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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

•

•

•
•

na bie¿¹ce wydatki,
na du¿e wydatki,

na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,

szybka gotówka
kredyt gotówkowy
kredyt konsolidacyjny

na codzienne wydatki.karta kredytowa

Dobry
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w :Sieci Kredyt

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032

GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032

230 71 75

230 82 15

DobrejWiêcej o dowiesz siê u agenta:Ofercie

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

Przyk³adowo, za zalegali-
zowanie sklepu o kubatu-
rze 2.500 m3 wybudowa-
nego bez pozwolenia na 
budowê, op³ata wyniesie 
375.000 z³, za budynek 
mieszkalny jednorodzinny 
- 50.000 z³, za dom letni-
skowy lub gara¿ do dwóch 
stanowisk - 25.000 z³.

Na niektóre prace budow-
lane nie jest potrzebne po-
zwolenie na budowê - wy-
starczy dokonanie w staro-
stwie zg³oszenia zamiaru 
rozpoczêcia prac. 

Jeœli w terminie 30 dni or-
gan nie wniesie sprzeciwu, 
prace mo¿na rozpocz¹æ. 
Dotyczy to np. budowy 

ogrodzeñ od strony ulic. 
Jeœli prace wykonano bez 
zg³oszenia lub pomimo 
sprzeciwu organu, rów-
nie¿ mamy do czynienia 
z samowol¹ budowlan¹. 
Jej legalizacja jest jed-
nak znacznie tañsza - w 
zale¿noœci od rodzaju 
obiektu wynosi 2.500 z³ 
lub 5.000 z³. (nd)

Pañstwo zwróci 
pracodawcy na-
wet  75 procent 
kosztów wynagro-
dzenia i sk³adek 
niepe³nosprawnego 
pracownika. 

Firmy, które po 1 stycz-
nia 2009 r. zatrudni¹ 
niepe³nosprawnego pra-
cownika, otrzymaj¹ do-
finansowanie do jego 
wynagrodzeñ tylko po 
spe³nieniu dodatkowych 
warunków. Przyjêcie do 
pracy musi spowodowaæ 
wzrost zatrudnienia ogó³em 
i wzrost zatrudnienia pra-
cowników niepe³nospraw- 
nych. 

Jeœli wiêc firma zwolni 
pracownika, który Ÿle wy-
konuje swoje obowi¹zki, 
a w jego miejsce bêdzie 
chcia³a zatrudniæ osobê 
niepe³nosprawn¹, nie 
otrzyma dofinansowania. 
Wyj¹tkiem    bêdzie   m.in. 

W miejsce stawek 19 proc., 
30 proc. i 40 proc. pojawi³y 
siê 18 proc. i 32 
proc. Próg po-
datkowy usta-
lono na po-
z iomie 

Rodzaj podatku Numery rachunków bankowych

• Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

• Podatek od towarów i us³ug VAT

• Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L,

podatek dochodowy zrycza³towany, podatek od wynagrodzeñ PIT-4,

podatek od umów-zleceñ, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38

• Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,

karta podatkowa

• Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

• Podatek od towarów i us³ug VAT

• Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L,

podatek dochodowy zrycza³towany, podatek od wynagrodzeñ PIT-4,

podatek od umów-zleceñ, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38

• Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,

karta podatkowa

• Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

• Podatek od towarów i us³ug VAT

• Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L,

podatek dochodowy zrycza³towany, podatek od wynagrodzeñ PIT-4,

podatek od umów-zleceñ, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38

• Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,

karta podatkowa

I US w Gliwicach

II US w Gliwicach

US Zabrze

32101012123055122221000000

79101012123055122222000000

29101012123055122223000000

23101012123055122227000000

72101012123185252221000000

22101012123185252222000000

69101012123185252223000000

63101012123185252227000000

05101012123070662221000000

52101012123070662222000000

02101012123070662223000000

93101012123070662227000000

Od 1 stycznia umowy 
o dzie³o i zlecenia do 
200 z³ s¹ opodatkowa-
ne rycza³tem. Kwoty 
miesiêcznych wyp³at 
przekraczaj¹cych tê 
kwotê podlegaj¹ skali 
podatkowej.

Zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych, od nowego roku m.in. 
zlecenia i umowy o dzie³o 
na ma³e kwoty s¹ opodat-
kowane rycza³tem. Stawka 
podatku wynosi 18 proc. bez 

mo¿liwoœci uwzglêdnienia 
kosztów.

Zrycza³towane opodatkowa-
nie wyp³at nieprzekracza-
-j¹cych 200 z³ miesiêcznie 
dotyczy osób uzyskuj¹cych 
przychody z tzw. dzia³alnoœci 
wykonywanej osobiœcie. 
Oprócz umów zlecenia i o 
dzie³o mo¿na na przyk³ad 
wskazaæ przychody z dzia- 
³alnoœci artystycznej, literac-
kiej, naukowej oraz przycho-
dy bieg³ych czy cz³onków rad 
nadzorczych.

Ta forma opodatkowania 

nie jest stosowana w przy-
padku osób prowadz¹cych 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 
Kwoty przekraczaj¹ce 200 
z³ opodatkowane s¹ na sta-
rych zasadach, przy przyjêciu  
wielkoœci kosztów uzyskania 
przychodu, które mog¹ byæ 
wyra¿one procentowo (jak 
np. dla umowy zlecenia) 
lub kwotowo (np. dla osób 
zasiadaj¹cych w radzie nad-
zorczej).

Rycza³t ma zastosowanie je-
dynie do nale¿noœci z umów 
zawartych z osob¹ niebêd¹c¹ 
pracownikiem p³atnika.

Samowola legalna
Obecnie samowolê budowlan¹ jest ³atwiej zalegalizowaæ. 
Dziêki zmianom w przepisach Prawa budowlanego mo¿liwoœæ 
taka pojawi³a siê tak¿e w odniesieniu do obiektów na obsza-
rach pozbawionych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Wystarczy dope³niæ formalnoœci i... sporo 
zap³aciæ.

85.528 z³.

Osoba zarabiaj¹ca poni¿ej tej 
kwoty zap³aci 18-proc. poda-
tek minus 556,02 z³ (kwota 
zmniejszaj¹ca podatek), czy-
li w sumie 14.839,02 z³. 

W przypadku osób zarabia- 
j¹cych ponad 85.528 

z³ rocznie, po-
datek wynie-
sie 14.839,02 
plus 32 proc. 
od nadwy¿ki 

przekraczaj¹cej 85.528 z³.

Na zmianie najwiêcej zyskaj¹ 
osoby pobieraj¹ce najwy¿sze 
pensje. Osoba zarabiaj¹ca 
miesiêcznie 2 tys. z³ brutto 
zyska „na rêkê“ ok. 166 z³ 
rocznie. 
W przypadku pracownika 
zarabiaj¹cego 5 tys. z³, rocz-
na oszczêdnoœæ wyniesie 
ok. 936 z³. W kieszeni osób 
zarabiaj¹cych 10 tys. brut-
to miesiêcznie zostanie ok. 
5.360 z³ rocznie. 

Podatki po nowemu
Od 1 stycznia 2009 r. dotychczas obowi¹zuj¹c¹ 
trzystopniow¹ skalê podatkow¹ zast¹pi³a dwustopniowa. 

Dowody osobiste 
zgubione, skradzio-
ne lub zawieraj¹ce 
nieaktualne dane 
bêd¹ uniewa¿niane 
z urzêdu. Takie 
przepisy obowi¹zuj¹ 
od 1 stycznia 2009 
roku. 

Je¿eli nie wymienimy do-
wodu osobistego po zmia-
nie nazwiska, imienia lub 
miejsca zamieszkania - po 
trzech miesi¹cach doku-
ment automatycznie straci 
wa¿noœæ. W przypadku Po-
laków przebywaj¹cych za 
granic¹, dokument zostanie 
uniewa¿niony - po czterech 
miesi¹cach. 

Nie wymienisz - uniewa¿ni¹

Osoby, które w terminie nie 
wymieni¹ dowodu, oprócz 
kary grzywny lub ogranicze-
nia wolnoœci do jednego 
miesi¹ca bêd¹ mia³y k³opoty 
przy przekraczaniu granicy 
czy ubieganiu siê o kredyt. 

Nowe zasady uniewa¿niania 
dowodów osobistych wpro- 
wadzi³a nowelizacja 
ustawy o ewi-
dencji ludnoœci 
i dowodach 
osobistych z 
3 paŸdziernika 
2008 r. (Dz.
U. nr 195, poz. 
1198), która 
wesz³a w ¿ycie 
1 stycznia 2009 
r. Na jej pod-
stawie dowód bêdzie 
uniewa¿niany z urzêdu 

tak¿e w razie zniszczenia lub 
zgubienia oraz w dniu utraty 
wa¿noœci. 

Dowód osobisty uniewa¿nia 
organ, który go wyda³, czyli 
wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta. Informacja o tym po-
jawi siê w systemie wydawa-
nia dowodów osobistych.

Zlecenie opodatkowane

sytuacja, gdy pracownik 
zostanie przyjêty w miej-
sce osoby, której umowa 
o pracê zosta³a rozwi¹zana 
w trybie dyscyplinarnym, za 
wypowiedzeniem z³o¿onym 
przez pracownika lub za po-
rozumieniem stron. 
Nowe przepisy obowi¹zuj¹ 
od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z nowymi prze-
pisami, które w praktyce 
bêd¹ obowi¹zywaæ od lu-
tego (kiedy pracodawcy 
bêd¹ staraæ siê o dofinan-
sowanie kosztów p³acy 
niepe³nosprawnych za sty- 

czeñ), podstaw¹ naliczania 
pomocy z PFRON bêdzie 
obowi¹zuj¹ca kwota mini-
malnego wynagrodzenia 
(1276 z³), a nie najni¿sza 
p³aca z roku ubieg³ego. 

Wysokoœæ wsparcia bêdzie 
te¿ zale¿eæ od stopnia 
niepe³nosprawnoœci pra-
cownika oraz statusu pra-
codawcy ubiegaj¹cego siê 
o tak¹ pomoc.

Zak³ady pracy chronionej 
bêd¹ mog³y liczyæ na do-
finansowanie wynosz¹ce 
2041,60 z³ w przypad-
ku zatrudnienia osoby 
ze znacznym stopniem 
n i e p e ³ n o s p r a w n o œ c i , 
1786,40 z³ za osobê ze 
stopniem umiarkowanym 
oraz 765,60 z³ za zatrud-
nienie niepe³nosprawnego 
w stopniu lekkim. Praco-
dawcy z otwartego rynku 
otrzymaj¹ odpowiednio 
1429,12 z³, 1250,48 z³ lub 
535,92 z³. 

75 procent za niepełnosprawnego 
pracownika


