Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.12.2019 r.

BIULETYN INFORMACYJNY 2019

Szanowni Rzemieślnicy:
Miesiąc grudzień każdego roku, jest nie tylko miesiącem Świąt, ale i miesiącem rozliczeń
i planów na nadchodzący nowy rok. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym biuletynem. Mamy
nadzieję, że informacje w nim zawarte będą Państwu przydatne w prowadzonej działalności
gospodarczej.

I. PRZYPOMINAMY WAŻNE TERMINY:
 DO 27 GRUDNIA 2019 r.

- wpłacamy do Urzędu Skarbowego należny podatek
VAT wynikający z deklaracji za miesiąc listopad 2019.

 DO 28 GRUDNIA 2019 r.

- płacimy podatek w formie Karty Podatkowej
za miesiąc grudzień 2019.

 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r. - sporządzamy remanent towarów handlowych,
materiałów i surowców – dotyczy ”ryczałtowców”,
podatników na zasadach ogólnych oraz p. liniowym.
 OD 15.02.2020 DO 29.02 2020 r.

- złożenie zeznania rocznego PIT -28 przez
„ryczałtowców”.

 DO 31 STYCZNIA 2020 r.

- złożenie informacji PIT- 16 A przez osoby opłacające
Kartę Podatkową. Przypominamy w 2017 roku
płaciliśmy 9% odliczamy 7,75% ubezpieczenia
zdrowotnego.
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Do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy PDF wymagany jest:
 Podpis elektroniczny (wymagany kwalifikowany, płatny)
 Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7
lub Windows 8) i skonfigurowanym dostępem do Internetu.
 Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w aktualnej wersji ( co najmniej wersja 9. 0.0
lub wyższa, zalecana wersja polska).
 Odpowiednia wersja do
lub get.adobe.cm/reader/.

pobrania

na

stronie

producenta:

www.adobe.com/pl/

 Pobrana ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemyinformatyczne-/e-deklaracje/do-pobrania) i zainstalowana w systemie aktualna wtyczka (plugin)
do programu Adobe Reader.
 Pobrane ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemyinformatyczne-/e-deklaracje/formularze) i zapisane na dysku lokalnym odpowiednie wzory
formularzy interaktywnych PDF.
By wypełnić PIT przez internet należy najpierw zainstalować wtyczkę. Aby to zrobić należy
pobrać plik na lokalny komputer (ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy- informatyczne/edeklaracje/do-pobrania) i następnie uruchomić instalator wtyczki.

Uwaga!
Pracownik młodociany - musi rozliczyć się do 30 kwietnia 2020 r. za rok 2019.
Osoby pełnoletnie rozliczają i podpisują zeznanie osobiście, natomiast za osoby,
które nie ukończyły 18 roku życia podpisują rodzice, opiekunowie prawni.

Terminarz płatnika - terminy przekazania deklaracji
 Rodzaj
deklaracji
 PIT-4R

 Termin przekazania do
US
 Forma elektroniczna –
do 31 stycznia 2020 r.

 Termin przekazania do podatnika
 Deklaracja przekazywana
wyłącznie do urzędu skarbowego

 PIT-11

 Forma elektroniczna do 31 stycznia 2020 r.

 Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019 r.

 PIT-8C

 Forma elektroniczna do 31 stycznia 2020 r

 Deklaracja przekazywana
wyłącznie do urzędu skarbowego

 PIT-8AR

 Forma elektroniczna do 31 stycznia 2020 r.

 Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019r.

 PIT-R

 Forma elektroniczna do 31 stycznia 2020 r.

 Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019r.

 informacje IFT

 Forma elektroniczna do 28 lutego 2019 r.

 Forma papierowa lub elektroniczna
- do 28 lutego 2019 r.

Wskazane wyżej terminy nie dotyczą tych pracodawców , którzy kończą działalność
gospodarczą. W takim przypadku formularze należy złożyć do dnia zaprzestania działalności.
2

SKALA PODATKOWA W 2020 ROKU
od 1.01.2020 do 31.12.2020
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
ponad

85.528
85.528

Podatek wynosi

do
17%

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

minus kwota
zmniejszająca
podatek

UWAGA:
ZMIENIAJĄ SIĘ KWOTY WOLNE OD PODATKU I SĄ RÓŻNE
W ZALEŻNOŚCI OD PODSTAWY DO OPODATKOWANIA, KTÓRA DZIELI
SIĘ:
DO 8 000 ZŁ
OD 8 001 ZŁ DO 13 000 ZŁ
OD 13 001 ZŁ DO 85 528 ZŁ

II. Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych
okres obowiązywania:
od 1.12.2019 r. - 29.02.2020 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku
procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
(Mon. Pol. z 2018 r. poz.1100).
Okres

1.12.2019 r. - 29.02.2020 r.
(kwota brutto)

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

246,58 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

295,90 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

345,21 zł

Przyuczenie do zawodu Nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

197,26 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz.2010).
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 Minimalne wynagrodzenie za pracę


Od 1 stycznia 2020 roku czekają nas kolejne już podwyżki płacy minimalnej. Zgodnie
z zapowiedzą rządu najniższe wynagrodzenie za prace na pełnym etacie będzie wynosiło
2600 złotych brutto. To o 350 złotych więcej niż wynosi płaca minimalne w 2019 roku.



KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W 2020 r.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W 2019 r.
Miesięcznie

Uprawniony

Rocznie

dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody

od jednego zakładu pracy

250,00 zł

3000,00 zł

od więcej niż jednego zakładu pracy

250,00 zł

4500,00 zł

dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nie otrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących
przychody

od jednego zakładu pracy

300,00 zł

3600,00 zł

od więcej niż jednego zakładu pracy

300,00 zł

5400,00 zł

dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących
przychody:

od jednego zakładu pracy

250,00 zł

3000,00 zł

od więcej niż jednego zakładu pracy

250,00 zł

4500,00 zł

Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku zmianie ulegną!
Składki ZUS 2020
(Oficjalne dane publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

SKŁADKI ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020
.
Składka
ZUS za
miesiące
styczeń grudzień
2020
Łącznie
miesięczne
składki ZUS
styczeń grudzień
2020

Zdrowotne

Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe
612,19 zł

250,90 zł

76,84 zł

Razem społeczne z chorobowym = 992,30 zł
Razem społeczne bez chorobowego = 915,46 zł

Fundusz
Pracy

52,371

76,84

-RAZEM SKŁADKI ZUS Z CHOROBOWYM
-RAZEM SKŁADKI ZUS BEZ CHOROBOWEGO

Podstawa
wymiaru
(I-XII
'2020)
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Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020
.

Zdrowotne

Składka
ZUS za
miesiące
styczeń grudzień
2020
Łącznie
miesięczne
składki ZUS
styczeń grudzień
2020
Podstawa
wymiaru
(I-XII
'2020)

Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe
143,47 zł

58,80 zł

18,01 zł

Fundusz
Pracy

12,271 zł

Razem społeczne z chorobowym = 232,55
Razem społeczne bez chorobowego = 214,54

-

-RAZEM SKŁADKI ZUS Z CHOROBOWYM
-RAZEM SKŁADKI ZUS BEZ CHOROBOWEGO

III. Opłaty za egzaminy
Dz. U. z 2015 r. poz. 1782 z dnia 4.11.2015 r. art.1 p.3 informuje kandydatów o wysokości
opłat za egzaminy.
Nowe stawki opłat w 2019 roku wynoszą:
- egzamin mistrzowski – 1 521 zł
- egzamin czeladniczy – 761 zł
- egzamin sprawdzający – 254 zł
Egzamin poprawkowy ustalono w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego
lub mistrzowskiego.
Natomiast od 01.01.2020 roku potencjalne stawki będą wynosić:
- egzamin mistrzowski – 1 400 zł
- egzamin czeladniczy – 700 zł
- egzamin sprawdzający – 250 zł
Egzamin poprawkowy ustalono w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego
lub mistrzowskiego.
NIE SĄ TO STAŁE STAWKI (CZEKAMY NA POTWIERDZENIE PRZEZ IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ W KATOWICACH

PRACODAWCO PAMIĘTAJ!
W związku z wprowadzoną od IX/2012 r. zmianą, do wniosków o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenie do wykonywania
określonej pracy, które wypłacają Urzędy Miast i Gmin, należy dołączyć „Formularz Informacji
Przedstawianych Przy Ubieganiu Się o pomoc „DE MINIMIS”, w którym należy wykazać kwotowo
w zł:
1. sumę otrzymanej „refundacji” z O.H.P. przez cały okres kształcenia danego pracownika
młodocianego
2. zapłaconą składkę ZUS-u pracodawcy tj. emerytalną, rentową, wypadkową
3. inne koszty
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W związku z Ad.3 każdy pracodawca szkolący pracownika młodocianego zobowiązany
jest do gromadzenia tzw. faktur na materiały związane ze szkoleniem np. koszt badań wstępnych,
okresowych, kontrolnych; faktur związanych z przeprowadzeniem kursów BHP; odzieży roboczej
i obuwia; narzędzi, środków czystości; opłaty za egzamin sprawdzający, czeladniczy itp.
Dobrze wypełniony formularz de minimis będzie podstawą do otrzymania pełnej wysokości
dofinansowania.
WAŻNE: Pomoc publiczna udzielona w 2012 r. jest pomocą de minimis. W związku z czym, każdy
otrzymany dokument „zaświadczenia o pomocy de minimis” należy zachować, ponieważ zawiera on
ważne informacje (wartość zł brutto stanowiącą wartość euro), które należy wykazać we wniosku
o dofinansowanie składanym do Urzędów Miast / Gmin.
Od 01.02.2009 r. otrzymana kwota dofinansowania kosztów szkolenia od wójta, burmistrza czy
prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego podlega
opodatkowaniu dla „ryczałtowców” i „zasad ogólnych”.
Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Cechu.

IV. „REFUNDACJA”
Zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, dokumenty do „refundacji”
(począwszy od 1 września 2014r.), będą składane kwartalnie.
W celu usprawnienia procesu wyliczenia i wysyłki w/w dokumentów prosimy o ich dostarczenie
do Biura Cechu do 20-tego każdego miesiąca( za miesiąc poprzedni).
Pracodawcy, którzy mają zawarte umowy z O.H.P. a nie sporządzają wniosków o zwrot
poniesionych kosztów szkolenia informujemy, iż O.H.P. zwraca tzw. „refundację” tylko do 12 miesięcy
wstecz. Po upływie tego terminu rzemieślnik traci uprawnienia do tego zwrotu.

Warto pamiętać!
Jeśli zawierasz umowę o pracę w celu nauki zawodu w trakcie roku szkolnego (tzw. umowy
z przepisania na dokończenie nauki) najpierw skontaktuj się z Cechem.
Uprzejmie prosimy o dostarczanie do naszego biura aktualnych kursów B.H.P., oraz
informowanie o zwalnianych pracownikach młodocianych, dostarczanie ich świadectw pracy,
informowanie o jakichkolwiek zmianach dotyczących zakładów.
Jeżeli pracownik młodociany, który
jest zatrudniony w zakładzie pracy kończy
w 2020 r. klasę III i nie ma jeszcze pytań do egzaminu czeladniczego, proszony jest o niezwłoczne
skontaktowanie się z biurem Cechu.

VI. SZKOLENIA
Informujemy, iż w biurze cechu istnieje możliwość zorganizowania szkoleń BHP
dla pracodawców. Szkolenie może być przeprowadzone w dogodnym dla Państwa terminie
po utworzeniu grupy. Natomiast szkolenia wstępne i okresowe dla uczniów i pracowników
zatrudnionych w Państwa firmach można ustalić indywidualnie według potrzeb z BHP-owcem
na spotkaniu dla Pracodawców.
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VII. KONTAKT Z CECHEM
Zarząd oraz Administracja Cechu Rzemieślników i innych Przedsiębiorców
w Jastrzębiu-Zdroju dziękuje wszystkim Rzemieślnikom, którzy na bieżąco opłacają składki
członkowskie oraz wpłacają kwoty na „dobrowolne wpłaty na rozwój rzemiosła”.
Składki członkowskie można regulować osobiście w biurze Cechu, lub przelewem na poniższe konto:
Bank: Volkswagen Bank Direct, nr konta 14 2130 0004 2001 0530 3649 0001
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32/47-63-510, 724-555-545
jak również drogą elektroniczną e- mail cechjastrzebie@onet.pl.
Ponadto najnowsze nowinki i informacje dotyczące zmian godzin pracy Biura, wszelkich projektów,
osiągnięć, ogłoszeń czy potencjalnych konkursów i im podobnych można śledzić na naszym
facebooku pod Nazwą Cech Jastrzębie: facebook.com/cech.rzemieslnikow.3
STRONA INTERNETOWA W TRAKCJE ROZBUDOWY.

Zarząd i Administracja
Cechu Rzemieślników
i innych Przedsiębiorców
w Jastrzębiu-Zdroju
UWAGA
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12 oraz 31.12 2019 roku,
biuro Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju
będzie nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Zdrowych, Rodzinnych i przede wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
7

