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Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów
PIT-y za rok 2010

W

tym roku deklaracje podatkowe za
2010 r. będzie można składać do 2
maja 2011 r., gdyż końcowy termin
składania PIT-ów, czyli 30 kwietnia, wypada
w sobotę, a zgodnie z Ordynacją podatkową
termin na złożenie zeznania podatkowego
ulega przesunięciu na najbliższy dzień pracujący. Dobrą wiadomością dla podatników
jest informacja, że rozliczając się za 2010 rok,
można przesłać PIT przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Za 2010
rok będzie można złożyć przez internet następujące formularze wniosków i deklaracji:
PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a także korekty tych deklaracji. Kolejnym ułatwieniem
jest to, że zeznanie podatkowe za rok 2010,
zawierające wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, będzie mogło
być podpisane tylko przez jednego z nich,
a ponadto nie będzie konieczne składanie
upoważnienia UPL-1 w formie papierowej.
Ważne jest, że deklaracja i tak będzie dotyczyć obu małżonków, mimo że elektronicznie uwierzytelni ją tylko jeden z nich.
W przypadku zeznań i deklaracji składanych
przez podatników wspólnie z małżonkiem
r e k l a m a

lub przez osoby samotnie wychowujące dzieci
także istnieje możliwość złożenia ich bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Możliwość rozliczenia przez internet
tych formularzy przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu przesyłania deklaracji
i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.
U. Nr 259, poz. 1769).

Jak złożyć zeznanie
podatkowe
przez internet?

N

a stronie http://www.e-deklaracje.gov.
pl wystarczy pobrać aplikację desktop
lub skorzystać z formularzy na stronie.
Następnie należy wypełnić właściwy dokument zeznania podatkowego oraz wpisać
dane autoryzujące, czyli kwotę przychodu
z 2009 roku. Program poprowadzi nas krok
po kroku, zaznaczając rubryki obowiązkowe
do wypełnienia, obliczy podatek oraz wskaże
błędy – dzięki temu wypełnienie formularza
potrwa tylko kilka minut.

Co istotne, program ten jest bezpieczny
i całkowicie darmowy, a zeznanie podatkowe
zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu
skarbowego. Po złożeniu zeznania podatnik
otrzyma urzędowe potwierdzenie odbioru
(UPO), które jest gwarancją wypełnienia
obowiązku podatkowego.

„Trzynastki”
dla budżetówki

W

raz z końcem marca upłynie termin wypłaty wynagrodzeń rocznych, czyli tzw. trzynastek za 2010
rok. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej nakłada bowiem na pracodawcę
obowiązek wypłaty wynagrodzenia nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku
kalendarzowego, następującego po roku, za
który ono przysługuje.
Dodatkowe roczne wynagrodzenie
otrzymują pracownicy: państwowych
jednostek sfery budżetowej, zatrudnieni
w urzędach organów władzy publicznej,
kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw

pomocniczych jednostek budżetowych, biur
poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów
parlamentarnych.
Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości należało przepracować cały rok. W razie przepracowania
okresu krótszego wynagrodzenie to zostanie
naliczone i wypłacone w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, o ile
nie był on krótszy niż 6 miesięcy.
Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego zależne jest także od czasu
efektywnie przepracowanego, a także od
stosunku pracownika do jego służbowych
obowiązków. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej wyjątkowo
dopuszcza wypłatę trzynastki wtedy, gdy
pracownik nie przepracował 6 miesięcy
w danym roku, np. w przypadku przeniesienia służbowego, przejścia na emeryturę
bądź wygaśnięcia stosunku pracy z powodu
śmierci pracownika.
Nie otrzyma jednak wynagrodzenia
dodatkowego osoba, która np. była przez
wiele miesięcy niezdolna do pracy, w związku z czym nie świadczyła pracy przez przynajmniej 6 miesięcy.

