
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
01/12/2020 godz. 13:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

DLA BIZNESU 

Sejm uchwalił CIT dla spółek 
komandytowych oraz tzw. estoński CIT  

Sejm w sobotę przyjął dwie duże nowelizacje przepisów        
o podatkach dochodowych. Ostatecznie spółki     
komandytowe zostaną obciążone podatkiem dochodowym     
i nie będą mogły skorzystać z estońskiego CIT, który         
zacznie obowiązywać od stycznia, zmienione zostaną      
stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a      
ulga abolicyjna ograniczona. 

Ostatecznie Sejm odrzucił poprawki Senatu zmierzające      
do objęcia spółek komandytowo-akcyjnych „estońskim     
CIT-em" oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów       
uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w      
kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele       
inwestycyjne. 

Jak wielokrotnie pisaliśmy w naszych biuletynach istotą       
estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na        
moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.     
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z        
nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na        
starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na        
nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka      
kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami         
są wyłączenie osoby fizyczne. Według szacunków resortu       
finansów koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu       
wyniesie około 5,6 mld zł w roku 2021. 

Spółki komandytowe z podatkiem CIT 

Posłowie w sobotę zajęli się też poprawkami senatorów do         
nowelizacji ustawy wprowadzającej krytykowane    
powszechnie przez środowiska biznesowe rozwiązanie,     
objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych. W      
rezultacie po jej wejściu w życie, po stronie wspólników,         
w chwili wypłaty zysku powstanie przychód podlegający       
opodatkowaniu – analogicznie jak w przypadku spółek       
kapitałowych. Oznacza to opodatkowanie zysku     
zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie        
wspólników.  

UWAGA! Nowych przepisów można będzie nie      
stosować obowiązkowo przez pierwsze cztery miesiące      
2021 r. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na opodatkowanie        
na nowych zasadach dopiero od 1 maja 2021 r., to na 30            
kwietnia trzeba będzie zamknąć księgi rachunkowe w       
spółce. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki       
komandytowej przypada między 31 grudnia 2020 r. a 31         
marca 2021 r., nie trzeba będzie zamykać ksiąg        

rachunkowych. Wówczas rok obrotowy zostanie     
wydłużony do 30 kwietnia 2021 r. 

Zmiany, obok nadania spółce komandytowej statusu      
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,      
przewidują też m.in., że limit przychodów z bieżącego        
roku podatkowego uprawniających do korzystania z      
obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie       
podniesiony z 1,2 do 2 mln euro. Nowelizacja        
wprowadza także obowiązek publikowania przez firmy      
strategii podatkowych. 

Wprowadzono również limit odliczenia tzw. ulgi      
abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Zdaniem MF, obecne        
stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki       
podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego      
opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do       
osiągania dochodów w Polsce. Ograniczenie ulgi      
abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu       
pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym       
państw. 

Senat zgłosił poprawki do Tarczy Branżowej 

Senat w sobotę zgłosił kilkaset poprawek do ustawy        
wprowadzającej tzw. tarczę 6.0. Zaproponowane zmiany      
rozszerzają zakres podmiotów, które będą mogły      
skorzystać z pomocy rządu w związku z COVID-19. 

Ustawa, przewidująca wsparcie dla 32 branż szczególnie       
dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią, zakłada       
m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia    
postojowego, zmiany w dofinansowaniu części kosztów      
prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotyczące     
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i     
zadań realizowanych z jego środków. Pomoc, która       
wyniesie 4 mld zł, będzie przyznana za listopad 2020 r.,          
ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia przedłużyć        
ją na kolejne miesiące. 

Poprawki przyjęte przez Senat rozszerzyły katalog      
przedsiębiorców prowadzących działalność przypisaną    
do kodów PKD o kilkadziesiąt pozycji. Były to podmioty         
prowadzące m.in. piekarnie, niewyspecjalizowane sklepy z      
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,      
sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, sprzedawców    
ubrań, sklepy meblarskie, księgarnie, wyspecjalizowane     
sklepy medyczne, drogerie, outlety, taksówkarzy,     
zajmujących się cateringiem, fryzjerów czy osoby      
wynajmujące nieruchomości. 

Senat proponuje również, by pomoc covidowa mogła też        
trafić do branży turystycznej (prowadzących hotele,      
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informację turystyczną, agentów turystycznych,    
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,     
pośredników). Poprawki zakładają także przyznanie     
wsparcia dla szeroko rozumianej branży kulturalnej np.       
podmiotów prowadzących artystyczną i literacką     
działalność twórczą, muzeów, firm zajmujących się      
nagraniami muzycznymi. 

Ustawa znowu trafia do Sejmu. Posłowie mają wznowić        
obrady dziś o godz. 15. natomiast wątpliwe jest, że poprą          
wydłużoną listę kodów PKD. Marek Niedużak,      
wiceminister rozwoju, w Senacie opowiedział się jedynie       
za rozszerzeniem wsparcia dla firm cateringowych i       
transportowych, ale przeciw pomocy dla agencji      
reklamowych, dietetyków, firm zajmujących się     
wynajmem i dzierżawą niektórych maszyn. 

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju,      
podkreśla, że Rada Ministrów w tej ustawie zostaje        
wyposażona w prawo przedłużania tych rozwiązań na       
kolejne miesiące. W drodze rozporządzenia będzie mogła       
też poszerzać listę branż. To oznacza w praktyce, że w          
przypadku przedłużającego się lockdownu skróci się      
ścieżka legislacyjna do uruchomienia pomocy.  

Zwolnienie ze składek ZUS 

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania      
należnych składek ZUS od 1 listopada 2020 r. do 30          
listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie       
odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego,      
prowadzenie działalności 30 września 2020 r.,      
zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika       
składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów       
podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co         
najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego         
w listopadzie 2019 r. 

Wniosek do ZUS można złożyć do 31 stycznia 2021 r.          
Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą       
zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub      
imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31        
grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej          
składania. Pierwotnie zwolnienia obejmowały 25 kodów      
PKD 

Poniżej: kody PKD kwalifikujące do zwolnienia z ZUS /         
liczba płatników / koszt zwolnienia dla budżetu       
państwa. 

➔ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 21 456 / 85 mln zł 
➔ 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i       

targowiskach) - 5 600 / 6,59 mln zł 

➔ 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na      
straganach i targowiskach) - 12 348 / 10,05 mln zł 

➔ 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na      
straganach i targowiskach) - 7 542 / 7,08 mln zł 

➔ 56.10.A (restauracje) - 39 010 / 197,20 mln zł 
➔ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 488 / 4,40         

mln zł 
➔ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 418 /        

13,99 mln zł 
➔ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 4 257 /         

8,34 mln z 
➔ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 7 232 /          

11,66 mln zł 
➔ 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych         

o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o          

dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 793 / 12,53 mln zł 
➔ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i     

sportowego) - 1 582 / 1,94 mln zł 
➔ 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) -       

brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 734 /          

11 mln zł 
➔ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in.      

indywidualni nauczyciele, trenerzy) - 10 063 / 12,31 mln zł 
➔ 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka      

gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak       
danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy        
i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych         
o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o       
dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie       
indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod      
PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności      
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach       
lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 16 210 / 29,45        
mln zł 

➔ 86.90.D (działalność paramedyczna) - 3 071 / 4,25 mln zł 
➔ 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 5 499 /         

32,79 mln zł 
➔ 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) - 1 807 / 3,32 mln zł 
➔ 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np.       

rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w       
Sejmie 

➔ 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie 
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➔ 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 1 479 / 32,26         
mln zł 

➔ 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej,      
chodzi m.in.: o centra fitness) - 2 577 / 6,17 mln zł 

➔ 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 3 841 / 17,43         
mln zł 

➔ 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 1 080 / 3,45         
mln zł 

➔ 93.29.A (działalność pokojów zagadek) - 82 / 0,10 mln zł 
➔ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa    

niesklasyfikowana) - 504 / 0,66 mln zł 
➔ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70         

mln zł 
➔ 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji      

fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł 

Ponadto firmy, które jako rodzaj przeważającej      
działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,      
59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z,       
79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.29.A,       
93.29.B, 93.29.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów        
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o          
muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem          
79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z mogą zostać objęte        
zwolnieniem ze składek ZUS od 1 lipca 2020 r. do 30           
września 2020 r., jeżeli były zgłoszone jako płatnik        
składek do 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności           
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w      
pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany      
jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75          
proc. stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym        
miesiącu w 2019 r. 

Świadczenie postojowe - warunek 40 proc. spadek       
obrotów 

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego    
dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących     
działalność na dzień 30 września 2020 r. Warunkiem do         
otrzymania takiego świadczenia jest posiadanie     
odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego,      
uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego        
co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w          
stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w      
październiku albo listopadzie w 2019 r.  

Poniżej: kody PKD kwalifikują do zwolnienia z ZUS /         
liczba płatników / koszt jednorazowego świadczenia dla       
budżetu państwa. 

➔ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 20 022 / 41,65 mln          
zł 

➔ 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i       
targowiskach) - 5 550 / 11,54 mln zł 

➔ 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na      
straganach i targowiska) - 12 231 / 25,44 mln zł 

➔ 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na      
straganach i targowiskach) - 7 421 / 15,44 mln zł 

➔ 56.10.A (restauracje) - 32 046 / 66,66 mln zł  
➔ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 385/ 4,96        

mln zł 
➔ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 210 /        

4,60 mln zł 
➔ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 3 851 /         

8,01 mln zł 
➔ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 6 719 /          

13,98 mln zł 
➔ 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych         

o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 517 / 23,96 mln zł 
➔ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i     

sportowego) - 1 506 / 3,13 mln zł 
➔ 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) -       

brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 268 /          

4,72 mln zł 
➔ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) - 9 525 / 19,81         

mln zł 
➔ 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka      

gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak       
danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy        
i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych         
o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o       
dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie       
indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod      
PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności      
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach       
lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka      
gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak       
danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy        
i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych         
o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 
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➔ 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o       
dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie       
indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod      
PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności      
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach       
lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 15 517 / 32,28        
mln zł 

➔ 86.90.D (działalność paramedyczna) - 2 933 / 6,10 mln zł 
➔ 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np.       

rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w       
Sejmie 

➔ 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 782 / 1,63 mln         

zł 
➔ 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji      

fizycznej) - 2 164 / 4,50 mln zł 
➔ 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 2 572 / 5,35 mln          

zł 
➔ 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 934 / 1,94 mln         

zł 
➔ 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji      

fizycznej) - 4 258 / 8,86 mln zł 

Rząd wyliczył, że postojowe dla 20 kodów PKD będzie         
kosztował 304,5 miliona złotych. Ponadto osobom, które       
jako rodzaj przeważającej działalności, mają kod 49.39.Z,       
55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z,      
93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje prawo do      
dodatkowego postojowego, jeżeli przychód z tej      
działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym     
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co       
najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego         
w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł 

Niektórzy mikro i małych przedsiębiorcy, a więc       
zatrudniający do 9 osób, będą mogli się starać o dotacje          
do wysokości 5 tys. zł. Pomoc ta ma kosztować budżet          
865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys.         
przedsiębiorców. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów      
działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu       
Pracy. Będą się mogły starać o nie mikro i mali          
przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30       
września 2020 roku, odnotowali w październiku lub       
listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40         
proc. w stosunku do przychodu z października lub        
listopada 2019 roku. 

Poniżej kody PKD kwalifikujące do mikropożyczki: 

➔ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)  
➔ 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i       

targowiskach) 
➔ 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na      

straganach i targowiskach) 
➔ 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na      

straganach i targowiskach) 
➔ 56.10.A (restauracje)  
➔ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
➔ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
➔ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
➔ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  
➔ 74.20.Z (działalność fotograficzna) 
➔ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i     

sportowego) 
➔ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)  
➔ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in.      

indywidualni nauczyciele, trenerzy) 
➔ 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka      

gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak       
danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy        
i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych         
o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o       
dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie       
indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod      
PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności      
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach       
lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie 

➔ 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)  
➔ 86.90.D (działalność paramedyczna) 
➔ 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)  
➔ 90.02.Z (wspomaganie przedstawień)  
➔ 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np.       

rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w       
Sejmie 

➔ 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie 
➔ 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
➔ 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej,      

chodzi m.in.: o centra fitness) 
➔ 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)  
➔ 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
➔ 93.29.A (działalność pokojów zagadek)  
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➔ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa    
niesklasyfikowana) 

➔ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70         
mln z 

➔ 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji      
fizycznej)  

Dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która        
zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku.  

Uwaga! Ostateczną listę PKD zatwierdzoną przez Sejm       
opublikujemy w osobnym biuletynie. 

źródło: gov.pl, prawo.pl 
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