy produkcji sody
469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych roz-
kładni gazu
Kolumny nitracyjne i denitracyjne

431 

450

451

454
475
477

4

40, 41
44

46

47

449

465

469

474

1 2 3 4 5

20

30

479
481

482

484

490

492

493
434

465

491

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki 
metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obrób-
ki metali sposobem cieplnym
484-0 urządzenia do spawania i napawania łuko-
wego w ochronie gazów oraz do spawania i na-
pawania plazmowego
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenoś-
ne wysokiego ciśnienia
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe 
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natry-
skowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
Maszyny i urządzenia do przygotowywania ma-
szynowych nośników danych oraz maszyny ana-
lityczne
Samodzielne urządzenia do automatycznej regu-
lacji i sterowania procesami
Z rodzaju 493 roboty przemysłowe
434-01 maszyny do zamykania słoi
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfi kowane 
jako chłodnice kwasu siarkowego 
Zespoły komputerowe

479
481

482

484

490

492

493
434 

465

491 

05 7

10

14

506
507

548

583

512

513

514

520

523
525
529

56
582

50

517
52
53

54

55

561

568

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfi kacji powietrza
507-2 i 507-3 krystalizatory
507-4 komory potne
548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji 
materiału zecerskiego
583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach od-
krywkowych węgla
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów 
wiertniczych
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej 
rud i węgla
514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia 
na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy 
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemy-
słu kamieniarskiego:
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifi erki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
525-31 autoklawy
Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji 
materiałów budowlanych:
529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe po-
wyżej 20 000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 
odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu che-
micznego
Maszyny i urządzenia torfi arskie
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i two-
rzyw sztucznych
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i prze-
robu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz 
maszyny i aparaty papiernicze i poligrafi czne
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów 
włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki 
skóry i produkcji z niej
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji 
napoi
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekar-
niczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

506
507

548

583

512

513

514

520

523
525
529

56
582

50

517
52
53

54

55

561

568
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1 2 3 4 5

18

20

25

57

59

505
51

58

506
510
511
518

535

579

580
581
582

501

511

524

571

581

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spo-
żywczych
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospo-
darki leśnej
505-1 piece prażalnicze fl uidezyjne
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, gór-
nicze, gazownicze, odlewnicze, torfi arskie oraz 
geodezyjne i kartografi czne
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i dro-
gowych
506-3 odgazowywacze
Maszyny i urządzenia wiertnicze
Obudowy zmechanizowane
Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profi lowania odwiertów, 
karotażu gazowego, perforacji otworów wiert-
niczych
Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarza-
nia kwasu wolframowego i maszyny do redukcyj-
nych, próżniowych i specjalnych wytopów metali
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów 
i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprze-
wodników
579-000 dystrybutory
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów 
zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu 
odpadów zwierzęcych
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
Maszyny do robót budowlanych
582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzy-
mania dróg
501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
501-1 porcelanowe młyny kulowe
Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zme-
chanizowanych
Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopie-
cowego i bazaltu
571-8 autoklawy do hydrolizy
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neu-
tralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
581-2 wibratory
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieracz-
ki do tynku

57

59

505
51

58

506 
510
511
518

535

579

580
581
582

501

511

524

571

581

06 4,5

10
18

20

600
601

623

641

648
657
660

6
61

641

662
681
629
669

633
634

Zbiorniki naziemne ceglane
Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wy-
kładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
623-7 urządzenia telefoniczne systemów noś-
nych na liniach WN
Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wycią-
gów przy głębieniu szybów)
Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe
Akumulatory hydrauliczne
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
Urządzenia techniczne
Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura 
energii elektrycznej przewoźna
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz 
nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjąt-
kiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 
641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciąga-
mi przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei 
i kolejek linowych)
662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm
Kontenery
Telefony komórkowe
Kasy fi skalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczo-
nych do poz. 04 – zespoły komputerowe)
Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

600
601

623

641

648
657
660

6
610

do 615
641

662
681
629
669

633
634

1 2 3 4 5

25

662
644

664

644

662-5 ekrany kinowe
644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach 
przetwórczych rud i węgla
Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania 
badań technicznych
644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

662
644

664

644

07 7

14

18

20

70
71
72
73
77
700
710

770
773
780
781
743
745

746
747
748

76

745

783
788
79
740
741
742
744
782

Kolejowy tabor szynowy naziemny
Kolejowy tabor szynowy podziemny
Tramwajowy tabor szynowy
Pozostały tabor szynowy naziemny
Tabor pływający
700-7 drezyny i przyczepy do drezyn
710-01 lokomotywy akumulatorowe

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne 
i typu „Karlik”
710-10 do 14 wozy kopalniane

770-13 kontenerowce
773-1010 wodoloty
Samoloty
Śmigłowce
Samochody specjalne
Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe 
o napędzie elektrycznym
Ciągniki
Naczepy
Przyczepy

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe 
akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie 
elektrycznym
Balony
Inne środki transportu lotniczego
Środki transportu pozostałe
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Autobusy i autokary
Szybowce

70
71
72
73
77

700-7
710

do 03
710-02
i 710-03
710-10
do 14

770-13
773-1010

780
781
743
745

746
747
748
750
751
752
753
754
76

745

783
788

740
741
742
744
782

08 10

14

20
25

805

806

803

8
801

802
804

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek 
kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – nie-
związane trwale z gruntem
803-0 do 1 maszyny biurowe
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomia-
rowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

805

806

803

8
801

802
804

Objaśnienia:
1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których 

mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środ-
ków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych 
drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących 
przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa 
w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków 
trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza 
gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środ-
ków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na 
budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych 
w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których 
źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
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3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej 
sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie 
się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze 
swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach 
leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o któ-
rych mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządze-
nia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub 
systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzysta-
niu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę 
naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

IV. VAT
1.  Limit odliczenia VAT od samochodów osobowych 2011 r.
Podstawa prawna 

 � Art. 3 ust. 1, 5 i 6, art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o VAT.

2. Korekta podatku naliczonego 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 � Art. 91 ustawy o VAT.

* Podatnicy, którzy w 2010 r. uzyskali prawo odliczenia VAT od naby-
cia samochodu „z kratką” i w 2011 r. chcą kontynuować odliczanie, muszą 
zarejestrować umowę leasingu, najmu, dzierżawy we właściwym urzędzie 
skarbowym do 31 stycznia 2011 r.

3.  Szacunkowa proporcja odliczenia VAT naliczonego 2010 
i 2011 r.

Podstawa prawna 
 � Art. 90 ust. 8 ustawy o VAT.

Podatnicy, którzy w 2010 r.:
 �  nie osiągnęli obrotu „mieszanego”, tj. opodatkowanego i zwolnionego, lub
 � u których obrót był niższy niż 30 000 zł

– w 2011 r. proporcję odliczenia podatku naliczonego przyjmują sza-
cunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbo-
wego, w formie protokołu.

Ograniczenie w odliczeniu VAT Limit odliczenia podatku naliczonego

Nabycie samochodów osobowych oraz innych 
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

60% podatku:
 � wykazanego na fakturze
 �  należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego na-

bycia towarów
 �  należnego od dostawy towarów, dla której po-

datnikiem jest nabywca
– nie więcej niż 6000 zł

Import samochodów osobowych oraz innych 
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego
– nie więcej niż 6000 zł

Najem, dzierżawa, leasing lub inna umowa 
o podobnym charakterze samochodów osobo-
wych oraz innych pojazdów samochodowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony*

60% podatku naliczonego od czynszu (raty) lub 
innych płatności wynikających z zawartej umo-
wy, udokumentowanych fakturą.
Suma kwot w okresie użytkowania samochodów 
i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub po-
jazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

Towary podlegające korekcie Okres korekty

Rzeczy ruchome: środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne podlegające amortyzacji

5-letni okres korekty

Nieruchomości: budynki, budowle lub ich części oraz grunty 
i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały za-
liczone do środków trwałych nabywcy (nie dotyczy rocznych 
opłat za użytkowanie wieczyste) 

10-letni okres korekty

Pozostałe towary (w tym środki trwałe oraz wartości niemate-
rialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł; roczne 
opłaty za użytkowanie wieczyste)

korekta roczna

4. Zwolnienie podmiotowe z VAT 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 � Art. 113 ustawy o VAT.

Zwolnienie podmiotowe dla podatników kontynuujących działalność

W 2010 r. zwolnienie 
podmiotowe przysługuje

podatnikom, u których wartość 
sprzedaży opodatkowanej nie 
przekroczyła łącznie w poprzed-
nim roku podatkowym kwoty

100 000 zł*

W 2011 r. zwolnienie 
podmiotowe przysługuje 150 000 zł*

* Zwolnienie podmiotowe przysługuje do momentu przekroczenia 
w trakcie roku podatkowego kwoty wymienionego limitu.

Zwolnienie podmiotowe w 2011 r. 
Ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r. mogą skorzystać podatni-

cy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. przekroczy 
100 000 zł, ale nie przekroczy 150 000 zł, pod warunkiem zawiadomienia 
urzędu skarbowego najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2011 r.

Zwolnienie podmiotowe dla podatników rozpoczynających działal-
ność w trakcie roku podatkowego 

Podatnicy rozpoczynający działalność obliczają limit zwolnienia indy-
widualnie w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży według wzoru:

*Utrata statusu „małego podatnika” nastąpi, jeżeli podatnik przekro-
czy w trakcie roku podatkowego podane limity wartości sprzedaży.

Limit podatnika 
rozpoczynającego działalność 

Limit roczny x ilość dni 
prowadzenia działalności 

365
=

5.  Rolnik ryczałtowy – rezygnacja ze zwolnienia 2011 r.
Podstawa prawna 

 � Art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świad-
czący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku, może w trakcie 
2011 r. zrezygnować z tego zwolnienia, pod warunkiem:

 �  dokonania w 2010 r. dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług 
rolniczych o wartości przekraczającej 20 000 zł,

 �  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego,
 �  prowadzenia ewidencji VAT przez okres co najmniej 3 miesięcy poprze-
dzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik rezygnuje ze zwol-
nienia.

6. Mały podatnik VAT 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 � Art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

W 2010 r. status „małego 
podatnika VAT” posiada podatnik, u którego 

wartość sprzedaży 
(wraz z kwotą podatku)

nie przekroczyła w 2009 r. 
kwoty 1 200 000 euro 

(5 067 000 zł)

W 2011 r. status „małego 
podatnika VAT” posiada

nie przekroczyła w 2010 r. 
kwoty 1 200 000 euro

(4 736 000 zł)

W 2010 r. status „małego 
podatnika VAT” posiada

podatnik prowadzący przedsię-
biorstwo maklerskie zarządzają-
cy funduszami inwestycyjnymi, 
będący agentem, zleceniobiorcą 

lub inną osobą świadczącą 
usługi o podobnym charakterze, 
z wyjątkiem komisu – jeżeli kwo-

ta prowizji lub innych postaci 
wynagrodzenia za wykonane 
usługi (wraz z kwotą podatku)

nie przekroczyła w 2009 r. 
kwoty odpowiadającej 

równowartości 
45 000 euro (190 000 zł)

W 2011 r. status „małego 
podatnika VAT” posiada

nie przekroczyła w 2010 r. 
kwoty odpowiadającej 

równowartości 
45 000 euro (178 000 zł)

Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykony-
wanie czynności opodatkowanych VAT, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy 
w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro*.
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Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy październi-
ka poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro 
na 1 października 2010 r. wyniósł 3,9465 zł.

7. Limity dla prezentów o małej wartości w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 � Art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Prezentami o małej wartości są:

Przekazywane przez podatnika jednej osobie 
towary o łącznej wartości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 100 zł

– w tym przypadku podatnik jest obowiązany 
prowadzić ewidencję pozwalającą na ustalenie 
tożsamości obdarowanych osób

Przekazywane przez podatnika jednej osobie 
towary, których jednostkowa cena nabycia (bez 
podatku), a gdy nie ma ceny nabycia jednostko-
wy koszt wytworzenia, określone w momencie 
przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł

– w tym przypadku podatnik nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji osób obdarowanych

8. Ulga na zakup kasy w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku 
należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku 
kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na 
dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysoko-
ści 90% jej ceny zakupu (netto), nie więcej niż 700 zł.

9.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wyłączenie 
z opodatkowania w 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 10 ustawy o VAT.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) nie występuje m.in. 
w przypadku, gdy nabywcą jest:

 �  rolnik ryczałtowy – jeżeli towary są nabywane dla prowadzonej przez 
niego działalności rolniczej,

 �  podatnik, który nie wykonuje czynności opodatkowanych i któremu nie 
przysługuje prawo do odliczenia VAT,

 �  podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego (z art. 113 ust. 1 i 9 
ustawy o VAT),

 �  osoba prawna, która nie jest podatnikiem VAT,
a całkowita wartość WNT nie przekroczy w trakcie 2010 i 2011 r. kwoty 
50 000 zł. 

Warunkiem wyłączenia z opodatkowania w 2010 i 2011 r. jest, aby 
jednocześnie całkowita wartość WNT w 2009 i 2010 r. nie przekroczyła 
kwoty 50 000 zł.

Wyłączenia nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są:
 � nowe środki transportu,
 � wyroby akcyzowe.

Przy ustaleniu ww. wartości WNT nie wlicza się kwoty podatku od 
wartości dodanej oraz wartości z tytułu WNT nowych środków transportu 
i wyrobów akcyzowych.

10.  Numery VAT UE w krajach Unii Europejskiej*
Podstawa prawna 

 �  Art. 97 ustawy o VAT.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Państwo Struktura numeru 
VAT Liczba znaków Uwagi

1 2 3 4

Austria ATU99999999 9 Pierwszym znakiem jest zawsze litera U

1 2 3 4

Belgia BE0999999999 10 Tylko cyfry. Pierwszym znakiem jest 
zawsze cyfra 0

Bułgaria BG999999999 
lub BG9999999999

9 lub 10 Tylko cyfry

Cypr CY99999999L 9 Zawiera literę na ostatnim miejscu

Czechy CZ99999999 
lub CZ999999999
lub CZ9999999999

8, 9 lub 10 Tylko cyfry

Dania DK99 99 99 99 8 4 sekwencje po 2 cyfry

Estonia EE999999999 9 Tylko cyfry

Finlandia FI99999999 8 Tylko cyfry

Francja FRXX 999999999 11 Pierwsza część zawiera 2 znaki (cyfrę 
lub literę). Druga część tylko cyfry.

Grecja EL999999999 9 Tylko cyfry

Hiszpania lub ESX9999999X 9 Zawiera jedną literę na pierwszym 
lub ostatnim miejscu lub na obu tych 
miejscach

Holandia NL999999999B99 12 Zawiera zawsze literę B na 10 miej-
scu

Irlandia IE9S99999L 8 Zawiera literę na ostatnim miejscu. 
Na drugim miejscu może zawierać 
cyfrę, literę, znaki „+” lub „*”

Litwa LT999999999 lub 
LT999999999999

9 lub 12 Tylko cyfry

Luksemburg LU99999999 8 Tylko cyfry

Łotwa LV99999999999 11 Tylko cyfry

Malta MT99999999 8 Tylko cyfry

Niemcy DE999999999 9 Tylko cyfry

Polska PL9999999999 10 Tylko cyfry

Portugalia PT999999999 9 Tylko cyfry

Rumunia RO9999999999 Od 2 do 10 Jedna sekwencja zawierająca mini-
mum 2 cyfry, a maksimum 10 cyfr

Słowacja SK9999999999 10 Tylko cyfry

Słowenia SI99999999 8 Tylko cyfry

Szwecja SE999999999999 12 Tylko cyfry

Węgry HU99999999 8 Tylko cyfry

Wielka Brytania GB999 9999 99 
lub GB999 9999 99 
999* 
lub GBGD999 
lub GBHA999

9, 12 lub 5 Tylko cyfry lub numer pięcioznakowy 
może zawierać litery GD (organizacje 
rządowe) lub HA (służba zdrowia) 
* Identyfi kuje branżę sprzedawcy

Włochy IT99999999999 11 Tylko cyfry

*Struktura numerów VAT podana na podstawie informacji opublikowa-
nych na www.ec.europa.eu.

Objaśnienia:
9 – cyfra
X – litera lub cyfra
S – litera; cyfra; „+” lub „*”
L – litera

Numer identyfikacji podatnika VAT z państwa Unii Europejskiej 
musi być poprzedzony dwuliterowym kodem państwa. W przypadku 
operowania błędnym numerem identyfikacyjnym kontrahenta z Unii 
Europejskiej dostawa będzie objęta podatkiem VAT na terenie Polski.

11. INTRASTAT – progi statystyczne w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań staty-
stycznych statystyki publicznej na rok 2011 – Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1594.
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Limity w przeliczeniu wg kursu z 30 kwietnia 2004 r.: 1 EUR = 4,8122 zł; 
1 CZK = 0,1480 zł; 1 DKK = 0,6467 zł; 1 EEK = 0,3076 zł; 1 LTL = 1,3937 zł; 1 LVL 
= 7,3739 zł; 1 SEK = 0,5266 zł; 100 HUF = 1,9081 zł; 1 GBP = 7,1171 zł. Waluty 
bułgarska i rumuńska w przeliczeniu wg kursu średniego z 28 kwietnia 2004 r. 
ogłoszonego przez NBP w tabeli B: 1 BGN = 2,4552 zł; 1 RON = 1,1785 zł.

* Limity podane na podstawie informacji opublikowanych na www.
ec.europa.eu.

Rodzaj progu statystycznego Rodzaj obrotu Próg statystyczny 
obowiązujący w 2010 r.

Próg podstawowy
dla przywozu 1 000 000 zł

dla wywozu 1 000 000 zł

Próg szczegółowy
dla przywozu 33 000 000 zł

dla wywozu 60 000 000 zł

W roku 
podatkowym Sprzedaż wysyłkowa Kwota limitu 

na rok podatkowy

2011 Sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju uważa się za doko-
naną poza terytorium Polski, gdy całkowita wartość towarów, 
innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych 
lub transportowanych z tego samego państwa członkowskie-
go na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od 
wartości dodanej, nie przekroczy w 2011 r. kwoty 160 000 zł, 
pod warunkiem że w 2010 r. całkowita wartość sprowadzo-
nych towarów nie przekroczyła 160 000 zł.

160 000 zł

12. Sprzedaż wysyłkowa 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 24 ust. 2 ustawy o VAT.

* Wysokość progów statystycznych w 2011 r.  nie ulega zmianie w sto-
sunku do 2010 r.

13. Limity sprzedaży wysyłkowej 2010 i 2011 r.*
Podstawa prawna 

 �  Art. 23 ust. 10 ustawy o VAT.

Kraj Limit w euro Limit w zł

Austria 100 000 EUR 481 000 zł

Belgia 35 000 EUR 168 000 zł

Bułgaria 70 000 BGN = 35 791 EUR 172 000 zł

Cypr 35 000 EUR 168 000 zł

Czechy 1 140 000 CZK = 43 420 EUR 169 000 zł

Dania 280 000 DKK = 37 551 EUR 181 000 zł

Estonia 550 000 EEK = 35 151 EUR 169 000 zł

Finlandia 35 000 EUR 168 000 zł

Francja 100 000 EUR 481 000 zł

Grecja 35 000 EUR 168 000 zł

Hiszpania 35 000 EUR 168 000 zł

Holandia 100 000 EUR 481 000 zł

Irlandia 35 000 EUR 168 000 zł

Litwa 125 000 LTL = 36 203 EUR 174 000 zł

Luksemburg 100 000 EUR 481 000 zł

Łotwa 24 000 LVL = 34 433 EUR 177 000 zł

Malta 35 000 EUR 168 000 zł

Niemcy 100 000 EUR 481 000 zł

Portugalia 35 000 EUR 168 000 zł

Rumunia 118 000 RON = 32 702 EUR 139 000 zł

Słowacja 35 000 EUR 168 000 zł

Słowenia 35 000 EUR 168 000 zł

Szwecja 320 000 SEK = 33 869 EUR 169 000 zł

Węgry 8 800 000 HUF = 34 671 EUR 168 000 zł

Wielka Brytania 70 000 GBP = 79 465 EUR 498 000 zł

Włochy 35 000 EUR 168 000 zł

14.  Zwrot wydatków na materiały budowlane w 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związa-

nych z budownictwem mieszkaniowym – Dz.U. nr 177, poz. 1468; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 
nr 182, poz. 1228.

Osobom, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, 
przysługuje zwrot części wydatków spowodowany wzrostem VAT na ma-
teriały budowlane z 7% na 22% w 2010 r., a w 2011 r. na 23%.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu Limit zwrotu
Limity zwrotu dla wniosków 

składanych w I kwartale 
2011 r.

68,18% kwoty 
VAT wykazanej 
na fakturach 
dla stawki 22%

65,22% 
– dla stawki 23%

Dla inwestycji wymagających 
pozwolenia na budowę
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 
70 m2 i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego

39 754 zł

Dla pozostałych inwestycji
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 
30 m2 i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego

17 038 zł

Kwota zwrotu Limit zwrotu
Limity zwrotu dla wniosków 

składanych w I kwartale 
2011 r.

55,23% kwoty 
VAT wykazanej 
na fakturach

W przypadku inwestycji wymagających 
pozwolenia na budowę 
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 
70 m2 i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego

32 465 zł

Dla pozostałych inwestycji
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 
30 m2 i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego

13 914 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego przyjmowaną na potrzeby obliczania premii 
gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszka-
niowych, ostatnio ogłoszoną przed kwartałem, w którym inwestor złożył 
wniosek o zwrot. 

Dla wniosków składanych w I kwartale 2011 r. przyjmuje się cenę 1 m2 
ogłoszoną za III kwartał 2010 r.

Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku 
osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim w dniu poniesienia 
wydatków kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Limity kwoty 
zwrotu obejmują okresy pięcioletnie liczone od daty złożenia pierwsze-
go wniosku.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwar-
tał 2010 r. wyniosła 4657 zł (komunikat GUS z 24 sierpnia 2010 r. – opubl. 
na www.stat.gov.pl).

V. PCC
1.  Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 

i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 7 i 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – t.j. 
Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496. 
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* Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub 
organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępo-
wania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu 
nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich 
zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony; 

2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b), powołuje 
się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumen-
towania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek 
prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub 
przekazem pocztowym.

2. Limitowane kwotowo zwolnienia z PCC w 2010 i 2011 r.

Rodzaj czynności Stawka 

Umowa sprzedaży: 
– nieruchomości
– rzeczy ruchomych
– prawa użytkowania wieczystego
– własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
– spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
–  wynikających z prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

Umowa sprzedaży innych praw majątkowych 1%

Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz da-
rowizny:
–  przy przeniesieniu własności: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytko-

wania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkal-
nego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z prze-
pisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do 
lokalu w małym domu mieszkalnym,

– przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

2%

1%

Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz od-
płatnej służebności

1%*

Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2%*

Ustanowienie hipoteki: 
–  na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wie-

rzytelności
– na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

0,1%

19 zł

Umowa spółki 0,5%

Rodzaj czynności zwolnionej z PCC Ograniczenie kwotowe zwolnienia

1. Sprzedaż rzeczy ruchomej Zwolnienie obowiązuje, jeżeli cena sprzedaży nie 
przekracza 1000 zł

2. Pożyczka udzielona na podstawie umowy 
zawartej z osobami zaliczonymi do I grupy po-
datkowej w podatku od spadków i darowizn
(tj. przypadków gdy pożyczkobiorcą jest: małżo-
nek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, ro-
dzeństwo, ojczym, macocha, teściowie)

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli kwota po-
życzki nie przekracza 9637 zł

3. Pożyczka pieniężna udzielona na podstawie 
umowy zawartej między osobami bliskimi
(w przypadku gdy pożyczkobiorcą jest małżonek, 
zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym 
lub macocha)

Zwolnienie dotyczy pożyczek w wysokości prze-
kraczającej 9637 zł
Warunkiem zwolnienia jest:
–  złożenie deklaracji PCC w terminie 14 dni od 

zawarcia umowy pożyczki
–  wpłata pożyczki na rachunek pożyczkobiorcy lub 

przekazanie pożyczki przekazem pocztowym

4. Pożyczki udzielane na podstawie umów 
z innymi osobami niż wymienione w pkt 2 i 3

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli kwota po-
życzki nie przekracza 5000 zł od jednego pod-
miotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okre-
sach 3 kolejnych lat kalendarzowych.

VI. Podatek od nieruchomości
Podstawa prawna 

 �  Art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 95, poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475 – dalej ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych.

 �  Obwieszczenie Ministra Finansów z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych i opłat lokalnych w 2011 r. – M.P. nr 55, poz. 255

Termin płatności podatku
Podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne jest płatny w ratach, 

w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podat-
kowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobo-
wości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skar-
bu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe płacą obliczony w deklaracji podatek w ratach 
– w terminie do dnia 15. każdego miesiąca.

Kwoty stawek podatku od nieruchomości określa uchwała rady gminy 
w wysokości nie wyższej niż stawki podane w tabeli poniżej.

BUDYNKI I BUDOWLE 2010 r. 2011 r.

Budynki mieszkalne lub ich części 0,65 zł 0,67 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej

20,51 zł 21,05 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem 
siewnym

9,57 zł 9,82 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,16 zł 4,27 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

6,88 zł 7,06 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budowle 2% wartości

GRUNTY 2010 r. 2011 r.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów 
i budynków

0,77 zł 0,80 zł

od 1 m2 powierzchni

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych

4,04 zł 4,15 zł

od 1 ha powierzchni

Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

0,39 zł 0,41 zł

od 1 m2 powierzchni

VII. Podatek od środków transportowych
Podstawa prawna 

 � Art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
 �  Obwieszczenie ministra finansów z 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących w 2011 r. – M.P. nr 75, poz. 950.

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała rady 
gminy, na terenie której podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 
Uchwała rady gminy określa wysokość stawek podatku od środków trans-
portowych w granicach stawek minimalnych i maksymalnych podanych 
w tabeli poniżej.

Termin płatności podatku: 
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch 

ratach: 
 � I rata – do 15 lutego, 
 � II rata – do 15 września.
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Stawki maksymalne Stawki minimalne

Podział stawek 
w zależności od 
dopuszczalnej 

masy całkowitej 
lub liczby miejsc 

siedzących 
(w przypadku 
autobusów)

W 2011 r. 
maksymalna 

stawka podatku 
nie może 

przekroczyć

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach

W 2011 r. minimalna 
stawka podatku

Nie mniej Mniej niż Oś z zawie-
szeniem 

pneumatycz-
nym lub rów-
noważnym

Inne systemy 
zawieszenia

1 2 3 4 5 6

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

–  powyżej 3,5 
do 5,5 tony 
włącznie

–  powyżej 5,5 do 
9 ton włącznie

–  powyżej 9 ton

748,25 zł

1248,28 zł

1497,92 zł

– – – –

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

– 2858,47 zł Dwie osie

12 13 0 133,22 

13 14 133,22 368,19

14 15 368,19 518,70

15 518,70 1173,81

Trzy osie

12 17 133,22 231,74

17 19 231,74 475,37

19 21 475,37 617,24

21 23 617,24 950,73

23 25 950,73 1478,07

25 950,73 1478,07

Cztery osie i więcej

12 25 617,24 625,90

25 27 625,90 976,71

27 29 976,71 1550,61

29 31 1550,61 2299,93

31 1550,61 2299,93

3.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

– 1747,56 zł – – – –

4.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

–  do 36 ton 
włącznie

–  powyżej 36 ton

2209,40 zł

2858,47 zł

Dwie osie

12 18 0 35,75

18 25 249,08 450,48

25 31 525,19 861,95

31 1324,31 1816,99

Trzy osie

12 40 1168,39 1615,59

40 – 1615,59 2389,80

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– 1497,92 zł – – – –

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

–  do 36 ton 
włącznie

–  powyżej 36 ton

1747,56 zł

2209,40 zł

Jedna oś

12 18 0 23,85

18 25 166,77 299,96

25 299,96 526,28

1 2 3 4 5 6

Dwie osie

12 28 197,10 290,23

28 33 575,00 796,98

33 38 796,98 1210,62

38 1077,43 1593,94

Trzy osie

12 38 634,56 883,59

38 883,59 1200,88

7. Autobusy

W zależności od 
liczby miejsc
do siedzenia:
–  mniejszej niż 30 

miejsc

–  równej lub 
wyższej niż 30 
miejsc

1747,56 zł

2209,40 zł

– – – –

VIII.  Podatek rolny
Podstawa prawna 

 �  Art. 6 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, 
poz. 969; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475.

 �  Komunikat prezesa GUS z 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. – M.P. Nr 76, poz. 960.

Termin płatności podatku:
Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do cza-

su trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada roku podatkowego.

Średnia cena skupu żyta za okres I–III kwartał 2010 r. wynosi 37,64 zł za 1 dt.
Podatek rolny za 2011 r. wynosi:

 �  94,10 zł – od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (rów-
nowartość pieniężna 2,5 dt żyta),

 �  188,20 zł – od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 
5 dt żyta).

IX. Podatek leśny
Podstawa prawna 

 �  Art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – Dz.U. nr 200, poz. 1682; ost.
zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475.

 �  Komunikat prezesa GUS z 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierw-
sze trzy kwartały 2010 r. – M.P. z 2010 r. nr 78, poz. 970.

Termin płatności podatku:
Osoby fizyczne opłacają podatek leśny w czterech terminach, tj. do 

dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Osoby prawne opłacają podatek leśny w terminie do 15 dnia każde-

go miesiąca.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za I–III kwartał 2010 r., wyniosła 
154,65 zł/m3.

W 2011 r. stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi 34,02 zł (równowar-
tość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczana według średniej ceny sprzedaży 
drewna za I–III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy).

X. Opłata od posiadania psów
Podstawa prawna 

 �  Art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
– t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów oraz wysokość stawek 
i terminy płatności określa uchwała rady gminy.

W 2011 r. uchwalona przez gminę maksymalna wysokość opłaty nie może 
przekroczyć 110,66 zł od jednego psa (w 2010 r. 107,85 zł od jednego psa).
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Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
– do I grupy   –  małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, sy-

nową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
– do II grupy  –  zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstęp-

nych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa 
i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa mał-
żonków, małżonków innych zstępnych,

– do III grupy – innych nabywców.
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie 

przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych 
o czystej wartości przekraczającej:

 � 9637 zł – jeśli nabywca jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej,
 � 7276 zł – jeśli nabywca jest osobą zaliczoną do II grupy podatkowej,
 � 4902 zł – jeśli nabywca jest osobą zaliczoną do III grupy podatkowej.

Podatek nalicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 
wolną od podatku według skali:

 � od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

XI.  Maksymalne kwoty stawek opłaty targowej, miejscowej 
i uzdrowiskowej

Podstawa prawna 
 �  Art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – t.j. Dz.U. z 2010 r. 

nr 95, poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475.

Wysokość stawek, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności 
opłat określa uchwała rady gminy. Kwoty stawek określone przez gminę 
w uchwale nie mogą przekroczyć stawek podanych w tabeli poniżej.

XII.  Podatek od spadków i darowizn w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, 
poz. 768.

Wybrane zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Rodzaj opłaty 2010 r. 2011 r.

Dzienna stawka opłaty targowej 681,54 zł 699,27 zł

Dzienna opłata miejscowa 1,93 zł 1,99 zł

Dzienna opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status 
obszaru ochrony uzdrowiskowej

2,76 zł 2,84 zł

Dzienna opłata uzdrowiskowa 3,82 zł 3,92 zł

Rodzaj zwolnienia Warunki zwolnienia

1. Darowizna na cele 
mieszkaniowe
Zwolnione z podatku 
jest nabycie w drodze 
darowizny pieniędzy 
lub innych rzeczy przez 
osobę zaliczoną do 
I grupy podatkowej

Zwolnione w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, 
a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od 
daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany prze-
znaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budow-
lany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, 
nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo 
spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odset-
kami

2. Spadki i darowizny 
od osób bliskich
Zwolnione z podatku 
jest nabycie w drodze 
spadku lub darowi-
zny własności rzeczy 
lub praw majątkowych 
przez małżonka, zstęp-
nych, wstępnych, pa-
sierba, rodzeństwo, oj-
czyma i macochę

Zwolnienie przysługuje, jeżeli nabywcy:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powsta-
nia obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedzi-
czenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
2) w przypadku nabycia środków pieniężnych w kwocie przekraczającej 
wartość 9637 zł (licząc kwoty nabyte łącznie od tej samej osoby w okresie 
5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie) – udoku-
mentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy na-
bywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczęd-
nościowo-kredytową lub przekazem pocztowym

Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi

ponad do

10 278 zł 3%

10 278 zł 20 556 zł 308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 zł 822,20 zł i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 � od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 � od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

XIII. Unikanie podwójnego opodatkowania

Z treści umów wynika m.in., jakie państwo i jaką stawką może opodat-
kować dochody wypłacane lub otrzymywane z zagranicy z:

 � majątku nieruchomego
 � przedsiębiorstw
 � transportu międzynarodowego
 � przedsiębiorstw powiązanych
 � dywidend
 � odsetek
 � należności licencyjnych
 � zysków kapitałowych
 � wolnych zawodów
 � pracy najemnej
 �  wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków organów stanowiących 
spółek

 � emerytur i rent.
Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania mają 

pierwszeństwo przed przepisami wewnętrznego prawa podatkowego.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową 
jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika 
do celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 26 
ust. 1 i ust. 1c updop i art. 30a ust. 2 updof). Certyfikat rezydencji to zaświad-
czenie o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika do celów podatkowych 
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca sie-
dziby podatnika (art. 4a pkt 12 updop i art. 5a pkt 21 updof).

Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi

ponad do

10 278 zł 7%

10 278 zł 20 556 zł 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 zł 1644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi

ponad do

10 278 zł 12%

10 278 zł 20 556 zł 1233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 zł 2877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Ubezpieczenia

1.  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP

Podstawa prawna 
 �  Art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. 

z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1474.
 � Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 15 grudnia 2010 r.

Rok 
kalendarzowy 2007 2008 2009 2010 2011

Kwota roczne-
go ograniczenia 
podstawy wymiaru 
składek na ubezpie-
czenia emerytalne 
i rentowe

78 480 zł 85 290 zł 95 790 zł 94 380 zł 100 770 zł

Podstawa prawna
M.P. z 2006 r.

nr 90,
poz. 951

M.P. z 2007 r.
nr 97, 

poz. 1075

M.P. z 2008 r.
nr 97,

poz. 850

M.P. z 2009 r.
nr 80,

poz. 997
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2.  Ograniczenie podstawy wymiaru składki 
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa prawna 
 �  Art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. 

Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1474.

3. Składki na ubezpieczenia za pracowników 
Podstawa prawna 

 �  Art. 16, art. 22 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
– t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1474..

 �  Art. 36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz.U. nr 237, 
poz. 1656.

 �  Art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych – Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 
nr 225, poz. 1465.

 �  Art. 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

4. Składki na ubezpieczenie wypadkowe
Podstawa prawna 

 �  Art. 27–33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322.

 �  Załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 
2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawo-
dowych i ich skutków – Dz.U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 50, poz. 304.

ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe tyl-
ko tym płatnikom, którzy za trzy ostatnie lata kalendarzowe składali in-
formację ZUS IWA. Pozostali płatnicy samodzielnie ustalają stopę procen-
tową składki. Stopę procentową składki ustala się na cały rok składkowy. 
Rokiem składkowym jest okres od 1 kwietnia danego roku kalendarzowe-
go do 31 marca następnego roku kalendarzowego. 

1. Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypad-
kowe przez płatników składek podlegających wpisowi do rejestru RE-
GON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 
9 ubezpieczonych.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% 
najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup 
działalności. W roku składkowym obejmującym okres od 1 kwietnia 
2010 r. do 31 marca 2011 r. jest to 1,67%, czyli 50% z 3,33%.

2. Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypad-
kowe przez płatników składek podlegających wpisowi do rejestru 
REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 
10 ubezpieczonych:

Składki na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe

Maksymalna podstawa wymiaru składki 
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

wrzesień – listopad 2010 r. 7994,63 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w II kwartale 2010 r.)

grudzień 2010 – luty 2011 r. 8007,70 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w III kwartale 2010 r.)

Składki na ubezpieczenia
Finansujący

pracodawca pracownik

Emerytalne 9,76% 9,76%

Rentowe 4,50% 1,50%

Chorobowe – 2,45%

Wypadkowe stopa procentowa 
składki jest ustalana 
w sposób opisany 

na str. 43

–

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) 1,5% –

Zdrowotne – 9%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca 
odliczeniu od podatku dochodowego

– 7,75%

a) Dla płatników, którzy przekazywali informację ZUS IWA za trzy ko-
lejne ostatnie lata kalendarzowe, stopę procentową składki na ubezpie-
czenie wypadkowe ustala ZUS. Zawiadomienie o wysokości stopy procen-
towej składki na dany rok składkowy (od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 
2011 r.) płatnicy otrzymali do 20 kwietnia 2010 r.

b) Płatnicy, którzy nie przekazywali do ZUS informacji ZUS IWA za 
trzy ostatnie kolejne lata kalendarzowe, powinni samodzielnie ustalić sto-
pę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 
obejmujący okres  od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. w wysokości 
stopy procentowej dla grupy działalności, do której należą. Grupy działal-
ności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wy-
padkowe dla grup działalności określa poniższa tabela.

3. Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 
przez płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% 
najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup 
działalności. W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. stopa pro-
centowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% (50% z 3,33%).

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpie-
czenie wypadkowe dla grup działalności

Lp. Grupa działalności Kod 
PKD

Kategoria 
ryzyka

Stopa 
procento-
wa składki 

(%)

1 2 3 4 5

1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, 
włączając działalność usługową 

A-01 9 2,53 

2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 9 2,53 

3 Rybactwo A-03 6 1,73 

4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego 
(lignitu) 

B-05 12 3,33 

5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33 

6 Górnictwo rud metali B-07 12 3,33 

7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 12 3,33 

8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydo-
bywanie 

B-09 12 3,33 

9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73 

10 Produkcja napojów C-11 6 1,73 

11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 6 1,73 

12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 4 1,20 

13 Produkcja odzieży C-14 4 1,20 

14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20 

15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem 
mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów uży-
wanych do wyplatania 

C-16 10 2,80 

16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47 

17 Poligrafi a i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 5 1,47 

18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafi na-
cji ropy naftowej 

C-19 5 1,47 

19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 6 1,73 

20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

C-21 6 1,73 

21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 7 2,00 

22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surow-
ców niemetalicznych 

C-23 8 2,26 

23 Produkcja metali C-24 9 2,53 

24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłącze-
niem maszyn i urządzeń 

C-25 9 2,53 

25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych 

C-26 5 1,47 
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1 2 3 4 5

26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47 

27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfi -
kowana 

C-28 7 2,00 

28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i na-
czep, z wyłączeniem motocykli 

C-29 8 2,26 

29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 8 2,26 

30 Produkcja mebli C-31 7 2,00 

31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 7 2,00 

32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47

33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

D–35 6 1,73 

34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73 

35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47 

36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

E-38 5 1,47 

37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działal-
ność usługowa związana z gospodarką odpadami 

E-39 5 1,47 

38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budyn-
ków 

F-41 7 2,00 

39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej 

F-42 7 2,00 

40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 7 2,00 

41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowy-
mi; naprawa pojazdów samochodowych 

G-45 5 1,47 

42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami sa-
mochodowymi 

G-46 5 1,47 

43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 
pojazdami samochodowymi 

G-47 5 1,47 

44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47 

45 Transport wodny H-50 5 1,47 

46 Transport lotniczy H-51 5 1,47 

47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca 
transport 

H-52 5 1,47 

48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47 

49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami ga-
stronomicznymi 

I 3 0,93 

50 Informacja i komunikacja J 5 1,47 

51 Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67 

52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 4 1,20 

53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93 

54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20 

55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 3 0,93 

56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usłu-
gowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

N-79 5 1,47 

57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 5 1,47 

58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porząd-
ku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 

N-81 5 1,47 

59 Działalność związana z administracyjną obsługą biu-
ra i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej 

N-82 5 1,47 

60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły 
eksterytorialne 

O, U 3 0,93 

61 Edukacja P 3 0,93 

62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 5 1,47 

63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 5 1,47 

64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe pro-
dukujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

S, T 5 1,47

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 32 ustawy budżetowej na rok 2010 z 22 stycznia 2010 r. – Dz.U. nr 19, poz. 102.

7. Składka na Fundusz Pracy w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 31 ustawy budżetowej na rok 2010 z 22 stycznia 2010 r. – Dz.U. nr 19, poz. 102.

8. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz.U. nr 237, 
poz. 1656.

9.  Składki na ubezpieczenia osób prowadzących 
działalność w 2010 i 2011 r.*

Podstawa prawna 
 �  Art. 18 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. 

Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1474.
 �  Art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych – Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, 
poz. 1465.

* Składki na ubezpieczenia osób prowadzących działalność w 2011 r. 
Minimalną podstawą składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na 

Fundusz Pracy za osoby prowadzące pozarolniczą działalność jest kwota równa 
60% prognozowanego przeciętnego na dany rok wynagrodzenia miesięcznego, 
określonego w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa uchwalona przez Sejm 
17 grudnia 2010 r. obecnie przekazana do Senatu zakłada, że prognozowane 

Rok Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

2010 9% podstawy wymiaru

2011 9% podstawy wymiaru

Rok Wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2010 0,10% kwot wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe bez ograniczenia

2011 0,10% kwot wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe bez ograniczenia

Rok Wysokość składki na Fundusz Pracy

2010 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2011 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Rok Wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

2010 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2011 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia 
społeczne i FP Styczeń – grudzień 2010 r. Styczeń – grudzień 2011 r.

Podstawa wymiaru 1887,60 zł (tj. 60% pro-
gnozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
na 2010 r.)

2015,40 zł (tj. 60% pro-
gnozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
na 2011 r.)

Składki na ubezpieczenie:
– emerytalne
– rentowe
– chorobowe
– wypadkowe

368,46 zł (tj. 19,52%)
113,26 zł (tj. 6%)
46,25 zł (tj. 2,45%)
liczone w zależności od liczby 
ubezpieczonych i grupy dzia-
łalności (patrz str. XXX–XXXI)

393,41 zł (tj. 19,52%)
120,92 zł (tj. 6%)
49,38 zł (tj. 2,45%)
liczone w zależności od liczby 
ubezpieczonych i grupy dzia-
łalności (patrz str. XXX–XXXI)

Fundusz Pracy 46,25 zł (tj. 2,45%) 49,38 zł (tj. 2,45%)

Ubezpieczenie zdrowotne:
– podstawa wymiaru

– składka
– składka odliczana od podatku

2592,46 zł (tj. 75% przecięt-
nego miesięcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsię-
biorstw włącznie z wypłatami 
z zysku w IV kwartale 2009 r.)
233,32 zł (tj. 9%)
200,92 zł (tj. 7,75%)

75% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia z IV kwar-
tału 2010 r.
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Składki na ubezpieczenia 
społeczne Styczeń – grudzień 2010 r. Styczeń – grudzień 2011 r.

Podstawa wymiaru 395,10 zł (tj. 30% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia) 

415,80 zł (tj. 30% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia) 

Składki na ubezpieczenie:
– emerytalne
– rentowe
– chorobowe
– wypadkowe

77,12 zł (tj. 19,52%) 
23,71 zł (tj. 6%) 
9,68 zł (tj. 2,45%) 
liczone w zależności od liczby 
ubezpieczonych i grupy dzia-
łalności (patrz str. XXX–XXXI)

81,16 zł (tj. 19,52%) 
24,95 zł (tj. 6%) 
10,19 zł (tj. 2,45%) 
liczone w zależności od liczby 
ubezpieczonych i grupy dzia-
łalności (patrz str. XXX–XXXI)

Ubezpieczenie zdrowotne:
– podstawa wymiaru

– składka
– składka odliczana od podatku

2592,46 zł (tj. 75% przeciętne-
go wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w IV kwartale 
2009 r., włącznie z wypłatami 
z zysku)
233,32 zł (tj. 9%)
200,92 zł (tj. 7,75%)

75% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia z IV kwar-
tału 2010 r.

Składki na ubezpieczenie osób rozpoczynających działalność w 2010 i 2011 r.

11.  Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 
młodocianych

Podstawa prawna 
 �  § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodo-

wego młodocianych i ich wynagradzania – Dz.U. nr 60, poz. 278; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. 
nr 53, poz. 472.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2010 r. wyniosło: 
3203,08 zł – M.P. z 2010 r. nr 86, poz. 1015.

 � I rok nauki pracownika młodocianego

Okres 
ubezpieczenia

Wrzesień – listopad 2010 r. Grudzień 2010 – luty 2011 r.

Podstawa 
wymiaru

127,91 zł (nie mniej niż 4% przeciętnego 
wynagrodzenia w II kwartale 2010 r.)

128,12 zł (nie mniej niż 4% przeciętnego 
wynagrodzenia za III kwartał 2010 r.)

Finansowanie 
składek

Finansowane 
przez płatnika

Finansowane przez 
ubezpieczonego

Finansowane 
przez płatnika

Finansowane przez 
ubezpieczonego

Emerytalne 
(19,52%)

12,48 zł 
(tj. 9,76%)

12,48 zł 
(tj. 9,76%)

12,50 zł 
(tj. 9,76%)

12,50 zł 
(tj. 9,76%)

Rentowe 
(6,00%)

5,76 zł (tj. 4,5%) 1,92 zł (tj. 1,5%) 5,77 zł (tj. 4,5%) 1,92 zł (tj. 1,5%)

Chorobowe 
(2,45%)

– 3,13 zł 
(tj. 2,45%)

– 3,14 zł 
(tj. 2,45%)

Okres 
ubezpieczenia

Wrzesień – listopad 2010 r. Grudzień 2010 – luty 2011 r.

Podstawa 
wymiaru

159,89 zł (nie mniej niż 5% przeciętnego 
wynagrodzenia w II kwartale 2010 r.)

160,15 zł ( (nie mniej niż 5% przeciętne-
go wynagrodzenia za III kwartał 2010 r.)

Finansowanie 
składek

Finansowane 
przez płatnika

Finansowane przez 
ubezpieczonego

Finansowane 
przez płatnika

Finansowane przez 
ubezpieczonego

Emerytalne 
(19,52%)

15,61 zł 
(tj. 9,76%)

15,61 zł 
(tj. 9,76%)

15,63 zł 
(tj. 9,76%)

15,63 zł 
(tj. 9,76%)

Rentowe 
(6,00%)

7,20 zł (tj. 4,5%) 2,40 zł (tj. 1,5%) 7,21 zł (tj. 4,5%) 2,40 zł (tj. 1,5%)

Chorobowe 
(2,45%)

– 3,92 zł 
(tj. 2,45%)

– 3,92 zł 
(tj. 2,45%)

Okres 
ubezpieczenia

Wrzesień – listopad 2010 r. Grudzień 2010 – luty 2011 r.

Podstawa 
wymiaru

191,87 zł (nie mniej niż 6% przeciętnego 
wynagrodzenia w II kwartale 2010 r.)

192,18 zł ( (nie mniej niż 6% przeciętne-
go wynagrodzenia za III kwartał 2010 r.)

Finansowanie 
składek

Finansowane 
przez płatnika

Finansowane przez 
ubezpieczonego

Finansowane 
przez płatnika

Finansowane przez 
ubezpieczonego

Emerytalne 
(19,52%)

18,73 zł 
(tj. 9,76%)

18,73 zł 
(tj. 9,76%)

18,76 zł 
(tj. 9,76%)

18,76 zł 
(tj. 9,76%)

Rentowe 
(6,00%)

8,63 zł (tj. 4,5%) 2,88 zł (tj. 1,5%) 8,65 zł (tj. 4,5%) 2,88 zł (tj. 1,5%)

Chorobowe 
(2,45%)

– 4,70 zł 
(tj. 2,45%)

– 4,71 zł 
(tj. 2,45%)

12.  Składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) 
w 2010 r.*

Podstawa prawna 
 �  Art. 8, 17 i 40 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – t.j. 

Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800.

Składkę za każdy miesiąc w danym kwartale należy opłacić w nieprze-
kraczalnym terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału, czyli: za 
I kwartał – do 31 stycznia, za II kwartał – do 30 kwietnia, za III kwartał – do 
31 lipca, za IV kwartał – do 31 października.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2010 r.

Status 
ubezpie-
czonego 
i wielkość 
gospo-
darstwa 
rolnego

Wysokość składek na ubezpieczenie w zł Składki 
łącznie 
od jed-
nego 
ubezpie-
czonego 
kwartalnie

emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobo-
we, macierzyńskie

podstawo-
wa 

składka 
miesięczna

dodatko-
wa 

składka 
miesięczna

razem 
składka 

miesięczna 
(2 + 3)

kwartalnie składka 
miesięczna kwartalnie

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha 71,00 0 71,00 213,00 36,00 108,00 321,00
powyżej 
50 ha 
do 100 ha

71,00 85,00 156,00 468,00 36,00 108,00 576,00

powyżej 
100 ha 
do 150 ha

71,00 170,00 241,00 723,00 36,00 108,00 831,00

powyżej 
150 ha 
do 300 ha

71,00 254,00 325,00 975,00 36,00 108,00 1 083,00

powyżej 
300 ha 71,00 339,00 410,00 1 230,00 36,00 108,00 1 338,00

Domow-
nik (w każ-
dej grupie 
obszarowej 
gospo-
darstwa 
rolnego)

71,00 0,00 71,00 213,00 36,00 108,00 321,00

10.  Składki na ubezpieczenia osób, które rozpoczęły 
wykonywanie działalności gospodarczej za 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 � Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. 

z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1474.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie 
pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykony-
wania działalności gospodarczej mogą płacić składki na ubezpieczenia 
społeczne obliczane od niższej podstawy wymiaru, tj. od zadeklarowa-
nej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2011 r. 
wyniesie 3359 zł (art. 27 ustawy budżetowej na rok 2011, źródło: www.sejm.gov.
pl). Jeśli w uchwalonej ustawie budżetowej na 2011 r. nie zmieni się ta kwota, 
minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsię-
biorców w 2011 r. będzie wynosić 2015,40 zł (60% z 3359 zł). 

Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby 
prowadzącej pozarolniczą działalność w danym roku kalendarzowym jest rów-
na 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego 
roku w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku. Wynagrodze-
nie z IV kwartału 2010 r. będzie znane w styczniu 2011 r. i dopiero wówczas bę-
dzie można ustalić minimalną podstawę wymiaru składki zdrowotnej na 2011 r. 

 � II rok nauki pracownika młodocianego

 � III rok nauki pracownika młodocianego
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1 2 3 4 5 6 7 8

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha 142,00 0,00 142,00 426,00 36,00 108,00 534,00
powyżej 
50 ha 
do 100 ha

142,00 85,00 227,00 681,00 36,00 108,00 789,00                                                      

powyżej 
100 ha 
do 150 ha

142,00 170,00 312,00 936,00 36,00 108,00 1 044,00

powyżej 
150 ha 
do 300 ha

142,00 254,00 396,00 1 188,00 36,00 108,00 1 296,00

powyżej 
300 ha 142,00 339,00 481,00 1 443,00 36,00 108,00 1 551,00

Domownik 
prowadzący 
pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą 
(w każdej 
grupie 
obszarowej 
gospodar-
stwa rolnego)

142,00 0,00 142,00 426,00 36,00 108,00 534,00

13.  Składki na ubezpieczenia pracowników na urlopach 
wychowawczych w 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 16 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych in-

nych ustaw – Dz.U. nr 237, poz. 1654.
 �  Art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych – t.j. Dz.U z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, 
poz. 1228.

* Składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) w 2011 r.
Kwota emerytury podstawowej, będąca podstawą wymiaru składek 

na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników jest równa kwocie najniż-
szej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 6 pkt 7 usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Kwota najniższej emerytu-
ry z FUS jest waloryzowana 1 marca każdego roku (art. 88 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Wysokość rolniczej składki na ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 2011 r. wynosi 
36,00 zł (obwieszczenie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego z 8 grudnia 2010 r. – M.P. z 2010 r. nr 97, poz. 1136.

14.  Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego 

Podstawa prawna 
 �  Obwieszczenie prezesa ZUS z 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji pod-

stawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyj-
nego w IV kwartale 2010 r. – M.P. nr 60, poz. 789.

 �  Obwieszczenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 22 listopada 2010 r. w spra-
wie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do oblicze-
nia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2011 r. – M.P. z 2010 r. nr 90, poz. 1051.

15. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 45 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby 
i macierzyństwa – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512.

Okres obowiązywania
Podstawa wymiaru 

składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składki 
na ubezpieczenie zdrowotne

1 stycznia – 31 grudnia 2010 r. 1317 zł 520 zł

1 stycznia – 31 grudnia 2011 r. 1386 zł 520 zł

16. Zasiłek pogrzebowy
Podstawa prawna 

 �  Komunikat prezesa ZUS z 18 sierpnia 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego 
– M.P. nr 60, poz. 790*.

* Od 1 marca 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł, 
zgodnie z ustawą z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw zwią-
zanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa podpisana przez Prezyden-
ta RP 13 grudnia 2010 r.

17. Zasiłek dla bezrobotnych
Podstawa prawna 

 �  Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 maja 2010 r. w sprawie wysoko-
ści zasiłku dla bezrobotnych – M.P. nr 41, poz. 595.

 �  Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyso-
kości zasiłku dla bezrobotnych – M.P. nr 41, poz. 594.

18. Zasiłek rodzinny
Podstawa prawna 

 �  § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych – Dz.U. nr 129, poz. 1058.

Okres obowiązywania Wysokość zasiłku

1 września – 30 listopada 2010 r. 6395,70 zł

1 grudnia 2010 r. – 28 lutego 2011 r. 6406,16 zł

Okres obowiązywania Wskaźnik waloryzacji

październik – grudzień 2010 r. 98,6% (wskaźnik jest niższy niż 100%, dlatego w IV kwar-
tale 2010 r. podstawy nie należy waloryzować)

styczeń – marzec 2011 r. 96,6% (wskaźnik jest niższy niż 100%, dlatego w I kwar-
tale 2011 r. podstawy nie należy waloryzować)

Etat I rok ubezpieczenia II rok ubezpieczenia

2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r.

Pełny etat 909,15 zł 956,78 zł 1136,44 zł 1195,98 zł

3/4 etatu 681,86 zł 717,59 zł 852,33 zł 896,99 zł

2/3 etatu 606,10 zł 637,85 zł 757,63 zł 797,32 zł

1/2 etatu 454,58 zł 478,39 zł 568,22 zł 597,99 zł

1/3 etatu 303,05 zł 318,93 zł 378,81 zł 398,66 zł

1/4 etatu 227,29 zł 239,20 zł 284,11 zł 299,00 zł

1/8 etatu 113,64 zł 119,60 zł 142,06 zł 149,50 zł

Wyszczególnienie 80% 
(staż niższy niż 5 lat)

100% 
(staż od 5 do 20 lat)

120% (staż 
co najmniej 20 lat)

Zasiłek przyznany przed 1 stycznia 2010 r.

Wszystkie miesiące 476,20 zł 595,20 zł 714,30 zł

Zasiłek przyznany po 31 grudnia 2009 r.

3 pierwsze miesiące 593,70 zł 742,10 zł 890,60 zł

Kolejne miesiące 466,20 zł 582,70 zł 699,30 zł

Okres zasiłkowy Zasiłek przysługuje na dziecko w wieku: Kwota 
(w zł miesięcznie)

1.11.2010 – 
– 31.10.2011

do ukończenia 5. roku życia 68

powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 91

powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia 98

19. Dodatki do zasiłku rodzinnego
Podstawa prawna 

 �  § 1 pkt 4–10 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych – Dz.U. nr 129, poz. 1058.
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21. Świadczenia opiekuńcze
Podstawa prawna 

 �  § 1 pkt 12–13 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych – Dz.U. nr 129, poz. 1058.

22. Najniższe emerytury i renty 
Podstawa prawna 

 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i ren-
ty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych 
zmniejszeń emerytur i rent – M.P. nr 10, poz. 110.

23. Kwota bazowa dla celów ustalania rent i emerytur
Podstawa prawna 

 �  Komunikat prezesa GUS z 9 lutego 2010 r. w sprawie kwoty bazowej w 2010 r. – M.P. nr 7, 
poz. 68.

Rodzaj świadczenia Najniższa kwota świadczenia 
od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna

706,29 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 543,29 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa

847,55 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową

651,95 zł

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Uwagi

Świadczenie pielęgnacyjne od 1.11.2010 r. 520 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny od 1.09.2008 r. 153 zł miesięcznie

Okres obowiązywania Wysokość kwoty bazowej

1 marca 2010 r. – 28 lutego 2011 r. 2716,71 zł

24.  Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów 
i rencistów

Podstawa prawna 
 �  Art. 104 ust. 7 i 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. 
nr 134, poz. 903.

25.  Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty
Podstawa prawna 

 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i ren-
ty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych 
zmniejszeń emerytur i rent – M.P. nr 10, poz. 110.

Okres 
obowiązywania

Kwoty przychodu (w zł) odpowiadające
Podstawa 
prawna70% przeciętnego 

wynagrodzenia
130% przeciętnego 

wynagrodzenia

1.03.–31.05.2010 r. 2270,60 4216,70 M.P. z 2010 r. 
nr 10, poz. 111

1.06.–31.08.2010 r. 2321,50 4311,30 M.P. z 2010 r. 
nr 41, poz. 598

1.09.–30.11.2010 r. 2238,50 4157,30 M.P. z 2010 r. 
nr 60, poz. 791

1.12.2010 r. 
–28.02.2011 r. 2242,20 4164,00 M.P. z 2010 r.

nr 89, poz. 1039

Rodzaj świadczenia Kwota maksymalnego zmniejszenia 
od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy

488,67 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 366,53 zł

Renta rodzinna dla jednej osoby 415,39 zł

26. Dodatki do emerytur i rent
Podstawa prawna 

 �   Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i ren-
ty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych 
zmniejszeń emerytur i rent – M.P. nr 10, poz. 110.

 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub 
renty za tajne nauczanie – M.P. nr 10, poz. 105.

Dziecko ma prawo do dodatków wymienionych w tabeli, pod warun-
kiem że przysługuje na nie zasiłek rodzinny.

Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego to 
504 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osób wychowujących dziecko 
niepełnosprawne – 583 zł na osobę.

20. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Podstawa prawna 

 �  § 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych – Dz.U. nr 129, poz. 1058.

Okres obowiązywania Wysokość zapomogi

1.11.2010 r. – 31.10.2011 r. 1000 zł

Dodatki do zasiłku 
rodzinnego  od 1.11.2010 r. 
do 31.10.2011 r. z tytułu:

Kwota 
świadczenia Uwagi

urodzenia dziecka 1000 zł jednorazowo

opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego

400 zł miesięcznie

samotnego wychowywania 
dziecka

170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na 
wszystkie dzieci

250 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 
500 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej

80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci upraw-
nione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego

60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 
5. roku życia

80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku ży-
cia do ukończenia 24. roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł na dziecko wypłacany raz w roku (dodatek ten przy-
sługuje od 1 września 2006 r. także na dzieci w ze-
rówkach)

podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem 
zamieszkania

90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwa-
niem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obo-
wiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gim-
nazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, 
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności

50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem 
z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie 
znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu 
do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obo-
wiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce 
w szkole ponadgimnazjalnej
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27.  Świadczenie przedemerytalne – wysokość i limity 
zarobków

Podstawa prawna 
 �  Art. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – Dz.U. nr 120, 

poz. 1252; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33.
 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, 

granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej gra-
nicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń 
przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych – M.P. nr 10, poz. 113.

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych 
od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Kwota

 �  dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 181,10 zł
 �  dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do 

pracy i samodzielnej egzystencji
271,65 zł

 � dodatek dla sieroty zupełnej 340,39 zł
 � dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 181,10 zł
 � dodatek kompensacyjny 27,17 zł
 �  świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymu-

sowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wy-
dobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby 
pełnych miesięcy trwania pracy

od 9,08 zł 
do 181,10 zł

 �  świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przy-
musowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w za-
leżności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 9,08 zł
do 181,10 zł

 �  świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofi arom działań 
wojennych

593,28 zł

Wysokość świadczenia 
przedemerytalnego 
od 1 marca 2010 r. 

do 28 lutego 2011 r.

Limity zarobków obowiązujące 
od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Rodzaj limitu Wysokość limitu

841,17 zł

Dopuszczalna miesięczna kwota przychodu 1551,50 zł

Graniczna miesięczna kwota przychodu 2172,10 zł

Dopuszczalna roczna kwota przychodu 18 618,00 zł

Graniczna roczna kwota przychodu 26 065,20 zł

28. Renta socjalna – wysokość i limit przychodów
Podstawa prawna 

 �  Art. 6 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – Dz.U. nr 135, poz. 1268; ost. zm. 
Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 229.

 �  Komunikat prezesa GUS z 10 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 
w trzecim kwartale 2010 r. (www.stat.gov.pl).

Wysokość renty socjalnej 
od 1 marca 2010 r. 

do 28 lutego 2011 r.

Miesięczny limit przychodów

Okres obowiązywania Wysokość limitu

593,28 zł 1 grudnia – 28 lutego 2011 r. 961,00 zł

* Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy 
od poniedziałku do piątku.

1. Nominalny wymiar czasu pracy w 2011 r.*
Podstawa prawna 

 �  Art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228 – dalej k.p.

2. Dni świąteczne w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. nr 4, poz. 28; ost. zm. 
Dz.U. z 2010 r. nr 224, poz. 1459.

Prawo pracy

Miesiąc Wymiar (godz.) Miesiąc Wymiar (godz.)

styczeń 160 lipiec 168

luty 160 sierpień 176

marzec 184 wrzesień 176

kwiecień 160 październik 168

maj 168 listopad 160

czerwiec 168 grudzień 168

Święto Data święta Dzień tygodnia

Nowy Rok 1 stycznia sobota

święto Trzech Króli 6 stycznia czwartek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy 24 kwietnia niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy 25 kwietnia poniedziałek

Święto Pracy 1 maja niedziela

Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja wtorek

pierwszy dzień Zielonych Świątek 12 czerwca niedziela

Boże Ciało 23 czerwca czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia poniedziałek

Wszystkich Świętych 1 listopada wtorek

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada piątek

pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia niedziela

drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia poniedziałek

 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do 
emerytury lub renty –M.P. nr 10, poz. 106.

 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego 
przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym 
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 
– M.P. nr 10, poz. 107.

 �  Komunikat prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego 
przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – M.P. 
nr 10, poz. 108.

 �  Art. 12 ust. 2 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 648; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 113, 
poz. 745.

 �  Art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 42, 
poz. 371; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753.

 �  Art. 5 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – Dz.U. nr 249, 
poz. 1824.

3. Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  § 2 i 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 
– Dz.U. nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1462 – dalej rozporządzenie 
w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów.

4.  Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtu za używanie 
samochodów osobowych w 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów.

Okres 
obowiązywania Gmina i miasto

Dla samochodu osobowego 
o pojemności skokowej silnika

do 900 cm3 powyżej 900 cm3

od 14 listopada 
2007 r.

do 100 tys. mieszkańców (limit 300 km) 156,42 zł 250,74 zł

ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 
(limit 500 km)

260,70 zł 417,90 zł

ponad 500 tys. mieszkańców (limit 700 km) 364,98 zł 585,06 zł

Okres 
obowiązywania

Samochód osobowy Motocykl Motorower

o poj. skok. 
do 900 cm3 

o poj. skok. 
powyżej 900 cm3

od 14 listopada 2007 r. 0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł
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5. Podróże służbowe w kraju w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyso-
kości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1990; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1661.

Rodzaj świadczenia Zasady rozliczenia podróży służbowych

Dieta Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:
0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin 
11,50 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin
23,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 godzin
Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę:
23,00 zł za każdą dobę
11,50 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin
23,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin
Dieta nie przysługuje:
1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego 
pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia;
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Zwrot kosztów 
przejazdów

Cena biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysłu-
gującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, 
z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd 
w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebę-
dącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysłu-
guje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:
Ilość przejechanych kilometrów x stawka za jeden km przebiegu (mak-
symalna stawka za 1 km przebiegu została podana w tabeli nr 3)

Zwrot kosztów 
noclegów

Zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
Ryczałt 34,50 zł – jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego nocle-
gu i który nie przedłożył rachunku.
Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 
6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas prze-
jazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codzien-
nego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Zwrot kosztów 
dojazdów środkami 
komunikacji 
miejscowej

4,60 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.
Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów oraz 
gdy pracownik odbywa podróż samochodem służbowym lub prywatnym.

Zwrot innych 
udokumentowanych 
wydatków

Inne wydatki związane z podróżą służbową są zwracane na podstawie 
przedstawionych rachunków.

Rodzaj świadczenia Zasady rozliczenia podróży służbowych

1 2

Dieta Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest 
określona w tabeli na str. 59.
Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.
Dieta w pełnej wysokości przysługuje za każdą dobę podróży.
1/3 diety przysługuje za niepełną dobę podróży trwającej do 8 godzin. 
1/2 diety przysługuje za niepełną dobę podróży trwającej ponad 8 do 
12 godzin.
Dieta w pełnej wysokości przysługuje za niepełną dobę podróży trwającej 
ponad 12 godzin. 25% diety przysługuje pracownikowi, który otrzymuje za 
granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone 
jest w cenie karty okrętowej (promowej).
Dieta ulega pomniejszeniu o:
15% diety – gdy pracownikowi zapewniono śniadanie,
30% diety – gdy pracownikowi zapewniono obiad,
30% diety – gdy pracownikowi zapewniono kolację. 
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyży-
wienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pra-
cownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.
Dieta podwyższona o 25% przysługuje pracownikowi odbywającemu po-
dróż w charakterze kuriera dyplomatycznego.
25% diety przysługuje pracownikowi za każdy dzień (dobę) pobytu w szpi-
talu lub innym zakładzie leczniczym za granicą. 

1 2

Zwrot kosztów 
przejazdów

Cena biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatko-
wymi z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na 
to, z jakiego tytułu ta ulga przysługuje.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podró-
ży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W takim 
przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:
Ilość przejechanych kilometrów x stawka za jeden km przebiegu (mak-
symalna stawka za 1 km przebiegu została podana na str. XXV)

Zwrot kosztów 
noclegów

Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwier-
dzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonych w przepisach lub 
też w granicach limitu ustalonego przepisami wewnątrzzakładowymi.
25% limitu w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg. Ryczałt ten nie 
przysługuje za czas przejazdu.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot 
kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości prze-
kraczającej ww. limit.
Zwrot kosztów noclegu pracownikowi nie przysługuje, gdy pracodawca lub 
strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

Zwrot kosztów 
dojazdów środkami 
komunikacji 
miejscowej

Ryczałt w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej przysłu-
guje pracownikowi na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca ko-
lejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego za granicą oraz 
w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.
Ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu 
w podróży – przysługuje pracownikowi na pokrycie kosztów dojazdów 
środkami komunikacji miejscowej.
Ryczałty nie przysługują, jeżeli:
1) pracownik odbywa podróż samochodem (służbowym lub prywatnym);
2) strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;
3) pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wy-
mienione ryczałty.

Zwrot innych 
wydatków

Pracownikowi przysługuje zwrot wydatków określonych przez pracodawcę 
odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Wysokość diety za dobę podróży służbowej oraz limitu na nocleg w hotelu 
od 1 stycznia 2006 r.

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu 
na nocleg

1 2 3 4 5

1 Afganistan USD 41 100

2 Albania EUR 36 90

3 Algieria EUR 42 100

4 Andora jak w Hiszpanii

5 Angola USD 51 150

6 Arabia Saudyjska USD 46 110

7 Argentyna USD 47 100

8 Armenia USD 41 80

9 Australia AUD 87 190

10 Austria EUR 45 100

11 Azerbejdżan USD 45 150

12 Bangladesz USD 40 120

13 Belgia EUR 45 160

14 Białoruś USD 45 80

15 Bośnia i Hercegowina EUR 39 80

16 Brazylia USD 50 120

17 Bułgaria EUR 36 80

18 Chile USD 42 80

19 Chiny USD 46 110

20 Chorwacja EUR 36 100

21 Cypr EUR 33 70

22 Czechy EUR 33 80

23 Dania DKK 324 800

24 Egipt USD 49 110

25 Ekwador USD 44 110

26 Estonia EUR 39 90

6. Podróże służbowe poza granicami kraju w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyso-
kości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
poza granicami kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1991; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 186, poz. 1555.
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1 2 3 4 5

27 Etiopia USD 49 95

28 Finlandia EUR 42 135

29 Francja EUR 45 120

30 Grecja EUR 45 104

31 Gruzja USD 44 150

32 Hiszpania EUR 48 120

33 Indie USD 42 110

34 Indonezja USD 42 110

35 Irak USD 60 120

36 Iran EUR 39 95

37 Irlandia EUR 45 146

38 Islandia EUR 36 80

39 Izrael USD 49 120

40 Japonia JPY 6900 22 000

41 Jemen USD 41 110

42 Jordania USD 38 70

43 Kambodża USD 42 100

44 Kanada CAD 67 160

45 Kazachstan EUR 39 100

46 Kenia USD 41 90

47 Kirgistan USD 41 100

48 Kolumbia USD 41 80

49 Kongo, Demokratyczna Republika 
Konga 

USD 51 140

50 Korea Południowa EUR 36 110

51 Koreańska Republika  
Ludowo-Demokratyczna

EUR 36 160

52 Kostaryka USD 38 100

53 Kuba EUR 36 80

54 Kuwejt EUR 39 180

55 Laos USD 47 70

56 Liban USD 49 120

57 Libia EUR 39 80

58 Liechtenstein jak w Szwajcarii

59 Litwa EUR 33 80

60 Luksemburg jak w Belgii

61 Łotwa EUR 48 110

62 Macedonia EUR 33 70

63 Malezja USD 42 110

64 Malta EUR 42 140

65 Maroko EUR 36 80

66 Meksyk USD 40 80

67 Mołdowa USD 45 90

68 Monako jak we Francji

69 Mongolia USD 47 100

70 Niderlandy EUR 42 120

71 Niemcy EUR 42 103

72 Nigeria USD 43 150

73 Norwegia NOK 401 1200

74 Nowa Zelandia USD 43 150

75 Pakistan USD 40 100

76 Panama USD 42 100

77 Peru USD 43 110

78 Portugalia EUR 48 85

79 Republika Południowej Afryki USD 45 100

80 Rosja USD 50 130

1 2 3 4 5

81 Rumunia EUR 36 70

82 San Marino jak we Włoszech

83 Senegal EUR 33 80

84 Serbia i Czarnogóra EUR 36 62

85 Singapur USD 45 125

86 Słowacja EUR 33 70

87 Słowenia EUR 36 80

88 Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
– w tym Nowy Jork i Waszyngton

USD 46 160

200

89 Syria USD 42 75

90 Szwajcaria CHF 78 160

91 Szwecja SEK 351 1200

92 Tadżykistan USD 47 120

93 Tajlandia USD 42 110

94 Tanzania USD 48 110

95 Tunezja USD 45 100

96 Turcja EUR 33 80

97 Turkmenistan USD 42 120

98 Ukraina USD 48 100

99 Urugwaj USD 48 80

100 Uzbekistan USD 47 150

101 Wenezuela USD 39 120

102 Węgry EUR 33 70

103 Wielka Brytania GBP 32 140

104 Wietnam USD 42 95

105 Włochy EUR 42 105

106 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70

107 Zimbabwe USD 42 120

108 Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110

109 Państwa inne niż wymienione 
w lp. 1–108

USD 42 120

Przy podróżach do:
 � Gibraltaru – dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii; 
 � Hongkongu – dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD; 
 � Tajwanu – dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.

7. Minimalne wynagrodzenie pracowników w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
– Dz.U. nr 200, poz. 1679; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1314.

 �  Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. – M.P. nr 48, poz. 709.

 �  Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. – Dz.U. nr 194, poz. 1288.

Termin obowiązywania Minimalne 
wynagrodzenie 

Minimalne wynagrodzenie 
w pierwszym roku pracy (80%)

Od 1 stycznia 2010 r. 1317 zł 1053,60 zł

Od 1 stycznia 2011 r. 1386 zł 1108,80 zł

8. Dodatki za pracę w porze nocnej w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 1 518 § 1 k.p.

Miesiąc/rok Dodatek za 1 godzinę pracy w porze nocnej*

1 2

grudzień 2010 (1317 zł : 176) × 20% = 1,50 zł

styczeń 2011 (1386 zł : 160) × 20% = 1,73 zł
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1 2

luty 2011 (1386 zł : 160) × 20% = 1,73 zł

marzec 2011 (1386 zł : 184) × 20% = 1,51 zł 

kwiecień 2011 (1386 zł : 160) × 20% = 1,73 zł 

maj 2011 (1386 zł : 168) × 20% = 1,65 zł 

czerwiec 2011 (1386 zł : 168) × 20% = 1,65 zł

lipiec 2011 (1386 zł : 168) × 20% = 1,65 zł 

sierpień 2011 (1386 zł : 176) × 20% = 1,58 zł

wrzesień 2011 (1386 zł : 176) × 20% = 1,58 zł

październik 2011 (1386 zł : 168) × 20% = 1,65 zł

listopad 2011 (1386 zł : 160) × 20% = 1,73 zł

grudzień 2011 (1386 zł : 168) × 20% = 1,65 zł

* Wysokość dodatku dla pracownika pracującego w podstawowym sys-
temie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

9.  Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2010 
i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  § 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. nr 2, poz. 14; 
ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353.

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawo-
wym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Okres obowiązywania Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego

1 stycznia – 31 grudnia 2010 r. 21,08

1 stycznia – 31 grudnia 2011 r. 21*

10. Wynagrodzenia młodocianych w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz.U. nr 60, poz. 278; ost. zm. Dz.U. 
z 2005 r. nr 53, poz. 472.

Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje:
– w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcz-

nego wynagrodzenia,
– w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego miesięczne-

go wynagrodzenia,
– w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego miesięczne-

go wynagrodzenia.
Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia.

Okres 
obowiązywania

Pierwszy rok nauki 
(4%) Drugi rok nauki (5%) Trzeci rok nauki (6%)

Od 1.09.2010 r. 
do 30.11.2010 r. 127,91 zł 159,89 zł 191,87 zł

Od 1.12.2010 r. 
do 28.02.2011 r. 128,12 zł 160,15 zł 192,18 zł

Potrącenie
Wysokość 

kwoty 
wolnej

Podstawo-
we koszty 
uzyskania 

przychodów 
i PIT-2

Podstawo-
we koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Podwyższo-
ne koszty 
uzyskania 

przychodów 
i PIT-2

Podwyższo-
ne koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Alimenty 
(na podstawie 
tytułu wyko-
nawczego)

Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma

Inne niż 
alimenty 

(na podstawie 
tytułu wyko-
nawczego)

100% 
minimalnego 
wynagrodze-

nia netto

1032,34 zł 985,34 zł 1037,34 zł 990,34 zł

Zaliczki 
pieniężne

75% 
minimalnego 
wynagrodze-

nia netto

774,26 zł 739,01 zł 778,01 zł 742,76 zł

Kary 
pieniężne

90% 
minimalnego 
wynagrodze-

nia netto

929,11 zł 886,81 zł 933,61 zł 891,31 zł

Potrącenie
Wysokość 

kwoty 
wolnej

Podstawo-
we koszty 
uzyskania 

przychodów 
i PIT-2

Podstawo-
we koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Podwyższo-
ne koszty 
uzyskania 

przychodów 
i PIT-2

Podwyższo-
ne koszty 
uzyskania 

przychodów 
bez PIT-2

Na rzecz 
pracodawcy

100% 
minimalnego 
wynagrodze-

nia netto

1032,34 zł 985,34 zł 1037,34 zł 990,34 zł

Inne 
należności

80% 
minimalnego 
wynagrodze-

nia netto

825,87 zł 788,27 zł 829,87 zł 792,27 zł

 Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych (dla pracownika zatrudnione-
go na pełny etat)

12. Kwoty wolne od potrąceń w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 8 71, art. 91 § 2 kodeksu pracy.

 Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika 
zatrudnionego na pełny etat)

11. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2010 r.
Podstawa prawna 

 �  Komunikat prezesa GUS z 10 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia 
w trzecim kwartale 2010 r. – M.P. nr 86, poz. 1015.

 �  Obwieszczenie prezesa GUS z 18 października 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trze-
cim kwartale 2010 r. – M.P. nr 78, poz. 967.

13. Odszkodowania za wypadki przy pracy w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Art. 12–14 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322.

 �  Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 lutego 2010 r. w sprawie wysoko-
ści kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej – M.P. nr 10, poz. 103.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

W okresie Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw 

włącznie z wypłatami z zysku

II kwartał 2010 r. 3197,85 zł 3402,05 zł

III kwartał 2010 r. 3203,08 zł 3385,23 zł

621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększe-
nia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 
egzystencji ubezpieczonego
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14. Stopy procentowe składki wypadkowej w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322.

 �  Rozporządzenie z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki 
na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w za-
leżności od zagrożeń zawodowych i ich skutków – Dz.U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. nr 50, poz. 304. 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatni-
ków składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających 
do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych:

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 
50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla 
grup działalności.

Dla roku składkowego przypadającego w okresie od 1 kwietnia 2010 do 
31 marca 2011 r. stopa procentowa wynosi 1,67%.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatni-
ków składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających 
do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych:

1) Płatnikom, którzy przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe 
mieli obowiązek i przekazywali do ZUS „Informację o danych do ustale-
nia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA, stopę procento-
wą składki ustala Zakład. Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej 
przesyłane jest podatnikowi do 20 kwietnia danego roku.

2) Płatnicy, którzy nie mają obowiązku przesyłania informacji ZUS 
IWA, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie 
wypadkowe w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działal-
ności, do której należą.

Grupy działalności, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki 
dla poszczególnych działalności zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki 
na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności

10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

55 853 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty

27 927 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

55 853 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno 
lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

55 853 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub 
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia 
tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

10 860 zł gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równo-
cześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich 
przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub 
dzieciom

27 927 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego 
uprawnionego

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie 
ryzyka

Stopy 
procentowe 
składki (%)

1 2 3 4 5

1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 
łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01 9 2,53

2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 9 2,53

3 Rybactwo A-03 6 1,73

1 2 3 4 5

4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla 
brunatnego (lignitu)

B-05 12 3,33

5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33

6 Górnictwo rud metali B-07 12 3,33

7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 12 3,33

8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo 
i wydobywanie

B-09 12 3,33

9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73

10 Produkcja napojów C-11 6 1,73

11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 6 1,73

12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 4 1,20

13 Produkcja odzieży C-14 4 1,20

14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20

15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłą-
czeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i ma-
teriałów do wyplatania

C-16 10 2,80

16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47

17 Poligrafi a i reprodukcja zapisanych nośników in-
formacji

C-18 5 1,47

18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów 
rafi nacji ropy naftowej

C-19 5 1,47

19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 6 1,73

20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceu-
tycznych

C-21 6 1,73

21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 7 2,00

22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych su-
rowców niemetalicznych

C-23 8 2,26

23 Produkcja metali C-24 9 2,53

24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wy-
łączeniem maszyn i urządzeń

C-25 9 2,53

25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych

C-26 5 1,47

26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47

27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nieskla-
syfi kowana

C-28 7 2,00

28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29 8 2,26

29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 8 2,26

30 Produkcja mebli C-31 7 2,00

31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 7 2,00

32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 
i urządzeń

C-33 5 1,47

33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych

D-35 6 1,73

34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73

35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47

36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38 5 1,47

37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała dzia-
łalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39 5 1,47

38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków

F-41 7 2,00

39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej

F-42 7 2,00

40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 7 2,00

41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samocho-
dowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45 5 1,47

42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi

G-46 5 1,47
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*  Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
– Dz.U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489.

15. Rodzaje świadczeń powypadkowych w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322.

– obowiązują od 1 stycznia 2003 r.

16. Szkolenia dla bezrobotnych (1.01.2011–28.02.2011)
Podstawa prawna 

 �  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. 
Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkole-
nie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finanso-
wanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków 
Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egza-
minów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosz-
ty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium 
finansowane ze środków Funduszu Pracy. Jego wysokość wynosi miesięcz-
nie 120% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych 
trzech miesięcy, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie 
mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wy-
miaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysłu-
guje stypendium od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnie-
nie do zakończenia szkolenia w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, 
przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

17.  Studia podyplomowe dla bezrobotnych 
(1.01.2011–28.02.2011)

Podstawa prawna 
 �  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. 

Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.

Na wniosek bezrobotnego starosta może sfinansować z Funduszu 
Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, 
do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagro-
dzenia.

Rodzaj świadczenia z tytułu wypadku 
przy pracy i choroby zawodowej Osoba uprawniona do świadczenia

1 2

zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pra-
cy spowodowana została wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową

świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasił-
ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, 
a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza roku-
ją odzyskanie zdolności do pracy

zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, któ-
rego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek sta-
łego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1 2

jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty

renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do 
pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej

renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego 
orzeczono celowość przekwalifi kowania zawo-
dowego ze względu na niezdolność do pracy 
w dotychczasowym zawodzie spowodowaną 
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wy-
padku przy pracy lub choroby zawodowej

dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

dodatek pielęgnacyjny dla osoby uprawnionej do renty z ubezpieczenia 
wypadkowego

pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii 
i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

dla ubezpieczonego skierowanego przez lekarza 
orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego

Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń

Okres 
obowiązywania

Wysokość 
przeciętnego 

wynagrodzenia
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

1.01.–28.02.2011 3203,08 zł

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku

742,10 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku

582,70 zł

1 2 3 4 5

43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicz-
nego pojazdami samochodowymi

G-47 5 1,47

44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47

45 Transport wodny H-50 5 1,47

46 Transport lotniczy H-51 5 1,47

47 Magazynowanie i działalność usługowa wspoma-
gająca transport

H-52 5 1,47

48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47

49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługa-
mi gastronomicznymi

I 3 0,93

50 Informacja i komunikacja J 5 1,47

51 Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67

52 Działalność związana z obsługą rynku nierucho-
mości

L 4 1,20

53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93

54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20

55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 3 0,93

56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników 
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związane

N-79 5 1,47

57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 5 1,47

58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem 
porządku w budynkach i zagospodarowaniem te-
renów zieleni

N-81 5 1,47

59 Działalność związana z administracyjną obsługą 
biura i pozostała działalność wspomagająca pro-
wadzenie działalności gospodarczej

N-82 5 1,47

60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje 
i zespoły eksterytorialne

O, U 3 0,93

61 Edukacja P 3 0,93

62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 5 1,47

63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 5 1,47

64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa do-
mowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby

S, T 5 1,47
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Bezrobotnemu za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych pro-
gramem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla 
bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

18.  Stypendia dla bezrobotnych w 2010 i 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Ustawa z  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. 
Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.

Na wniosek bezrobotnego starosta może sfinansować z Funduszu Pra-
cy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do 
wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotnemu za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych pro-
gramem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla 
bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych trzech mie-
sięcy posiadania prawa do zasiłku od 1 czerwca 2010 r. wynosi 742,10 zł.

19.  Środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej (1.01.2011–28.02.2011) 

Podstawa prawna 
 �  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. 

Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.

Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń

Okres 
obowiązywania

Wysokość 
przeciętnego 

wynagrodzenia
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

1.01.–28.02.2011 3203,08 zł

w okresie pierwszych trzech miesięcy posia-
dania prawa do zasiłku

742,10 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku

582,70 zł

Stypendium z tytułu 
odbywania stażu

Stypendium z tytułu 
uczestnictwa w przygotowa-

niu zawodowym

Stypendium z tytułu 
podjęcia dalszej nauki

120% zasiłku dla bezrobot-
nych przysługującego w okresie 
pierwszych trzech miesięcy

120% zasiłku dla bezrobot-
nych przysługującego w okresie 
pierwszych trzech miesięcy, pod 
warunkiem że liczba godzin 
przygotowania zawodowego 
wynosi nie mniej niż 150 go-
dzin miesięcznie.
W przypadku niższego mie-
sięcznego wymiaru godzin 
przygotowania zawodowego 
wysokość stypendium ustala 
się proporcjonalnie.

100% zasiłku dla bezrobot-
nych przysługującego w okresie 
pierwszych trzech miesięcy.
Osobie, która podjęła zatrud-
nienie w trakcie nauki, przysłu-
guje od ostatniego dnia miesią-
ca, w którym podjęła zatrudnie-
nie, stypendium w wysokości 
20% zasiłku dla bezrobotnych 
przysługującego w okresie 
pierwszych trzech miesięcy.

Starosta może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na 
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem działalności, 

w wysokości określonej w umowie, maksymalnie:

Okres 
obowiązywania 

600% 
przeciętnego 

wynagrodzenia

w przypadku gdy działalność jest podejmowana 
na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

400% przeciętnego 
wynagrodzenia 

na jednego członka 
założyciela spółdzielni

300% przeciętnego 
wynagrodzenia na jednego 

członka przystępującego 
do spółdzielni socjalnej 

po jej założeniu

1.01.–28.02 2011 r. 19218,50 zł 12812,40 zł 9609,30 zł

20.  Inne świadczenia z Funduszu Pracy dla bezrobotnych 
w 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. 

Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.

  *  Dodatek przysługuje w przypadku, gdy bezrobotny:
  –  w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnie-

nie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym za-
wodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę – w wysokości stanowiącej różnicę między 
minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagro-
dzeniem przez okres, w jakim przysługiwałby mu zasiłek;

  –  z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 
– w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, 
w jakim przysługiwałby mu zasiłek.

**  Refundacja przysługuje, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub 
inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowa-
nie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania 
z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalne-
go wynagrodzenia za pracę.

    Refundacja przysługuje maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, zaś 
w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych 
lub szkolenie – na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego 
dorosłych lub szkolenia.

Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń

Okres 
obowiązywania Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Od 1 czerwca 
2010 r.

w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku

742,10 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 582,70 zł

Refundacja składek na ubez-
pieczenia społeczne w związku 
z zatrudnieniem skierowanego 
bezrobotnego

Wymagania:
– pracodawca zatrudniał skiero-
wanego bezrobotnego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, przez co 
najmniej 12 miesięcy oraz
– po upływie 12 miesięcy za-
trudnienia skierowany bezro-
botny jest nadal zatrudniony

Maksymalnie 300% minimalne-
go wynagrodzenia

21.  Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów 
zatrudniających bezrobotnych (1.01.2011–28.02.2011) 

Podstawa prawna 
 �  Ustawaz  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. 

Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.

Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpie-
czenia społeczne

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu 
zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych:

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie

Maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzenia

Dodatek aktywizacyjny Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 
lub osobą zależną

Maksymalnie 50% zasiłku 
dla bezrobotnych*

W wysokości uzgodnionej, po udokumentowaniu kosztów, nie wyż-
szej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przysługująch w okresie pierw-
szych trzech miesięcy na każde dziecko lub osobę zależną**

Okres dokonywania refundacji

do 12 miesięcy do 18 miesięcy

Maksymalnie kwota zasiłku dla bezrobotnych 
obowiązująca w ostatnim dniu każdego rozlicza-
nego miesiąca i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne* od refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota minimalnego wynagrodze-
nia za pracę i składek na ubezpieczenia społecz-
ne* od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obej-
muje koszty poniesione za co drugi miesiąc
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1. Maksymalne stawki opłat produktowych 
Podstawa prawna 

 �  Załącznik do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-
darowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 90, 
poz. 607; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 215, poz. 1664.

 �  Obwieszczenie Ministra Środowiska z 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych sta-
wek opłat produktowych na rok 2011 – M.P. nr 66, poz. 850.

Opłaty przedsiębiorcy

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat

1
2
3

dla opakowań wymienionych w tabeli 1
dla produktów wymienionych w poz. 1 w tabeli 2
dla produktów wymienionych w poz. 3 w tabeli 2

4,35 zł za 1 kg
2,91 zł za 1 kg
2,91 zł za 1 kg dla opony nowej i używa-
nej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 
11,62 zł za 1 kg dla opony używanej niere-
generowanej (niebieżnikowanej)

Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań 
(jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1
2
3
4
5
6

bez względu na symbol PKWiU
bez względu na symbol PKWiU
bez względu na symbol PKWiU
bez względu na symbol PKWiU
bez względu na symbol PKWiU
bez względu na symbol PKWiU

opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania z aluminium
opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej
opakowania z papieru i tektury
opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami
opakowania z drewna

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 2 3

1 23.20.18-50
z wyłączeniem:
23.20.18-50.10

23.20.18-50.40
23.20.18-50.60

23.20.18.50-80
23.20.40

oleje smarowe,
z wyłączeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż pro-
ces specyfi czny
oleje białe, parafi na ciekła
mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do 
form, oleje antykorozyjne
oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje
oleje odpadowe

2 (uchylona)

3 25.11.11

25.11.13-55.00

25.11.13-57.00

25.11.14-04

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samocho-
dach osobowych
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobu-
sach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobu-
sach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach 
i maszynach rolniczych i leśnych

Tabela 1– Rodzaje opakowań

Tabela 2 – Rodzaje pozostałych produktów

22. Wpłaty na PFRON
Podstawa prawna 

 �  Art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. nr 226, poz. 1475 – dalej ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych.

23.  Maksymalne dofinansowania dla pracodawców
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
w 2010 i 2011 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 2 pkt 1, art. 26a ust. 1, 1b i 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych.
 �  Art. 7 ustawy z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 

wydatków budżetowych – Dz.U. nr 219, poz. 1706.

Kwoty maksymalnych dofi nansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Okres
Kwota przeciętnego 

miesięcznego 
wynagrodzenia

Kwota 40,65% 
przeciętnego wynagrodzenia

Od 1 grudnia 2010 r. 
do 28 lutego 2011 r. 3203,08 zł

1302,05 zł × liczba pracowników 
ustalona zgodnie z art. 21 ust. 1 

ustawy z 27 sierpnia 1997 r.

Stopień 
niepełno-

sprawności
Pracownik

Chroniony rynek pracy Otwarty rynek pracy

% minimalnego 
wynagrodzenia 

z XII.2009 r.
zł

% minimalnego 
wynagrodzenia 

z XII.2009 r.
zł

znaczny bez szczególnych 
schorzeń

160 2041,60 112 1429,12

ze szczególnymi 
schorzeniami 

200 2552,00 180 2296,80

umiarkowany bez szczególnych 
schorzeń

140 1786,40 98 1250,48

ze szczególnymi 
schorzeniami

180 2296,80 162 2067,12

lekki bez szczególnych 
schorzeń

60 765,60 42 535,92

ze szczególnymi 
schorzeniami

100 1276,00 90 1148,40

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 miesięcy do 12 miesięcy do 6 miesięcy 
i maksymalnie na pół etatu

Maksymalnie kwota ustalona 
jako iloczyn liczby zatrudnio-
nych w miesiącu w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy 
oraz 50% przeciętnego wy-
nagrodzenia obowiązującego 
w ostatnim dniu zatrudnienia 
każdego rozliczanego miesią-
ca i składek na ubezpieczenia 
społeczne* od refundowanego 
wynagrodzenia

Maksymalnie kwota przecięt-
nego wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne* 
od refundowanego wynagro-
dzenia za każdego bezrobotne-
go, jeżeli refundacja obejmuje 
koszty poniesione za co drugi 
miesiąc zatrudnienia

Maksymalnie kwota ustalona 
jako iloczyn liczby zatrudnio-
nych bezrobotnych i połowy mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w ostat-
nim dniu zatrudnienia każdego 
rozliczanego miesiąca, łącznie 
ze składką na ubezpieczenia 
społeczne* od refundowanego 
wynagrodzenia

*  Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodaw-
cę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega re-
fundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wy-
nagrodzenia.

Zatrudnienie w ramach robót publicznych
Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu 
zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych:

*  Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodaw-
cę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega re-
fundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wy-
nagrodzenia.

Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń

Okres 
obowiązywania

Przeciętne 
wynagrodzenie

Minimalne 
wynagrodzenie Zasiłek dla bezrobotnych

1.01.
–28.02.2011 3203,08 zł 1386,00 zł

w okresie pierwszych 
trzech miesięcy posiadania 

prawa do zasiłku

742,10 zł

w okresie kolejnych 
miesięcy posiadania prawa 

do zasiłku

582,70 zł
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2.  Opłaty rejestrowe i roczne oraz opłaty produktowe 
wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podstawa prawna 
 �  Załącznik do rozporządzenia ministra środowiska z 25 stycznia 2006 r. w sprawie szcze-

gółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu – Dz.U. nr 19, poz. 152.
 �  Rozporządzenie ministra środowiska z 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek 

opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – Dz.U. nr 236, poz. 1649.

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego

1 2 3

25.11.14-06.00

25.11.14-08.00

25.11.14-10.00

25.11.20
25.12.10-30.00

25.12.10-50.00

25.12.10-90.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego 
i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podob-
nym, pozostałe
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfi -
kowane
opony używane pneumatyczne z gumy
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach 
osobowych
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i sa-
mochodach ciężarowych
opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

4 (uchylona)

Poz. Numer i nazwa grupy i rodzaju sprzętu

Szczegółowa 
stawka w zł 

za 1 kg 
wprowadzo-
nego sprzętu

1 2 3

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
  2. Chłodziarki
  3. Zamrażarki
  4.  Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, kon-

serwowania i przechowywania żywności
  5. Pralki
  6. Suszarki do ubrań
  7. Zmywarki
  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
  9. Piece elektryczne
10. Elektryczne płyty grzejne
11. Mikrofalówki
12.  Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i inne-

go typu przetwarzania żywności
13. Elektryczne urządzenia grzejne
14. Grzejniki elektryczne
15.  Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania po-

mieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
16. Wentylatory elektryczne
17. Urządzenia klimatyzacyjne
18.  Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjo-

nujący

1,80
1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80

19
20
21
22

23

24
25
26

27
28

29

30
31

  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  1. Odkurzacze
  2. Zamiatacze do dywanów
  3. Pozostałe urządzenia czyszczące
  4.  Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarza-

nia wyrobów włókienniczych
  5.  Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe 

urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
  6. Tostery
  7. Frytownice
  8.  Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamyka-

nia pojemników i opakowań
  9. Noże elektryczne
10.  Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zę-

bów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
11.  Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub 

rejestrowania czasu
12. Wagi
13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1,80
1,80
1,80
1,80

1,80

1,80
1,80
1,80

1,80
1,80

1,80

1,80
1,80

1 2 3

32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52

  3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
      A. Scentralizowane przetwarzanie danych:
  1. Komputery duże
  2. Stacje robocze
  3. Jednostki drukujące
     B. Komputery osobiste:
  1.  Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i kla-

wiatura
  2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
  3. Notebooki
  4. Notepady
  5. Drukarki
  6. Sprzęt kopiujący
  7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
  8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
  9.  Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezen-

towania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
10. Terminale i systemy użytkownika
11. Faksy
12. Teleksy
13. Telefony
14. Automaty telefoniczne
15. Telefony bezprzewodowe
16. Telefony komórkowe
17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
18.  Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub 

innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

1,80
1,80
1,80

1,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

53
54
55
56
57
58
59
60

  4. Sprzęt audiowizualny
  1. Odbiorniki radiowe
  2. Odbiorniki telewizyjne
  3. Kamery wideo
  4. Sprzęt wideo
  5. Sprzęt hi-fi 
  6. Wzmacniacze dźwięku
  7. Instrumenty muzyczne
  8.  Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania 

dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybu-
cji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

61

62
63
64

65
66

  5. Sprzęt oświetleniowy
  1.  Oprawy oświetleniowe do lamp fl uorescencyjnych, z wyjątkiem opraw 

oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
  2. Liniowe lampy fl uorescencyjne
  3. Kompaktowe lampy fl uorescencyjne
   4.  Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe 

oraz lampy metalohalogenkowe
  5. Niskoprężne lampy sodowe
  6.  Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania 

i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

1,80

18,00
18,00
18,00

18,00
1,80

67
68
69
70

71

72
73

74
75

 6.  Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabaryto-
wych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

  1. Wiertarki
  2. Piły
  3. Maszyny do szycia
 4.  Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, 

cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabĳ ania, składania, gięcia lub 
podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

  5.  Narzędzia do nitowania, przybĳ ania lub przyśrubowania lub usuwania 
nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

  6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
  7.  Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu 

nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
  8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
  9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

1,80
1,80
1,80
1,80

1,80

1,80
1,80

1,80
1,80

76

77

80
81

82

  7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
  2. Kieszonkowe konsole do gier wideo
  3. Gry wideo
  4.  Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowero-

wych, nurkowania, biegania, wiosłowania
  5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi składowymi
  6.  Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), 
żetonem lub innym podobnym artykułem

  7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

1,80
1,80
1,80
1,80

1,80

1,80
1,80
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Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej wprowadzających sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny

3.  Opłaty rejestrowe i roczne oraz opłaty produktowe 
wprowadzających baterie i akumulatory

Podstawa prawna 
 �  Rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produk-

towej – Dz.U. nr 215, poz. 1672.
 �  Rozporządzenie ministra środowiska z 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek 

opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – Dz.U. nr 149, poz. 1209.

Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zuży-
tych akumulatorów przenośnych wynosi 9 zł/kg.

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej wprowadzających baterie 
i akumulatory

4.  Opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Podstawa prawna 

 �  Art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji – Dz.U. nr 25, poz. 202; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 – dalej ustawa 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wynosi 500 zł za po-
jazd. 

Jeżeli wprowadzający pojazd zapewnia sieć zbierania pojazdów obej-
mującą:

 �  co najmniej 95% terytorium kraju – wprowadzający pojazd jest zwolnio-
ny z opłaty,

 �  90–95% terytorium kraju – wysokość opłaty ulega obniżeniu o 75%,
 �  85– 90% terytorium kraju – wysokość opłaty ulega obniżeniu o 50%.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 31 marca roku 
następującego po roku, którego opłata dotyczy.

5.  Opłaty dla prowadzących stacje demontażu
Podstawa prawna 

 �  Art. 23 ust. 5 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji – Dz.U. nr 25, poz. 202; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 73, poz. 489.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu po-
jazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojaz-
du. W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu 
wycofanego z eksploatacji opłata nie może przekraczać wysokości 10 zł za 
1 kg brakującej masy pojazdu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, jeżeli 
łącznie są spełnione następujące warunki:

1) pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębny-
mi przepisami;

2) pojazd wycofany z eksploatacji:
 �  jest kompletny,
 �   nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.

Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne 
elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu.

6.  Opłata paliwowa w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Obwieszczenie ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki 
opłaty paliwowej na rok 2011 – M.P. nr 97, poz. 1133.

Stawki opłaty paliwowej na 2011 r. wynoszą:
1) 95,19 zł za 1 000 l benzyn silnikowych, o kodach: CN 2710 11 45 

i CN 2710 11 49;
2) 239,84 zł za 1 000 l olejów napędowych, o kodzie CN 2710 19 41;
3) 122,82 zł za 1 000 kg:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych 

oraz gazowych węglowodorów alifatyczne skroplonych i w stanie gazo-
wym, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych, o kodach: 
CN 2711 i CN 2901;

b) wyrobów innych niż określone powyżej, przeznaczonych do uży-
cia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spali-
nowych, z wyłączeniem stanowiących samoistne paliwa biokomponentów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN.

7.  Opłata za korzystanie ze środowiska w 2011 r.
Podstawa prawna 

 �  Obwieszczenie ministra środowiska z 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. nr 74, poz. 945.

Lp. Roczny obrót netto1) 
wprowadzającego sprzęt

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (zł)

dla mikroprzedsiębiorców dla pozostałych 
przedsiębiorców

1 do 500 000 zł  50  500

2 powyżej 500 000 zł 
do 5 000 000 zł

100 2000

3 powyżej 5 000 000 zł 200 4000

Objaśnienie:
1)  Przez „roczny obrót netto” rozumie się obrót netto ze sprzedaży sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.

Lp. Roczny obrót netto1) 
wprowadzającego sprzęt

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (zł)

dla mikroprzedsiębiorców dla pozostałych 
przedsiębiorców

1 do 500 000 zł  50  250

2 powyżej 500 000 zł 
do 5 000 000 zł

100  500

3 powyżej 5 000 000 zł 200 1000

Objaśnienie:
1)  Przez „roczny obrót netto” rozumie się obrót netto ze sprzedaży baterii 

i akumulatorów w poprzednim roku obrotowym.

1 2 3

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

  8.  Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i ska-
żonych produktów

  1. Sprzęt do radioterapii
  2. Sprzęt do badań kardiologicznych
  3. Sprzęt do dializoterapii
  4. Sprzęt do wentylacji płuc
  5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
  6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro
  7. Analizatory
  8. Zamrażarki laboratoryjne
  9. Testy płodności
10.  Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, le-

czenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

93
94
95
96

97

  9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
  1. Czujniki dymu
  2. Regulatory ciepła
  3. Termostaty
  4.  Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodar-

stwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny
  5.  Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instala-

cjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

1,80
1,80
1,80
1,80

1,80

98
99

100
101
102

10. Automaty do wydawania
  1. Automaty do wydawania napojów gorących
  2.  Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi na-

pojami
  3. Automaty do wydawania produktów stałych
  4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
  5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

1,80
1,80

1,80
1,80
1,80
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Lp. Przedmiot opłaty
Górna 

jednostkowa 
stawka opłaty 

1 Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 347,10 zł/kg

2 Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi 222,53 zł/kg

3 Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi 25,42 zł/dam3

4 Umieszczenie odpadów na składowisku 254,27 zł/Mg

5 Pobór wody podziemnej 3,77 zł/m3

6 Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 1,96 zł/m3

7 Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 
pkt 38 lit. c) ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

3,77 zł/m2 

8 Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub 
innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach 
chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli zachodzą okolicz-
ności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g) ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska

24,33 zł

Uwaga! Pozostałe tabele opłat za korzystanie ze środowiska ze 
stawkami na 2011 r. dostępne są na stronie www.ipp24.pl w zakładce 
„Wskaźniki i stawki”.

8.  Opłata reprograficzna
Podstawa prawna 

 �  § 2 rozporządzenia ministra kultury z 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych 
przez posiadaczy urządzeń reprograficznych – Dz.U. nr 132, poz. 1232.

Wysokość opłaty reprograficznej
 �  1% od wpływów uzyskiwanych z działalności – w przypadku gdy w struk-
turze zwielokrotnianych materiałów do 25% stanowią utwory kopiowane 
dla własnego użytku osobistego osób trzecich;

 �  1,5% od wpływów uzyskiwanych z działalności – w przypadku gdy 
w strukturze zwielokrotnianych materiałów od 26 do 75% stanowią 
utwory kopiowane dla własnego użytku osobistego osób trzecich;

 �  3% od wpływów uzyskiwanych z działalności – w przypadku gdy w struk-
turze zwielokrotnianych materiałów powyżej 75% stanowią utwory ko-
piowane dla własnego użytku osobistego osób trzecich.

9.  Wysokość wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych
Podstawa prawna 

 �  Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegó-
łowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 
nr 221, poz. 2193; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 45, poz. 322.

 �  skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorial-
nego

300 zł

 � skarg na bezczynność organów administracji publicznej 100 zł
 � zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł

II. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń 
 � budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych 10 000 zł
 � energetyki 10 000 zł
 � transportu lotniczego, kolejowego i morskiego 10 000 zł
 � radiofonii i telewizji 10 000 zł
 � publicznego obrotu papierami wartościowymi 10 000 zł
 � działalności bankowej 10 000 zł
 � ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji 10 000 zł
 � funduszy emerytalnych i inwestycyjnych 10 000 zł
 � wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych 8 000 zł
 � obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 8 000 zł
 � kasyn gry 10 000 zł
 � innych gier losowych i zakładów wzajemnych 8 000 zł
 � łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych 8 000 zł
 � usług pocztowych 1 000 zł
 � ochrony osób i mienia 5 000 zł
 � usług detektywistycznych 5 000 zł
 � obrotu dewizowego 5 000 zł
 � prawa celnego 5 000 zł
 � produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi 3 000 zł
 � aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej 1 000 zł
 � żywności i żywienia 1 500 zł
 � geologii i górnictwa 1 000 zł
 � kultury, edukacji i wychowania 1 000 zł
 � sportu, turystyki i rekreacji 1 000 zł
 � utrzymywania czystości i porządku 800 zł
 � w pozostałym zakresie 500 zł

III. Wpis stały wynosi w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu:

 � budownictwa i architektury 500 zł 
 � zagospodarowania przestrzennego 500 zł
 � ochrony środowiska i przyrody 200 zł
 � gospodarki wodnej 300 zł
 � nieruchomości 200 zł
 � rolnictwa i leśnictwa 200 zł
 � ewidencji ludności i dowodów osobistych 100 zł
 � cudzoziemców, paszportów i wiz 300 zł
 � aktów stanu cywilnego i obywatelstwa 100 zł
 � kombatantów 100 zł
 � własności przemysłowej 1 000 zł
 � zobowiązań podatkowych 500 zł
 � prawa celnego 500 zł

IV.  Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykony-
wania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj 
i charakter 

200 zł

V.  Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji 
wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdze-
nia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na 
przedmiot sprawy 

200 zł

VI. Wpis stały wynosi w sprawach skarg niewymienionych w pkt I–V 200 zł

VII.  Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania – po-
łowa wpisu od skargi, nie mniej niż 

100 zł

VIII.  Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przed-
miot sprawy

100 zł

Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

do 10 000 zł                                              4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł

ponad 10 000 zł do 50 000 zł                     3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł

ponad 50 000 zł do 100 000 zł                   2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 1500 zł

ponad 100 000 zł                                     1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 2000 zł 
i nie więcej niż 100 000 zł

I. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
 �  skarg na postanowienia  wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym 

i zabezpieczającym
100 zł

 �  skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień 
lub obowiązków wynikających z przepisów prawa

200 zł

 �  skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i te-
renowych organów administracji rządowej

300 zł

 �  skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż 
akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicz-
nej

300 zł

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2011
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Rodzaj dokumentu Wysokość opłaty

1 2

–  wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym

1000 zł

–  wniosek o zarejestrowanie spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców  
w Krajowym Rejestrze Sądowym

750 zł

–  wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze sto-
warzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej 

jeśli wniosek ten dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

250 zł

1000 zł

– wniosek o:
 �  wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Reje-

strze Sądowym
300 zł

 �  wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru 
Sądowego

300 zł

–  wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do 
rejestru przedsiębiorców

400 zł

–  wniosek o:
 �  dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przed-
siębiorców

 �  wykreślenie z rejestru przedsiębiorców – bez wykreślenia z Krajowego Reje-
stru Sądowego

 �  wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

150 zł

150 zł

–  skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyła kilku wpi-
sów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organi-
zacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej

100 zł

–  wnioski inne niż wymienione powyżej, jeżeli należą do właściwości sądu do-
konującego wpisów w KRS

300 zł

– wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200 zł

– wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów 100 zł

– wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów 50 zł

–  wniosek o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, 
oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów 
ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

40 zł

– wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł

–  odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych orga-
nizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na wniosek 
o wydanie odpisu pełnego 

60 zł

–  odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydany na 
wniosek o wydanie odpisu aktualnego

30 zł

–  wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki  zdro-
wotnej oraz wydany na wniosek o wydanie wyciągu dotyczący działu 1 

– za każdy następny dział 

10 zł

5 zł

–  zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych orga-
nizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów  opieki 
zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, wydane na wniosek 
o wydanie zaświadczenia

15 zł

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wniosko-
dawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie 
zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – pobiera się tylko jedną opłatę, 
z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w róż-
nych wysokościach – pobiera się opłatę wyższą.

11.  Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym 

Podstawa prawna 
 �  § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, 

sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Mo-
nitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia 
lub obwieszczenia – Dz.U. nr 45, poz. 204; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 119, poz. 997.

12.  Maksymalne stawki wynagrodzenia przysługującego 
notariuszom za czynności notarialne (taksa notarialna) 

Podstawa prawna 
 �  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymal-

nych stawek taksy notarialnej – Dz.U. nr 148, poz. 1564; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 49, 
poz. 290.

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty

1 Za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
– za ogłoszenie pierwszego wpisu
– za ogłoszenie kolejnych wpisów

500 zł
250 zł

2 Za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowe-
go inne niż wymienione w pkt 1

500 zł

3 Inne ogłoszenia i obwieszczenia za jeden znak 0,70 zł, nie 
mniej niż 60 zł za ogłoszenie

4 – za użycie szczególnej czcionki, podkreślenia, wytłuszczenia opłatę zwiększa się o 30%

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości:

do 3000 zł 100 zł

powyżej 3000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł 

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,
nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku 
czynności dokonywanych pomiędzy osobami za-
liczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przenoszącą własność lub użytkowanie 
wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej jednoro-
dzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywa-
nej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub inne podmioty na podstawie 
ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub 
nieruchomości bonifi katy od ceny 

50% stawki z pierwszej części tabeli

1 2

–  informacja z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organi-
zacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej wydana na wniosek o udzielenie informacji

5 zł

–  kopia dokumentu z elektronicznego katalogu dokumentów spółek wydana na 
wniosek o udostępnienie kopii dokumentu 

50 zł

10.  Opłaty w Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna 

 �  Art. 52–64 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – t.j. 
Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594; ost. zm. Dz.U. nr 152, poz. 1016.

 �  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wy-
sokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń 
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicz-
nego katalogu dokumentów spółek – Dz.U. nr 247, poz. 1812.



INFORmator Prawno-Podatkowy | 27 grudnia 2010 r.–2 stycznia 2011 r. | nr 15 (15) XLVII

umowę zbycia własnościowego spółdzielczego 
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 
(prawa do lokalu mieszkalnego w domu budo-
wanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu 
przeniesienia jego własności na członka)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu, odrębnej własności 
lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie usta-
wy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych – Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz 
z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 63, poz. 591

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu 
lub przeniesienia własności domu jednorodzin-
nego z prawem do gruntu, zawartych w wyko-
naniu umów o budowę lokalu lub domu, w try-
bie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia własności lokalu lub domu 
jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez 
spółdzielnię mieszkaniową

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia własności, oddania w użyt-
kowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użyt-
kowania  wieczystego działki budowlanej na 
rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych

50% stawki z pierwszej części tabeli

przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki z pierwszej części tabeli

przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie 
polskiej lub obcej

50% stawki z pierwszej części tabeli

ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem kolejne-
go punktu na temat hipoteki

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
– Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. 
nr 141, poz. 1492

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną 
nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana po-
między osobami zaliczanymi do I grupy podat-
kowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lip-
ca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 
a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, 
o której mowa w art. 16 ustawy z 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży samodzielnego lokalu miesz-
kalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 usta-
wy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali sta-
nowiącego odrębną nieruchomość albo budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane – Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, sta-
nowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 
2 pkt 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz.U. 
nr 80, poz. 717 z późn. zm.

50% stawki z pierwszej części tabeli

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę 
oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 

ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia 
kredytu bankowego udzielonego na budownic-
two mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego albo na działalność go-
spodarczą

25% stawki z pierwszej części tabeli

losowanie nagrody 25% stawki z pierwszej części tabeli

potwierdzenie oświadczenia woli zawartego 
w innym akcie notarialnym

25% stawki z pierwszej części tabeli

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub 
objęciu udziału w tej spółce

10% stawki z pierwszej części tabeli

oświadczenie zawierające zgodę osób przy-
stępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie 
spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, 
wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący 
statut

10% stawki z pierwszej części tabeli

Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku 
z tą umową następuje wypłata świadczeń 
z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników 
albo renty strukturalnej współfi nansowanej ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

600 zł

umowę majątkową małżeńską 400 zł

testament 50 zł

testament zawierający zapis, polecenie lub po-
zbawienie uprawnionego prawa do zachowku

150 zł

odwołanie testamentu 30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrze-
czenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie 
da się określić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub pra-
wa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo: 50% stawki z pierwszej części tabeli
 � do dokonania jednej czynności 30 zł
 �  przy czynnościach zawierających umocowanie 

do dokonania więcej niż jednej czynności
100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł

Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie: 

protokołu zgromadzenia wspólników sp. z o.o. 
lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100 zł

protokołu zgromadzenia wspólników innej spół-
ki niż wymienione albo protokołu posiedzenia 
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 
spółki prawa handlowego

500 zł

protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł

protokołu zawierającego oświadczenie towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu 
funduszu inwestycyjnego

1000 zł

Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako mak-
symalną stawkę przyjmuje się stawkę wskazaną w pierwszej części tabeli, przy czym podstawą 
określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakła-
dowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego

Maksymalna stawka wynosi za:

sporządzenie protokołu niedojścia do skutku 
licytacji, przetargu lub losowania nagród

100 zł

sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na 
przechowanie

50 zł

przechowanie dokumentu, od każdego doku-
mentu

20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc

sporządzenie innego protokołu 200 zł

sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 
ustawowego lub testamentowego, uzupełniają-
cego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie 
spadkobierców dziedziczących gospodarstwo 
rolne

50 zł (obowiązuje od 2.10.2008 r.)

sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł (obowiązuje od 2.10.2008 r.)

sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia 
testamentu

50 zł (obowiązuje od 2.10.2008 r.)

sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wyko-
nawcy  testamentu

30 zł (obowiązuje od 2.10.2008 r.)

sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt 
notarialnych lub innego dokumentu

6 zł za każdą stronę 

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za poświadczenie:

własnoręczności podpisu albo odcisku palca 
osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na:



INFORmator Prawno-Podatkowy | 27 grudnia 2010 r.–2 stycznia 2011 r. | nr 15 (15)XLVIII

 �  dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony 
sumą pieniężną

10% maksymalnej stawki z pierwszej części tabeli, 
jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono 
w formie aktu notarialnego, nie więcej niż 300 zł

 � pełnomocnictwach, innych dokumentach 20 zł

zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł za każdą stronę

czasu okazania dokumentu 6 zł za każdą stronę

pozostawania przy życiu:  
 �  w celu otrzymania emerytury, renty lub innych   
świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5 zł

 � w innym celu 30 zł

pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia 
wniesionego ustnie do protokołu albo wręczo-
nego lub przesłanego notariuszowi

40 zł

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi 
przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

do 1000 zł włącznie 5 zł

powyżej 1000 zł 5 zł + 0,5% nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej 
niż 2500 zł

Maksymalna stawka notarialna wynosi

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzeda-
ży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze 
przetargu publicznego*

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzeda-
ży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze 
przetargu publicznego kontynuowanej w drugim 
dniu i kolejnych dniach*

3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w roku poprzednim, 
ogłaszanego przez prezesa GUS zgodnie z art. 5 
ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych**
1,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w roku poprzednim, 
ogłaszanego przez prezesa GUS zgodnie z art. 5 
ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych**

Maksymalna stawka za inne czynności niż wymienione powyżej wynosi 200 zł

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie 
za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

w porze dziennej (czas między godziną 8 a 20) 50 zł za godzinę***

w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy 100 zł za godzinę***

13.  Limity wysokości kapitału w spółkach kapitałowych 
Podstawa prawna 

 �  Art. 126 § 2, art. 154 i 308 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
– Dz.U. nr 94, poz. 1037; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 860.

  *  Podanej taksy nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarial-
nego dokumentującego przebieg przetargu.

 **  W 2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce naro-
dowej wyniosło 2716,71 zł.

***  Za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszcze-
nia kancelarii do powrotu.

Rodzaj spółki Minimalna wysokość kapitału zakładowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy spółki – co najmniej 5000 zł
Wartość nominalna udziału – nie niższa niż 50 zł

Spółka akcyjna Kapitał zakładowy spółki – co najmniej 100 000 zł
Wartość nominalna akcji – nie może być niższa niż 1 gr

Spółka komandytowo-akcyjna Kapitał zakładowy spółki – co najmniej 50 000 zł

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną 
działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku 
bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca 
oraz

2)  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikają-
cych z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeli-
czonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku 
w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

15.  Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
Podstawa prawna 

 �  Komunikat prezesa GUS z 29 listopada 2010 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytko-
wej budynku mieszkalnego za III kwartał 2010 r. – publ. na www.stat.gov.pl.

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwar-
tał 2010 r. wyniosła 4657 zł.

14.  Limity rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami 
w 2010 r.

Podstawa prawna 
 �  Art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. 

z 2007 r. nr 155, poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.

Miesiąc dokonania 
transakcji

Kurs średni euro 
wg NBP z miesiąca 

poprzedniego

Równowartość 
15 000 euro

Podstawa 
prawna

Styczeń 2010 r. 4,1082 61 623,00 zł 255/A/NBP/2009

Luty 2010 r. 4,0616 60 924,00 zł 20/A/NBP/2010

Marzec 2010 r. 3,9768 59 652,00 zł 40/A/NBP/2010

Kwiecień 2010 r. 3,8622 57 933,00 zł 63/A/NBP/2010

Maj 2010 r. 3,9020 58 530,00 zł 84/A/NBP/2010

Czerwiec 2010 r. 4,0770 61 155,00 zł 104/A/NBP/2010

Lipiec 2010 r. 4,1458 62 187,00 zł 125/A/NBP/2010

Sierpień 2010 r. 4,0080 60 120,00 zł 147/A/NBP/2010

Wrzesień 2010 r. 4,0038 60 057,00 zł 169/A/NBP/2010

Październik 2010 r. 3,9870 59 805,00 zł 191/A/NBP/2010

Listopad 2010 r. 3,9944 59 916,00 zł 212/A/NBP/2010

Grudzień 2010 r. 4,0734 61 101,00 zł 232/A/NBP/2010

Wszystkie dodatki do INFORmatora Prawno-Podatkowego dostępne: 

www.ipp24.pl/prawno-podatkowy/temat-tygodnia   




