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Dla internauty sława i zabawa, a dla fiskusa  
poważna działalność gospodarcza do opodatkowania
Pieniądze zarobione w internecie, np. dzięki popularnemu kanałowi YouTube, trzeba rozliczyć z urzędem 
skarbowym. To w wielu wypadkach może oznaczać konieczność rejestracji firmy
Mariusz Szulc
mariusz.szulc@infor.pl

Popularność ogólnoświa-
towej sieci komputerowej 
sprawiła, że coraz więcej 
osób zaczyna mniej lub bar-
dziej regularnie publikować 
autorskie treści na swoich 
stronach internetowych czy 
też publikować filmiki w po-
pularnym serwisie YouTube. 
Motywy są różne: jedni robią 
to dla zabawy, inni dzielą się 
swoim hobby, dla wielu jed-
nak impulsem do działania są 
informacje o niebotycznych 
zarobkach, jakie można osią-
gnąć z tego typu działalności. 
Oficjalnych danych nie ma, 
ale jeśli wierzyć informacjom 
ujawnianym przez tych, któ-
rzy takie dochody otrzymują, 
za wyjątkowo popularny fil-
mik umieszczony w serwisie 
YouTube udało się zarobić na-
wet kilkaset tysięcy złotych. 
Podstawowym źródłem do-
chodu są umieszczane na 
stronach reklamy (czasem 
mogą to być też darowizny 
i inne tego typu przychody, 
np. ze strony firm kosme-
tycznych czy odzieżowych). 
Popularnemu internaucie już 
same reklamy potrafią przy-
nieść wysokie wpływy. Wtedy 
jednak do gry wkracza fiskus.

Jak rozliczać
Fiskus często jest zdania, że 
internauta osiąga przychody 
ze źródła, jakim jest pozarol-
nicza działalność gospodar-
cza. I nie ma dla niego przy 
tym znaczenia, że działal-
ność nie została zarejestro-
wana w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Go-
spodarczej. Zgodnie bowiem 
z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT 
z 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361 ze zm.) za 
działalność gospodarczą nale-

ży uznać działalność zarobko-
wą, prowadzoną we własnym 
imieniu, w sposób zorganizo-
wany i ciągły, bez względu na 
jej rezultat, w tym działalność 
usługową i handlową. Dodat-
kowo przychody z niej uzyski-
wane nie mogą być zaliczone 
do innych źródeł, np. z najmu.

Wystarczy więc spełnić ta-
kie warunki, aby fiskus uznał, 
że rozliczać się powinniśmy 
tak jak inni przedsiębior-
cy. Jak potwierdziło Mini-
sterstwo Finansów w odpo-
wiedzi na pytanie DGP, nie 
ma przy tym znaczenia, czy 
internauta posiada status 
przedsiębiorcy w rozumie-
niu odrębnych przepisów, np. 
ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, oraz to, 
czy dokonał rejestracji w or-
ganie ewidencyjnym i sta-
tystycznym. A jak wyjaśnia 
Krystian Pawłowicz, dorad-
ca podatkowy z kancelarii 
Olesińscy i wspólnicy – taka 
kwalifikacja niesie określo-
ne konsekwencje. Przycho-
dy oraz koszty ich uzyskania 
należy oczywiście wykazać 
we właściwym zeznaniu 
rocznym. Uzyskany dochód 
podlegać będzie opodatko-
waniu. Co więcej, na podat-
nikach osiągających dochody 
z działalności gospodarczej 
ciąży obowiązek wpłacania 
miesięcznych zaliczek na 
PIT. Niedopełnienie tych 
obowiązków może skutkować 
koniecznością zapłaty należ-
nego podatku wraz z ewentu-
alnymi odsetkami karnymi. 
Dodatkowo podatnik naraża 
się na odpowiedzialność kar-
no-skarbową. 

Niezależnie od tego nie-
ostrożny przedsiębiorca na-
raża się na mandat z art. 60 
kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 482 ze zm.). 
Przepis ten mówi, że osoba, 

która wykonuje działalność 
gospodarczą bez wymagane-
go zgłoszenia, wpisu do reje-
stru albo wymaganej konce-
sji bądź zezwolenia narażona 
jest na karę ograniczenia 
wolności albo grzywny. 

Gdzie granica
Przedsiębiorcą nie będzie 
każdy internauta. Jak wyja-
śnia Mateusz Wąsik, ekspert 
podatkowy w KPMG w Polsce, 
pomocna może być ocena, czy 
internauta np. prowadzi kilka 
blogów, jego nastawienie do 
współpracy z reklamodawca-
mi (poprzez umieszczenie na 
stronach WWW cennika re-
klam czy bezpośrednio odwo-
łania do kontaktu z reklamo-
dawcami). W praktyce więc 
dotyczy to osoby, która nie 
traktuje działalności w in-
ternecie jako hobby, a jako 
ważne źródło zarobku. 

Nie ma jednak jasnych 
i czytelnych kryteriów, kie-
dy taka osoba spełni defini-
cję działalności gospodar-
czej. Zdaniem urzędników 
decydujące znaczenie ma 
nie efekt działań internau-
ty, lecz ich cel i zamiar, który 
mu przyświecał.

W praktyce fiskus nie po-
winien uznać, że umiesz-
czenie kilku popularnych 
filmów na internetowym 
serwisie jest równoznaczne 
z obowiązkiem rozliczeń jako 
przedsiębiorca. Internauta 
w tym początkowym okre-
sie najczęściej ma zawartą 
umowę z Google i to amery-
kańska korporacja zajmuje 
się pozyskiwaniem reklam 
(jeśli jednak internaucie to 
nie wystarcza i sam regular-
nie podejmie kroki w tym za-
kresie, to trudno będzie mu 
się obronić przed zarzutem, 
że prowadzi niezarejestrowa-
ną firmę). 

Inaczej będzie, jeśli dany 
internauta prowadzi stro-
nę, na której prezentuje au-
torskie treści. Samodzielne 
jej utrzymanie i uzyskanie 
rozpoznawalności w sieci 
wymaga wielu wydatków, 
m.in. na infrastrukturę, od-
powiednią wydajność, gra-
fikę i pozycjonowanie. Bez 
poniesienia takich kosztów 
strona i zawarte na niej tre-
ści nie wyróżni się niczym 
szczególnym i nie przynie-
sie zysków. Duże wydatki 
na stronę poniesione przez 
internautę bez żadnych po-
średników mogą zwiększyć 
prawdopodobieństwo uzna-
nia, że działa on jak przed-
siębiorca i nastawił się na 
pozyskiwanie dochodów 
z reklam. 

Wynajem strony
Internauta, który nie spełnia 
definicji działalności gospo-
darczej, także musi podzie-
lić się z fiskusem pieniędz-
mi z reklam. Do niedawna 
urzędnicy byli zdania, że 
powinien je rozliczyć jako 
tzw. przychód z innych źró-
deł według skali podatkowej 
(18 i 32 proc.) do 30 kwietnia 
roku następującego po roku, 
w którym uzyskiwał dochody, 
kiedy to należy złożyć zezna-
nie roczne. Internauci często 
wybierali jednak ryczałtową 
stawkę 8,5 proc., uważając, że 
w praktyce wynajmują swoje 
strony reklamodawcom. Fi-
skus początkowo twierdził, że 
umowa stanowiąca podstawę 
do udostępniania powierzch-
ni na stronie internetowej, 
m.in. w celach reklamowych, 
jest umową nienazwaną, któ-
rej nie można jednoznacznie 
przypisać cech umowy najmu 
lub dzierżawy. Innego zda-
nia były sądy administracyj-
ne, m.in. Naczelny Sąd Ad-

ministracyjny w wyrokach 
z 9 marca 2012 r. (sygn. akt 
II FSK 1548/10), z 19 czerw-
ca 2012 r. (sygn. akt. II FSK 
2485/10) i z 27 lutego 2013 r. 
(sygn. akt II FSK 1305/11). Mi-
nister finansów ostatecznie 
zmienił zdanie i 5 września 
2014 r. wydał interpretację 
ogólną nr DD2/033/55/KBF/14/
RD-75000, w której potwier-
dził, że to podatnicy mają ra-
cję. Dziś można więc wybrać 
stawkę 8,5 proc. Wymaga to 
spełnienia kilku formalno-
ści, tj. zgłoszenia takiej for-
my rozliczeń do 20 stycznia 
danego roku (bądź 20. dnia 
miesiąca po osiągnięciu 
pierwszego przychodu). Ze-
znanie roczne internauta 
złoży już do końca stycznia 
danego roku na druku PIT-28. 
W trakcie roku będzie musiał 
samodzielnie obliczać i wpła-
cać do urzędu skarbowego za-
liczki na daninę do 20. dnia 
następnego miesiąca po tym, 
w którym uzyska przychód. 
Zaliczkę za grudzień należy 

wpłacić w terminie złożenia 
zeznania podatkowego, czy-
li do 31 stycznia następnego 
roku podatkowego. Możliwe 
jest także rozliczanie kwar-
talne według podobnych  
zasad. 

Ryczałt jest korzystny 
dla internautów, którzy nie 
osiągają jeszcze wysokich 
przychodów lub mają niskie 
koszty jego uzyskania. W tym 
wypadku mają prawo płacić 
tylko 8,5 proc. od uzyskane-
go przychodu, a nie 18 bądź 
32 proc. (choć dalej mają pra-
wo rozliczyć się w ten spo-
sób). Jednak ryczałtowcy nie 
będą mogli tak jak internauci-
-przedsiębiorcy rozliczyć kosz-
tów podatkowych. Podatnicy 
rozliczający się według zasad 
przewidzianych dla przed-
siębiorców mogą odliczyć od 
przychodu koszty jego uzyska-
nia (np. wydatki na zakup ka-
mery czy gadżetów użytych do 
produkcji filmików) i dopiero 
tak ustalony dochód podlega 
opodatkowaniu.  

Więcej czasu na uzyskanie zezwoleń. Nie dla wszystkich
Piotr Pieńkosz
piotr.pienkosz@infor.pl

Firmy dostały dodatkowy rok 
na zdobycie nowych decyzji 
umożliwiających im prowa-
dzenie działalności w zakre-
sie odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów

Ministerstwo Środowiska 
dopięło swego. W życie we-
szła właśnie zmiana ustawy 
w tej sprawie. Przypomnij-
my, że w listopadzie zeszłe-
go roku na łamach „Firmy 
i Prawa” (DGP nr 223) wice-
minister Janusz Ostapiuk 
informował, że niewiele 
firm uzyskało nowe zezwo-
lenia na odzysk i unieszko-
dliwianie odpadów. Muszą je 
uzyskać firmy, które działają 
na podstawie decyzji w za-
kresie gospodarowania od-
padami wydanych w opar-
ciu o stare przepisy. Ustawa 
o odpadach z 14  grudnia 
2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 
ze zm.) zmieniła bowiem 

wymogi związane z uzyski-
waniem zezwoleń. Decyzje 
wydane w oparciu o stare 
przepisy miały stracić waż-
ność, jak pierwotnie zakła-
dano, 23  stycznia 2015  r. 
(a więc po upływie dwóch 
lat od wejścia w życie no-
wej ustawy). 

Już pod koniec zeszłego 
roku okazało się jednak, że 
przedsiębiorcy tradycyjnie 
zostawili załatwianie spraw 
urzędowych na ostatnią 
chwilę i mogą nie zdążyć. Po-
jawiło się zagrożenie, że po 
23 stycznia 2015 r. wspomnia-
ni przedsiębiorcy nie mieliby 
upoważnienia do prowadze-
nia biznesu. To z kolei gro-
ziło śmieciowym paraliżem 
w wielu regionach kraju, po-
nieważ firmy odbierające na 
terenie gmin odpady komu-
nalne bez opisywanych ze-
zwoleń nie miałyby prawa 
prowadzić działalności.

Zaniepokojone Minister-
stwo Środowiska postano-
wiło doprowadzić do zmiany 

przepisów i przeforsować bły-
skawicznie w Sejmie pomysł 
przedłużenia terminu obo-
wiązywania starych zezwoleń 
o kolejny rok. – Spróbujemy 
przekonać posłów do małej 
nowelizacji ustawy o odpa-
dach. Nie chcemy bowiem 
dopuścić do sytuacji, że pew-
na liczba przedsiębiorstw zaj-
mujących się odbiorem, wy-
wozem i przetwarzaniem 
odpadów stanie w styczniu 
wobec problemu braku decy-
zji, a co za tym idzie koniecz-
nością ograniczenia swojej 
działalności – tłumaczył w li-
stopadzie ub.r. wiceminister 
środowiska Janusz Ostapiuk. 

W styczniu tego roku oka-
zało się, że parlamentarzyści 
dali się przekonać. Zgodnie 
z sugestiami resortu posło-
wie zdecydowali o nowe-
lizacji ustawy o odpadach 
i przedłużeniu o rok terminu 
ważności starych decyzji. Pod 
zmianami podpisał się prezy-
dent, a nowelizację opubliko-
wano w Dzienniku Ustaw pod 

poz. 122. Dzięki temu przed-
siębiorcy jeszcze przez naj-
bliższe dwanaście miesięcy, 
do 23 stycznia 2016 r., mogą 
działać na podstawie starych 
zezwoleń. 

Dodatkowy czas przedsię-
biorcy powinni wykorzystać 

na załatwienie formalności 
niezbędnych przy staraniach 
o nową decyzję. Wbrew po-
zorom czasu nie jest wiele. 
Samo zgromadzenie nie-
zbędnych danych i doku-
mentacji zająć może w nie-
których wypadkach wiele 

miesięcy. Ustawa o odpa-
dach w art. 42 wymienia 
kilkanaście obligatoryjnych 
elementów wniosku o wyda-
nie zezwolenia, który skła-
da się u właściwego miejsco-
wo marszałka województwa. 
Oprócz prostych informacji 
przedsiębiorca musi podać 
wiele danych opisowych, 
jak przedstawienie możli-
wości technicznych i orga-
nizacyjnych pozwalających 
należycie wykonywać dzia-
łalność w zakresie zbierania 
lub przetwarzania odpadów. 
Firma musi również wskazać 
metody, które będzie stoso-
wała w prowadzonej dzia-
łalności. W wielu przypad-
kach przedsiębiorca musi 
do wniosku dołączyć decy-
zję o środowiskowych uwa-
runkowaniach.   

pisaliśmy o tym
  Widmo śmieciowego paraliżu 
nad firmami i miastami – DGp 
nr 223/2014 

VAT tylko zagraniczny

Udostępnienie strony internetowej dla reklam może przy-
nieść także obowiązki w podatku od towarów i usług. In-
ternauta świadczy bowiem na rzecz Google usługę drogą 
elektroniczną, a ta zgodnie z ogólną zasadą z art. 28b 
ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
powinna być ona rozliczona w kraju siedziby nabywcy 
świadczenia. W przypadku Google będzie to Irlandia, gdyż 
to tamtejszy oddział jest stroną umowy z internautą. Co 
to oznacza dla internauty? Przed uzyskaniem pierwszych 
zarobków powinien (nawet jeśli korzysta ze zwolnienia) 
zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Jeśli jest podatni-
kiem VAT, powinien wystawić fakturę ze stawką „np.” (nie 
podlega opodatkowaniu w Polsce) i z adnotacją „odwrotne 
obciążenie”. Nie musi jej wysyłać nabywcy usługi. Ma na-
tomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego od wy-
datków, które służyły działalności opodatkowanej. Zasady 
te będą dotyczyły internautów, którzy nie korzystają 
ze zwolnienia podmiotowego lub którzy z niego  
zrezygnowali. 

oPinia ekSPerta

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku weszła w życie 
23 stycznia 2013 r., zatem dotychczasowe zezwolenia 
powinny były wygasnąć najpóźniej z 23 stycznia 2015 r. 

Nowelizacja powoduje, że pierwotnie zakładany termin uległ 
przedłużeniu o kolejny rok, tj. do 23 stycznia 2016 r. Podkreślić 
jednak trzeba, że cały czas obowiązuje jednak zasada, zgodnie 
z którą dotychczasowe zezwolenia obowiązują przede 
wszystkim na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż 
do 23 stycznia 2016 r. Ostatnia zmiana nie powoduje zatem 
wydłużenia obowiązywania dotychczasowych zezwoleń, jeżeli 
z treści wynika, że dane zezwolenie wydane zostało przez 
organ ochrony środowiska na okres upływający przed tą datą.

Daniel ChojnaCki
radca prawny, zespół prawa ochrony środowiska, 
kancelaria Domański Zakrzewski palinka sp.k.

C3

aktualności
Dziennik Gazeta Prawna,  3 lutego 2015 nr 22 (3915)    gazetaprawna.pl

Dla internauty sława i zabawa, a dla fiskusa 
poważna działalność gospodarcza do opodatkowania
Pieniądze zarobione w internecie, np. dzięki popularnemu kanałowi YouTube, trzeba rozliczyć z urzędem 
skarbowym. To w wielu wypadkach może oznaczać konieczność rejestracji firmy
Mariusz Szulc
mariusz.szulc@infor.pl

Popularność ogólnoświa-
towej sieci komputerowej 
sprawiła, że coraz więcej 
osób zaczyna mniej lub bar-
dziej regularnie publikować 
autorskie treści na swoich 
stronach internetowych czy 
też publikować filmiki w po-
pularnym serwisie YouTube. 
Motywy są różne: jedni robią 
to dla zabawy, inni dzielą się 
swoim hobby, dla wielu jed-
nak impulsem do działania są 
informacje o niebotycznych 
zarobkach, jakie można osią-
gnąć z tego typu działalności. 
Oficjalnych danych nie ma, 
ale jeśli wierzyć informacjom 
ujawnianym przez tych, któ-
rzy takie dochody otrzymują, 
za wyjątkowo popularny fil-
mik umieszczony w serwisie 
YouTube udało się zarobić na-
wet kilkaset tysięcy złotych. 
Podstawowym źródłem do-
chodu są umieszczane na 
stronach reklamy (czasem 
mogą to być też darowizny 
i inne tego typu przychody, 
np. ze strony firm kosme-
tycznych czy odzieżowych). 
Popularnemu internaucie już 
same reklamy potrafią przy-
nieść wysokie wpływy. Wtedy 
jednak do gry wkracza fiskus.

Jak rozliczać
Fiskus często jest zdania, że 
internauta osiąga przychody 
ze źródła, jakim jest pozarol-
nicza działalność gospodar-
cza. I nie ma dla niego przy 
tym znaczenia, że działal-
ność nie została zarejestro-
wana w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Go-
spodarczej. Zgodnie bowiem 
z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT 
z 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361 ze zm.) za 
działalność gospodarczą nale-

ży uznać działalność zarobko-
wą, prowadzoną we własnym 
imieniu, w sposób zorganizo-
wany i ciągły, bez względu na 
jej rezultat, w tym działalność 
usługową i handlową. Dodat-
kowo przychody z niej uzyski-
wane nie mogą być zaliczone 
do innych źródeł, np. z najmu.

Wystarczy więc spełnić ta-
kie warunki, aby fiskus uznał, 
że rozliczać się powinniśmy 
tak jak inni przedsiębior-
cy. Jak potwierdziło Mini-
sterstwo Finansów w odpo-
wiedzi na pytanie DGP, nie 
ma przy tym znaczenia, czy 
internauta posiada status 
przedsiębiorcy w rozumie-
niu odrębnych przepisów, np. 
ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, oraz to, 
czy dokonał rejestracji w or-
ganie ewidencyjnym i sta-
tystycznym. A jak wyjaśnia 
Krystian Pawłowicz, dorad-
ca podatkowy z kancelarii 
Olesińscy i wspólnicy – taka 
kwalifikacja niesie określo-
ne konsekwencje. Przycho-
dy oraz koszty ich uzyskania 
należy oczywiście wykazać 
we właściwym zeznaniu 
rocznym. Uzyskany dochód 
podlegać będzie opodatko-
waniu. Co więcej, na podat-
nikach osiągających dochody 
z działalności gospodarczej 
ciąży obowiązek wpłacania 
miesięcznych zaliczek na 
PIT. Niedopełnienie tych 
obowiązków może skutkować 
koniecznością zapłaty należ-
nego podatku wraz z ewentu-
alnymi odsetkami karnymi. 
Dodatkowo podatnik naraża 
się na odpowiedzialność kar-
no-skarbową. 

Niezależnie od tego nie-
ostrożny przedsiębiorca na-
raża się na mandat z art. 60 
kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 482 ze zm.). 
Przepis ten mówi, że osoba, 

która wykonuje działalność 
gospodarczą bez wymagane-
go zgłoszenia, wpisu do reje-
stru albo wymaganej konce-
sji bądź zezwolenia narażona 
jest na karę ograniczenia 
wolności albo grzywny. 

Gdzie granica
Przedsiębiorcą nie będzie 
każdy internauta. Jak wyja-
śnia Mateusz Wąsik, ekspert 
podatkowy w KPMG w Polsce, 
pomocna może być ocena, czy 
internauta np. prowadzi kilka 
blogów, jego nastawienie do 
współpracy z reklamodawca-
mi (poprzez umieszczenie na 
stronach WWW cennika reWWW cennika reWWW -
klam czy bezpośrednio odwo-
łania do kontaktu z reklamo-
dawcami). W praktyce więc 
dotyczy to osoby, która nie 
traktuje działalności w in-
ternecie jako hobby, a jako 
ważne źródło zarobku. 

Nie ma jednak jasnych 
i czytelnych kryteriów, kie-
dy taka osoba spełni defini-
cję działalności gospodar-
czej. Zdaniem urzędników 
decydujące znaczenie ma 
nie efekt działań internau-
ty, lecz ich cel i zamiar, który 
mu przyświecał.

W praktyce fiskus nie po-
winien uznać, że umiesz-
czenie kilku popularnych 
filmów na internetowym 
serwisie jest równoznaczne 
z obowiązkiem rozliczeń jako 
przedsiębiorca. Internauta 
w tym początkowym okre-
sie najczęściej ma zawartą 
umowę z Google i to amery-
kańska korporacja zajmuje 
się pozyskiwaniem reklam 
(jeśli jednak internaucie to 
nie wystarcza i sam regular-
nie podejmie kroki w tym za-
kresie, to trudno będzie mu 
się obronić przed zarzutem, 
że prowadzi niezarejestrowa-
ną firmę). 

Inaczej będzie, jeśli dany 
internauta prowadzi stro-
nę, na której prezentuje au-
torskie treści. Samodzielne 
jej utrzymanie i uzyskanie 
rozpoznawalności w sieci 
wymaga wielu wydatków, 
m.in. na infrastrukturę, od-
powiednią wydajność, gra-
fikę i pozycjonowanie. Bez 
poniesienia takich kosztów 
strona i zawarte na niej tre-
ści nie wyróżni się niczym 
szczególnym i nie przynie-
sie zysków. Duże wydatki 
na stronę poniesione przez 
internautę bez żadnych po-
średników mogą zwiększyć 
prawdopodobieństwo uzna-
nia, że działa on jak przed-
siębiorca i nastawił się na 
pozyskiwanie dochodów 
z reklam. 

Wynajem strony
Internauta, który nie spełnia 
definicji działalności gospo-
darczej, także musi podzie-
lić się z fiskusem pieniędz-
mi z reklam. Do niedawna 
urzędnicy byli zdania, że 
powinien je rozliczyć jako 
tzw. przychód z innych źró-
deł według skali podatkowej 
(18 i 32 proc.) do 30 kwietnia 
roku następującego po roku, 
w którym uzyskiwał dochody, 
kiedy to należy złożyć zezna-
nie roczne. Internauci często 
wybierali jednak ryczałtową 
stawkę 8,5 proc., uważając, że 
w praktyce wynajmują swoje 
strony reklamodawcom. Fi-
skus początkowo twierdził, że 
umowa stanowiąca podstawę 
do udostępniania powierzch-
ni na stronie internetowej, 
m.in. w celach reklamowych, 
jest umową nienazwaną, któ-
rej nie można jednoznacznie 
przypisać cech umowy najmu 
lub dzierżawy. Innego zda-
nia były sądy administracyj-
ne, m.in. Naczelny Sąd Ad-

ministracyjny w wyrokach 
z 9 marca 2012 r. (sygn. akt 
II FSK 1548/10), z 19 czerw-
ca 2012 r. (sygn. akt. II FSK 
2485/10) i z 27 lutego 2013 r. 
(sygn. akt II FSK 1305/11). Mi-
nister finansów ostatecznie 
zmienił zdanie i 5 września 
2014 r. wydał interpretację 
ogólną nr DD2/033/55/KBF/14/
RD-75000, w której potwier-
dził, że to podatnicy mają ra-
cję. Dziś można więc wybrać 
stawkę 8,5 proc. Wymaga to 
spełnienia kilku formalno-
ści, tj. zgłoszenia takiej for-
my rozliczeń do 20 stycznia 
danego roku (bądź 20. dnia 
miesiąca po osiągnięciu 
pierwszego przychodu). Ze-
znanie roczne internauta 
złoży już do końca stycznia 
danego roku na druku PIT-28. 
W trakcie roku będzie musiał 
samodzielnie obliczać i wpła-
cać do urzędu skarbowego za-
liczki na daninę do 20. dnia 
następnego miesiąca po tym, 
w którym uzyska przychód. 
Zaliczkę za grudzień należy 

wpłacić w terminie złożenia 
zeznania podatkowego, czy-
li do 31 stycznia następnego 
roku podatkowego. Możliwe 
jest także rozliczanie kwar-
talne według podobnych 
zasad. 

Ryczałt jest korzystny 
dla internautów, którzy nie 
osiągają jeszcze wysokich 
przychodów lub mają niskie 
koszty jego uzyskania. W tym 
wypadku mają prawo płacić 
tylko 8,5 proc. od uzyskane-
go przychodu, a nie 18 bądź 
32 proc. (choć dalej mają pra-
wo rozliczyć się w ten spo-
sób). Jednak ryczałtowcy nie 
będą mogli tak jak internauci-
-przedsiębiorcy rozliczyć kosz-
tów podatkowych. Podatnicy 
rozliczający się według zasad 
przewidzianych dla przed-
siębiorców mogą odliczyć od 
przychodu koszty jego uzyska-
nia (np. wydatki na zakup ka-
mery czy gadżetów użytych do 
produkcji filmików) i dopiero 
tak ustalony dochód podlega 
opodatkowaniu.

Więcej czasu na uzyskanie zezwoleń. Nie dla wszystkich
Piotr Pieńkosz
piotr.pienkosz@infor.pl

Firmy dostały dodatkowy rok 
na zdobycie nowych decyzji 
umożliwiających im prowa-
dzenie działalności w zakre-
sie odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów

Ministerstwo Środowiska 
dopięło swego. W życie we-
szła właśnie zmiana ustawy 
w tej sprawie. Przypomnij-
my, że w listopadzie zeszłe-
go roku na łamach „Firmy 
i Prawa” (DGP nr 223) wice-
minister Janusz Ostapiuk 
informował, że niewiele 
firm uzyskało nowe zezwo-
lenia na odzysk i unieszko-
dliwianie odpadów. Muszą je 
uzyskać firmy, które działają 
na podstawie decyzji w za-
kresie gospodarowania od-
padami wydanych w opar-
ciu o stare przepisy. Ustawa 
o odpadach z 14  grudnia 
2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 
ze zm.) zmieniła bowiem 

wymogi związane z uzyski-
waniem zezwoleń. Decyzje 
wydane w oparciu o stare 
przepisy miały stracić waż-
ność, jak pierwotnie zakła-
dano, 23  stycznia 2015  r. 
(a więc po upływie dwóch 
lat od wejścia w życie no-
wej ustawy). 

Już pod koniec zeszłego 
roku okazało się jednak, że 
przedsiębiorcy tradycyjnie 
zostawili załatwianie spraw 
urzędowych na ostatnią 
chwilę i mogą nie zdążyć. Po-
jawiło się zagrożenie, że po 
23 stycznia 2015 r. wspomnia-
ni przedsiębiorcy nie mieliby 
upoważnienia do prowadze-
nia biznesu. To z kolei gro-
ziło śmieciowym paraliżem 
w wielu regionach kraju, po-
nieważ firmy odbierające na 
terenie gmin odpady komu-
nalne bez opisywanych ze-
zwoleń nie miałyby prawa 
prowadzić działalności.

Zaniepokojone Minister-
stwo Środowiska postano-
wiło doprowadzić do zmiany 

przepisów i przeforsować bły-
skawicznie w Sejmie pomysł 
przedłużenia terminu obo-
wiązywania starych zezwoleń 
o kolejny rok. – Spróbujemy 
przekonać posłów do małej 
nowelizacji ustawy o odpa-
dach. Nie chcemy bowiem 
dopuścić do sytuacji, że pew-
na liczba przedsiębiorstw zaj-
mujących się odbiorem, wy-
wozem i przetwarzaniem 
odpadów stanie w styczniu 
wobec problemu braku decy-
zji, a co za tym idzie koniecz-
nością ograniczenia swojej 
działalności – tłumaczył w li-
stopadzie ub.r. wiceminister 
środowiska Janusz Ostapiuk. 

W styczniu tego roku oka-
zało się, że parlamentarzyści 
dali się przekonać. Zgodnie 
z sugestiami resortu posło-
wie zdecydowali o nowe-
lizacji ustawy o odpadach 
i przedłużeniu o rok terminu 
ważności starych decyzji. Pod 
zmianami podpisał się prezy-
dent, a nowelizację opubliko-
wano w Dzienniku Ustaw pod 

poz. 122. Dzięki temu przed-
siębiorcy jeszcze przez naj-
bliższe dwanaście miesięcy, 
do 23 stycznia 2016 r., mogą 
działać na podstawie starych 
zezwoleń. 

Dodatkowy czas przedsię-
biorcy powinni wykorzystać 

na załatwienie formalności 
niezbędnych przy staraniach 
o nową decyzję. Wbrew po-
zorom czasu nie jest wiele. 
Samo zgromadzenie nie-
zbędnych danych i doku-
mentacji zająć może w nie-
których wypadkach wiele 

miesięcy. Ustawa o odpa-
dach w art. 42 wymienia 
kilkanaście obligatoryjnych 
elementów wniosku o wyda-
nie zezwolenia, który skła-
da się u właściwego miejsco-
wo marszałka województwa. 
Oprócz prostych informacji 
przedsiębiorca musi podać 
wiele danych opisowych, 
jak przedstawienie możli-
wości technicznych i orga-
nizacyjnych pozwalających 
należycie wykonywać dzia-
łalność w zakresie zbierania 
lub przetwarzania odpadów. 
Firma musi również wskazać 
metody, które będzie stoso-
wała w prowadzonej dzia-
łalności. W wielu przypad-
kach przedsiębiorca musi 
do wniosku dołączyć decy-
zję o środowiskowych uwa-
runkowaniach. 

pisaliśmy o tym
Widmo śmieciowego paraliżu 
nad firmami i miastami – DGp
nr 223/2014 

VAT tylko zagraniczny

Udostępnienie strony internetowej dla reklam może przy-
nieść także obowiązki w podatku od towarów i usług. In-
ternauta świadczy bowiem na rzecz Google usługę drogą 
elektroniczną, a ta zgodnie z ogólną zasadą z art. 28b 
ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
powinna być ona rozliczona w kraju siedziby nabywcy 
świadczenia. W przypadku Google będzie to Irlandia, gdyż 
to tamtejszy oddział jest stroną umowy z internautą. Co 
to oznacza dla internauty? Przed uzyskaniem pierwszych 
zarobków powinien (nawet jeśli korzysta ze zwolnienia) 
zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Jeśli jest podatni-
kiem VAT, powinien wystawić fakturę ze stawką „np.” (nie 
podlega opodatkowaniu w Polsce) i z adnotacją „odwrotne 
obciążenie”. Nie musi jej wysyłać nabywcy usługi. Ma na-
tomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego od wy-
datków, które służyły działalności opodatkowanej. Zasady 
te będą dotyczyły internautów, którzy nie korzystają 
ze zwolnienia podmiotowego lub którzy z niego 
zrezygnowali. 

oPinia ekSPerta

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku weszła w życie 
23 stycznia 2013 r., zatem dotychczasowe zezwolenia 
powinny były wygasnąć najpóźniej z 23 stycznia 2015 r. Upowinny były wygasnąć najpóźniej z 23 stycznia 2015 r. U

Nowelizacja powoduje, że pierwotnie zakładany termin uległ 
przedłużeniu o kolejny rok, tj. do 23 stycznia 2016 r. Podkreślić 
jednak trzeba, że cały czas obowiązuje jednak zasada, zgodnie 
z którą dotychczasowe zezwolenia obowiązują przede 
wszystkim na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż 
do 23 stycznia 2016 r. Ostatnia zmiana nie powoduje zatem 
wydłużenia obowiązywania dotychczasowych zezwoleń, jeżeli 
z treści wynika, że dane zezwolenie wydane zostało przez 
organ ochrony środowiska na okres upływający przed tą datą.

Daniel ChojnaCki
radca prawny, zespół prawa ochrony środowiska, 
kancelaria Domański Zakrzewski palinka sp.k.


