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Szanowni Państwo,
Biuletyn Informacyjny Strefy Przedsiębiorcy DESK prowadzony przez Fundację Regionalnego
Rozwoju Edukacji, poświęcony jest m.in. zagadnieniom związanym z przedsiębiorstwami, dotacjami
i szkoleniami mogącymi pomóc nowym jak i długo działającymi na rynku firmom.
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Wraz z dniem 1 grudnia 2018 zmieniła się forma wystawianych zwolnień lekarskich.
Od tego dnia pracownik nie otrzyma już tradycyjnego L4, gdyż zostało ono wyparte
przez elektroniczną formę tzw. e-ZLA. Jak wygląda to w praktyce?

e-ZLA
O elektronicznych zwolnieniach wiele mówiono w poprzednich latach, kiedy to z dniem
01.01.2016 r. nadano lekarzom uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
o czasowej niezdolności do pracy w formie e-ZLA. Do 2016 roku każde zwolnienie miało
wyłącznie papierową formę, a lekarz wypisując dokument sporządzał jednocześnie jego
trzy kopie. Jedna z nich trafiała do rąk pracownika, jedna do ZUS, a jedna pozostawała
w gabinecie lekarskim.
Od 2016 roku nieraz mówiono o zbliżającym się terminie wejścia w życie wyłącznie formy
e-ZLA. Ostatecznie miało to miejsce 1 grudnia 2018 i z tym dniem elektroniczne zwolnienie
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lekarskie stało się jedyną akceptowalną formą. Celem tej zmiany jest usprawnienie pracy Strona | 3
lekarzy i umożliwienie pracodawcom szybkiego dostępu do informacji o absencjach
chorobowych pracowników.

Obieg dokumentów
Dzięki e-ZLA pracownicy nie mają już obowiązku dostarczenia dokumentu do pracodawcy
w ciągu 7 dni od dnia jego wystawienia. Tym samym nie muszą się obawiać, że w wyniku
dostarczenia zwolnienia po terminie stracą 25% należnego świadczenia pieniężnego za czas
nieobecności w pracy. Wystawiony dokument e-ZLA w momencie podpisania przez lekarza
niemalże natychmiast trafia do systemu ZUS.

Dostęp do zwolnień
Każdy pracodawca, by mieć dostęp do e-zwolnień lekarskich swoich pracowników musi
posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych – PUE. Zakłada się go zawsze dla osoby
fizycznej, czyli w imieniu danej spółki pełnomocnikowi, który posiada prywatne konto na
stronach ZUS. Upoważnienie do konta składa za pomocą formularza ZUS PEL, który wysyła
się do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Dzięki temu, pełnomocnik, którym zazwyczaj
jest pracownik biura rachunkowego uzyskuje pełen dostęp do danych Płatnika i może
kontaktować się z ZUS drogą elektroniczną oraz pobierać do rozliczenia zwolnienia
lekarskie.
Drogi Pracodawco, jeśli do dnia dzisiejszego nie posiadasz profilu na PUE, nie zwlekaj. Jak
najszybciej utwórz konto, aby móc na bieżąco monitorować, którzy pracownicy i w jakim
okresie będą przebywać poza firmą. Ta wiedza pomoże w zaplanowaniu pracy zespołu
i uniknięciu przestoju w bieżących działaniach.

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/e-zwolnienia-zmienilo-sie-1-grudnia-201889624

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

BIULETYN
31 styczeń 2019, 01/2019
Fundacja Regionalnego Rozwoju Edukacji
33-100 Tarnów, ul. Wałowa 16; @: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com; www.desktarnow.pl; www.facebook.com/DESKWalowa16; tel.: +48 14 639 08 75

Strona | 4

Platforma Twój e-PIT pozwala na wypełnienie rocznego zeznania podatkowego przez
urzędników. Nie będzie konieczności samodzielnego składania dokumentu i udawania
się do urzędu. Start serwisu planowany jest na 15 lutego.

W tym roku e-PIT obejmie pracowników oraz sprzedawców papierów wartościowych.
Od 2020 dołączą do nich mali przedsiębiorcy.

Twój e-PIT na razie dla pracowników
Pracownicy oraz osoby sprzedające papiery wartościowe rozliczają się formularzami PIT-37
oraz PIT-38. Właśnie te roczne podatkowe zeznania będą składane od tego roku przez
urzędników za pomocą nowej platformy Twój e-PIT, która rusza 15 lutego. Zeznanie
podatkowe będzie znajdować się w systemie i użytkownik po zalogowaniu będzie miał do
niego wgląd z możliwością dokonania edycji niektórych danych w formularzu. Jakie pola
będą mogły zostać zmienione przez podatnika? Przykładowo te dotyczące ulg podatkowych,
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bo urząd skarbowy nie ma wiedzy, z jakich ulg korzysta każdy podatnik, oraz organizacji Strona | 5
pożytku publicznego, na którą chce się przekazać 1% podatku, bo to podlega
indywidualnemu wyborowi podatnika. Po dokonaniu zmian, wystarczy zaakceptować
zeznanie. Jeśli użytkownik uzna, że nic nie trzeba zmieniać, to nie jest wymagane od
niego żadne działanie. Kiedy minie odpowiedni termin, fiskus uzna, że zeznanie zostało
zaakceptowane przez podatnika i zostanie ono złożone. Na platformie będzie można też
sprawdzić, czy należy się zwrot podatku albo czy trzeba dokonać dopłaty. Pojawi się
możliwość zapłacenia podatku online, bo platforma zostanie zintegrowana z płatnościami
elektronicznymi.

Za rok przedsiębiorcy
Według planów resortu finansów, od 2020 roku cyfryzacja PIT-ów obejmie przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli składających formularze PIT-36
oraz PIT-36L. Ponadto rozliczane przez urzędników będą formularze PIT-28 dotyczące
dochodów z tytułu najmu.

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/721tw%C3%B3j-e-pit-startuje-15-lutego-na-razie-dla-pracownik%C3%B3w
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Prowadzenie własnej firmy nie jest wcale takie łatwe. Nawet jeśli nie jest to duże
przedsiębiorstwo, to liczba zadań, które ciążą na CEO, może przytłoczyć. Grunt to
wiedzieć, jak ułatwić sobie życie i radzić z przeciwnościami w pracy.

Poznaj 5 przydatnych narzędzi, które sprawią, że zarządzanie firmą stanie się łatwiejsze
i nie zajmie wiele czasu. Porady z serwisu https://porownywarka-ubezpieczen-ocac.pl/ubezpieczenie-oc/ pomogą Ci optymalizować wydatki na samochód, a inne narzędzia
online pomogą Ci zarządzać zadaniami.
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Narzędzia do planowania pracy i zarządzania czasem
Wydajność Twojej pracy oraz pracy osób, które zatrudniasz, zależy w dużej mierze od
Waszych umiejętności zarządzania czasem i planowania. Jeśli nie jesteś w tym mistrzem,
wcale nie musisz się przejmować. Istnieje wiele aplikacji i programów (nawet
w Internecie), które pomogą Ci zwiększyć efektywność działań. Nawet przeglądarki, takie
jak Google Chrome, posiadają dedykowane wtyczki, z których możesz skorzystać.
Warto także monitorować czas pracy. Wybierz odpowiadający Ci program do zliczania
czasu przy konkretnych zadaniach i stwórz swoją firmową przestrzeń, którą udostępnisz
także pracownikom. Możesz wyodrębnić projekty zgodnie z zadaniami, jakie macie obecnie
do wykonania. Dzięki temu każdy pracownik, będzie zliczał czas, jaki poświęcił na
realizację zadań dla danego klienta i przy określonym projekcie, a Ty otrzymasz
podsumowanie.
Taka wiedza pozwoli Ci nie tle kontrolować, czy osoby przez Ciebie zatrudnione
poświęcają odpowiednio dużo czasu na pracę, co zliczać ten spędzony przy konkretnych
projektach. W ten sposób będziesz wiedział, ile godzin potrzebujecie łącznie na realizację
zobowiązań wobec swoich klientów. Dane te okażą się pomocne przy wycenianiu swojej
pracy. Będą także sygnałem, dzięki któremu zredukujesz czas i będziesz nim lepiej
zarządzać.

Bazy dokumentów w chmurze
Microsoft Office, Google Docs, Dropbox. To najbardziej znane narzędzia, które pozwolą Ci
tworzyć i przechowywać pliki i dokumenty w chmurze. Takie wirtualne miejsce przyda Ci
się, jeśli często dzielisz się dokumentami ze swoimi pracownikami lub wysyłasz pliki do
współpracowników i klientów. Większość z tych narzędzi umożliwia edytowanie ich online.
Będziesz mógł zatem współpracować z innymi osobami nawet wtedy, gdy nie jesteście
w jednym biurze.
Poza tym korzystanie z przestrzeni online to duża oszczędność i dodatkowy sposób na
zabezpieczenie poufnych informacji. Nie będziesz już musiał przechowywać plików na
dyskach zewnętrznych, pendrive’ach i płytach, które mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

Porównywarka ubezpieczeń
Jako pracodawca możesz zaoferować swoim pracownikom ubezpieczenie na życie, NNW,
a jeśli wymaga tego wykonywany przez nich zawód - polisę od odpowiedzialności cywilnej.
Jeśli posiadasz służbowy samochód czy nawet kilka, z których korzystają Twoi podwładni,
musisz je ubezpieczyć. Nie wybierzesz jednak pierwszej lepszej oferty ubezpieczeniowej.
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kupić najlepsze ubezpieczenie OC AC online, skorzystaj z porównywarki, która zaproponuje
Ci dedykowane Tobie oferty, np https://porownywarka-ubezpieczen-oc-ac.pl/.

Programy graficzne i przydatne w marketingu
Pewnie nie raz musiałeś przedstawić swoją firmę podczas spotkania z potencjalnym
klientem lub na konferencji branżowej. Jeśli nie do końca byłeś zadowolony z efektu
swojej pracy, mogło być to spowodowane niezadowalającymi materiałami, które
przygotowałeś wraz z podwładnymi. Jeśli nie masz w teamie doświadczonego grafika,
możesz sam poradzić sobie z wykonaniem materiałów promocyjnych czy chociażby
prezentacji.
Porzuć poczciwego PowerPointa na rzecz innego programu do tworzenia prezentacji
multimedialnych. Możesz wykorzystać chociażby Prezi, które jest łatwe w obsłudze.
A dzięki licznym, oryginalnym szablonom i możliwościom ich wykorzystania na pewno
zainteresujesz słuchaczy swoim wystąpieniem.
Canva czy Photoshop (nawet, jeśli znasz tylko jego podstawy) pozwolą Ci przygotować
w pełni profesjonalne projekty ulotek, plakatów, biuletynów, a także grafik do
wykorzystania w internecie (na stronie www czy w social mediach). Canva ma jednak tę
przewagę nad Photoshopem, że możesz korzystać z niej za darmo online.

Narzędzia analityczne
W zależności od tego, w jakiej branży działasz, inaczej będziesz mierzył efekty swojej
pracy. Najważniejszym miernikiem będzie pewnie sprzedaż i Twój przychód. Ich
zwiększenie to jednak cele długoterminowe. A żeby móc na bieżąco monitorować, czy
wdrożone działania przynoszą efekty, warto śledzić liczbę wejść na Twoją stronę
internetową lub ruch w kanałach mediów społecznościowych (Facebook czy Instagram).

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/718-5narz%C4%99dzi,-kt%C3%B3rych-potrzebuj%C4%85-mikroprzedsi%C4%99biorcy
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Z początkiem roku weszły w życie nowe zmiany w przepisach. Kto może liczyć na
zmianę stawki CIT? Czy wzrosło opodatkowanie samochodów osobowych w firmach?
Oraz ile wynosi kwota wolna od podatku w 2019 roku?

Niższa stawka CIT od 2019 roku
1 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza nową stawkę
podatku dochodowego w wysokości 9%, podczas gdy wcześniej było to 15%. Obniżona
stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2019 r.
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Nie każdy podatnik ma jednak prawo do skorzystania z tej zniżki. Konieczne jest bowiem Strona | 10
spełnienie dodatkowych wymogów.

Kto może liczyć na zmianę stawki z 15 na 9%?
Każdy podatnik chcący skorzystać z obniżonej stawki powinien mieć status tzw. małego
podatnika, czyli przychód za poprzedni rok podatkowy nie mógł być wyższy niż 1,2 mln EUR
brutto. Ponadto w bieżącym roku przychód nie może przekroczyć 1,2 mln EUR, ale w tym
przypadku netto. Warto zwrócić uwagę na to, że biorąc pod uwagę rok poprzedni, mówimy
o kwocie brutto (z VAT) natomiast w bieżącym netto (bez VAT-u). Przypomnę w tym
miejscu, że wartość, która jest brana pod uwagę w przypadku przeliczania na złotówki jest
przeliczana na podstawie średniego kursu euro, który NBP ogłasza w pierwszym dniu
roboczym każdego roku podatkowego. W roku 2019 kurs ten wynosi 4,3016.

Zmiana zasad opodatkowania samochodów osobowych w firmach
Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. dotkną praktycznie wszystkich
przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują w swojej działalnościach samochody
osobowe. W największym stopniu odczują to wszyscy właściciele firm korzystający
z leasingu w tym roku oraz tych, którzy samochody firmowe wykorzystują również do celów
prywatnych.

Lista najważniejszych zmian:
-

Podniesienie limitu amortyzacji do kwoty 150 tys. zł dla samochodów spalinowych
i hybrydowych. W przypadku pojazdów elektrycznych limit wynosi 225 tys. zł. Warto
wspomnieć, że wcześniej limit wynosił 20 tys. euro.

-

Dokładnie te same limity zostały zastosowane w odniesieniu do samochodów
spalinowych i hybrydowych (150 tys. zł) oraz hybrydowych (225 tys. zł), jeżeli
chodzi o leasing operacyjny samochodów osobowych (wcześniej nie było limitu).

-

75% wydatków eksploatacyjnych (benzyna, naprawy, serwis) – tyle od 2019 można
wrzucić w koszty prowadzenia działalności (wcześniej było 100%). Zmiana dotyczy
samochodów używanych zarówno prywatnie, jak i służbowo.
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-

W przypadku gdy samochód użytkowany jest wyłącznie w celach firmowych koszty Strona | 11
eksploatacyjne można nadal w całych 100% traktować jako koszt.

-

Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw.
kilometrówki, będzie uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych
wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność
przedsiębiorcy, a mianowicie podatnicy, którzy dla potrzeb działalności
gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów
uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków. Zmiana ta
dotyczy tylko samochodów osobowych, które nie zostały zgłoszone do ewidencji
środków trwałych.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku
Kwota, od której nie zapłacimy podatku z biegiem czasu jest coraz wyższa. Jeszcze w 2017
roku było to 3 091 zł tymczasem w 2019 roku będzie to aż 8 000 zł. Poniżej przedstawiono
tabelę, która dokładnie pokazuje kwoty wolne od podatku.

ZAROBEK(PRZYCHÓD)
<8 000 zł
8 000 zł – 13000 zł
13 000 zł – 85 528 zł
85 528 zł – 127 000 zł
>127 000 zł

KWOTA WOLNA OD PODATKU
Cała kwota
Od 8 000 zł – 3 091 zł. Im większy dochód tym
mniejsza kwota wolna od podatku
3 091 zł
Od 3 091 zł -1 zł. Im większy dochód tym mniejsza
kwota wolna od podatku
Brak kwoty wolnej od podatku

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/zmiany-przepisach-dla-firm-2019-roku-89586
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
STREFY PRZEDSIĘBIORCY DESK,
przy ulicy Wałowej 16 w Tarnowie
GODZINY OTWARCIA:
Od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
TELEFON KONTAKTOWY:
+48 14 639 08 75
E-MAIL:

strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/DESKWalowa16/
STRONA INTERNETOWA:
http://www.desktarnow.pl/

ZAPRASZAMY WSZYTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEJ PRZESTRZENI COWORKINOWEJ.
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