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ZUS będzie mógł z urzędu ustalić wysokość składki zdrowotnej

Z

akład Ubezpieczeń Społecznych będzie
mógł z urzędu ustalać podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczonego prowadzącego działalność
gospodarczą, który nie przekazał informacji
o miesięcznym dochodzie lub przychodzie
z działalności gospodarczej.
Obszerna nowelizacja ustawy o CIT (Dziennik
Ustaw poz. 2180) przewiduje wprowadzenie
licznych zmian w przepisach ustawy o CIT,
które modyfikują w znacznym zakresie zmiany
wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu.
Zmiany te dotyczą m.in.: ryczałtu od dochodów

spółek, podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, zasad rozliczania tzw. kosztów finansowania dłużnego, zasad obliczania podstawy
opodatkowania jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, podatku
od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatku od przerzuconych dochodów;
podatku od przychodów z budynków, opodatkowania spółek holdingowych, zwolnienia od
podatku przychodów z dywidend, obowiązków
płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązku składania za pomocą środków

komunikacji elektronicznej informacji przez
podatników posiadających zakłady (oddziały)
położone na obszarze jednostki samorządu
terytorialnego innej niż właściwa ze względu
na siedzibę, zwolnienia o charakterze czasowym dotyczącego obowiązków nałożonych na
podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego.
Nowe przepisy zmieniają także klika innych
ustaw. W tym obszarze najciekawsza jest
zmiana w ustawie o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotycząca ustalania z urzędu przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczonego prowadzącego działalność
gospodarczą, który nie przekazał informacji
o miesięcznym dochodzie lub przychodzie
z działalności gospodarczej.
W takim przypadku ZUS będzie ustalał
składki z urzędu przyjmując podstawę wy-

miaru składki w kwocie odpowiednio minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
pierwszego dnia roku składkowego lub 60%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. Tak ustalona kwota składki
może ulec zmianie w wyniku kontroli lub
w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
To ostatnie oznacza, że w końcowym rezultacie, i tak trzeba będzie zapłacić składki w wysokości wynikającej z uzyskanych dochodów
lub przychodów, zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku zasadami
obliczania ich wysokości.

Wzrośnie wysokość minimalnej podstawy ustalania składki
na Fundusz Pracy

R

ząd planuje obniżenie kwoty wynagrodzenia, od której pracodawca ma obowiązek opłacić składkę na Fundusz Pracy.
Obecnie jest to wynagrodzenie w kwocie co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast po zmianach będzie to już tylko
połowa minimalnego wynagrodzenia.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
przekazało do uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji publicznych projekt ustawy o aktywności zawodowej (druk nr UD 399).
Zgodnie z tym projektem obowiązkowe składki na Fundusz Pracy będą ustalone od kwot
stanowiących podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art.
19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co
najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Obecnie składki te płacone są od
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Oznacza to wzrost kosztów po stronie pracodawców. Należy jednak pamiętać, że dotyczy

to osób zarabiających mniej niż minimalna
płaca.
Równocześnie dokonana ma być niewielka zmiana w katalogu podmiotów, za które
odprowadza się obowiązkową składkę na
Fundusz Pracy – napisano w uzasadnieniu do
projektu.
Przypomnijmy, że wysokość obowiązkowej
składki na Fundusz Pracy na dany rok określa
ustawa budżetowa. W 2022 roku wynosi ona
1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki są
pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane na rachunek bankowy
Funduszu Pracy.
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem
celowym. Środkami Funduszu dysponuje
minister właściwy do spraw pracy. Fundusz
Pracy służy finansowaniu zadań polegających
na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
m.in. poprzez: zasiłki dla bezrobotnych; dodatki aktywizacyjne; koszty kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Powstanie rządowa platforma do zawierania umów o pracę i zlecenia

R

ada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, przedłożony przez
ministra rodziny i polityki społecznej.
Na podstawie nowych przepisów powstanie
system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków
oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie
– jak przekonuje rząd – pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia
umów oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe
rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających

nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych.
Nowe rozwiązanie umożliwi zawieranie umów
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według gotowych wzorów. System
teleinformatyczny będzie obsługiwał proces
zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
Ma to dotyczyć umów o pracę oraz umów
zlecenia. Ma też nastąpić rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów
o świadczenie usług, do których stosuje się
przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających. Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.
Udostępnione szablony umów będą zawierały
elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy. Nowe
przepisy mają stanowić zachętę do zawierania
umów i ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej. Jednocześnie to rozwiązanie jest
ukierunkowane na zawieranie umów typowych
i nie będzie pełną alternatywą dla obecnej
formuły zawierania umowy o pracę.
Obydwie strony umowy przez cały czas jej
trwania oraz po zakończeniu w okresie 10 lat
będą miały dostęp do dokumentów związanych z umową. Ewentualne zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę nie
będzie miało wpływu na możliwość dostępu
do dokumentów.
System będzie pozwalał nie tylko na wykorzystanie gotowych szablonów umów, ale także
na: rozliczanie urlopu pracownika; zwolnienie
pracodawcy z odrębnego przechowywania
dokumentacji pracowniczej; dokonanie przez
system zgłoszeń do ZUS i KAS, a także wyliczenia należnych składek i zaliczek podatkowych.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 30
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
z tym, że system teleinformatyczny zostanie
uruchomiony do 2025 r.

W oświadczeniu PIT-2 będzie można złożyć osiem różnych oświadczeń

O

d 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany w ustawie
o PIT, dotyczące składania oświadczeń
i wniosków płatnikom zaliczek na podatek
dochodowy. Zmieni się w związku z tym także
urzędowy wzór oświadczenia PIT-2, w którym
znajdzie się osiem różnych oświadczeń i wniosków.
W związku z wchodzącymi w życie 1 stycznia
2023 roku kolejnymi zmianami w przepisach
o PIT dla płatników, od tego samego dnia obowiązywała będzie również nowa wersja formularza PIT-2(9). W nowym formularzu znalazło się aż 8 różnych oświadczeń i wniosków,
które mogą mieć wpływ na naliczany przez
zakłady pracy lub innych płatników podatek
od wynagrodzenia oraz otrzymywane przez
podatników świadczenia.
Dotychczas w PIT-2 składano jedno tylko
oświadczenie – dotyczące wskazania płatnika
jako właściwego do zmniejszania miesięcznej
zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Co ważne składając nowy PIT-2 należy wypełnić wyłącznie te części formularza, w których

składa się oświadczenie lub wniosek dotyczący podatnika. Nie ma konieczności składania
wszystkich tych oświadczeń.
Jak z tego wynika, najważniejsza zmiana
polega na tym, że podatnik w oświadczeniu
będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3
płatników (w tym także zleceniodawców, organy rentowe) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia,
tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł przy jednej
umowie), 1/24 (150 zł przy dwóch umowach)
lub 1/36 (100 zł przy trzech umowach) kwoty
zmniejszającej podatek.
Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą mogli
również pod pewnymi warunkami złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT. Podatnik
będzie mógł złożyć taki wniosek, jeżeli będzie
przewidywał, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali
podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 tys. zł (czyli kwoty wolnej od
podatku). Podatnik będzie też zobowiązany
niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli
stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę. Po wycofaniu przez podatnika wniosku o niepobieranie zaliczek w danym
roku podatkowym płatnik będzie obliczał
zaliczki jednak bez pomniejszania zaliczki na
podatek o miesięczną kwotę zmniejszającą
zaliczkę na podatek.
Tak jak dotychczas, również od 2023 r., płatnik uwzględniał będzie oświadczenie lub
wniosek, co do zasady, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
je otrzymał. Oznacza to, że płatnik może
uwzględnić oświadczenie lub wniosek w tym
samym miesiącu, w którym podatnik je złoży,
jeśli jest to dla niego możliwe i wykonalne.
Oświadczenie (PIT-2) musi zostać ponownie
złożone w celu zmiany stanu faktycznego, nie
będzie konieczności jego corocznego ponawiania. Wyjątkiem jest część J dokumentu,
która dotyczy niepobierania zaliczek na podatek w danym roku podatkowym.

W skrócie
Znane są nowe limity wpłat
na programy emerytalne
w 2023 roku
W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenia
minister rodziny i polityki
społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych w ramach programów
oszczędzania na emerytury
w 2023 roku. Wysokość limitów: Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego: 8322 zł; Indywidualne
Konto Zabezpieczenia Emerytalnego osoby, która prowadzi
pozarolniczą działalność
gospodarczą: 12 483 zł; Indywidualne Konto Emerytalne:
20 805 zł; Pracowniczy Pro-

gram Emerytalny: 31 207,50
zł (kwota odpowiadająca
sumie składek dodatkowych
wniesionych przez uczestnika
do jednego PPE).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił aplikację
mobilną
mZUS to pierwsza aplikacja
mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia
ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia
dla rodziny. W aplikacji mZUS
można: w prosty sposób
złożyć wniosek o świadczenia
500+ i 300+; sprawdzić status
wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń;

otrzymywać powiadomienia
z ZUS – np. o nowym okresie
świadczeniowym; odczytać
wiadomości, które pojawiły
się na profilu na PUE ZUS.
W przyszłości funkcje te będą
rozbudowywane.
W 2023 roku nie będzie
przepisów o ukrytej dywidendzie
Pod koniec października
opublikowana została ustawa o zmiennie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych
innych ustaw. Nowelizacja ta
uchyliła przepisy ustawy z 29
października 2021 r. dotyczące tzw. ukrytej dywidendy

(przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku).
Przepisy te przewidywały, że
w przypadku stwierdzenia, że
wypłacone świadczenie ma
charakter ukrytej dywidendy,
podatnik nie ma możliwości
zaliczenia takiego wydatku do
kosztów uzyskania przychodów. Szerzej na ten temat na
naszej stronie internetowej.
ZUS opublikował komunikat
w sprawie dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
Kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie
od 1 stycznia 2023 r. do 31
grudnia 2023 r. przy ustalaniu
podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie chorobowe
osób, które ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają
dobrowolnie, wynosi miesięcznie 17 337,50 zł – wynika
z komunikatu prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
(Monitor Polski poz. 1045).
Ogłoszono limit, powyżej
którego w 2023 roku nie
będą pobierane składki
Na podstawie obwieszczenie
ministra rodziny i polityki
społecznej (Monitor Polski
poz. 1014) kwota ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w roku
2023 wynosi 208 050 zł,
a przyjęta do jej ustalenia
kwota prognozowanego prze-

ciętnego wynagrodzenia
wynosi 6935 zł. Oznacza to, że
w 2023 roku składki emerytalna i rentowa nie będą pobierane od wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 208 050 zł.
Stawki kilometrówki dla
pracowników zostaną znacząco podniesione
Projekt rozporządzenia
ministra infrastruktury,
który trafił już do opiniowania
przewiduje znaczące podniesienie stawek tzw. kilometrówki. Nowe przepisy przewidują, że maksymalna
wysokość poszczególnych
stawek za 1 km przebiegu
będzie wynosić dla samochodu osobowego o pojemności
skokowej silnika do 900 cm3
– 0,89 zł (obecnie jest to
0,5214 zł), dla samochodu
osobowego o pojemności
skokowej silnika powyżej 900
cm3 – 1,038 zł (obecnie jest
to 0,8385 zł), dla motocykla
– 0,69 zł (obecnie jest to 2302

zł), dla motoroweru – 0,42 zł
(obecnie jest to 0,1382 zł).
Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym alercie.
Rząd przyjął przepisy dotyczące waloryzacji emerytur
i rent
Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych
innych ustaw, przedłożony
przez ministra rodziny i polityki społecznej. W 2023 r.
emerytury i renty wzrosną
o wskaźnik waloryzacji, który
prognozowany jest obecnie na
poziomie 113,8%. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa
emerytura i renta z tytułu
całkowitej niezdolności do
pracy oraz renta rodzinna
i renta socjalna zostanie
podwyższona do 1588,44 zł.

Ważne orzeczenia i interpretacje
Utrata płynności finansowej może pozwalać
na uiszczenie składek po terminie
Według Sądu Apelacyjnego, zgoda na
uiszczenie składki po terminie na podstawie
art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy ubezpieczeniowej
nie wiąże się z koniecznością wystąpienia
szczególnie uzasadnionego, wyjątkowego
przypadku, czy szczególnie uzasadnionych
okoliczności. Przepis ten nie uzależnia też
udzielenia zgody na opłacenie składek po
terminie od braku winy po stronie ubezpieczonego. Ustawa wymaga jedynie, aby zaistniał przypadek „uzasadniony”, czyli taki,
który obiektywnie uzasadnia opóźnienie
i tłumaczy z jakich powodów składka nie
została uiszczona w terminie. Za taki sąd zaś
uznał utratę płynności finansowej spowodowaną pandemią (wyrok z 19 lipca 2022 r., sygn.
akt III AUa 1479/21).
Nie ma składki zdrowotnej od odpisów
amortyzacyjnych sprzed 2022 roku
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczanie zdrowotne stanowi dochód z podstawowej
działalności gospodarczej bez powiększania

o wartości odpisów amortyzacyjnych – wyjaśnił w interpretacji z 8 listopada 2022 r. (nr
WPI/200000/1138/2022) Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Jest to skutkiem zmian w przepisach z 9 lutego 2022 roku. Przepisy te przewidują, że także w przypadku sprzedaży
środków trwałych, które dla potrzeb PIT były
amortyzowane przed 2022 r., przy ustalaniu
na potrzeby opłacenia składki zdrowotnej
dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochód ten
nie jest powiększany o dokonane przed 2022
rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów.
Nowe inwestycje na terenie PSI też objęte
zwolnieniem
Zakres zwolnienia podatkowego, które
dotyczy podatników inwestujących w Polskiej
Strefie Inwestycji (PSI), obejmuje przy rozbudowie istniejącego zakładu cały dochód
z działalności produkcyjnej wskazanej terytorialnie i rodzajowo w decyzji o wsparciu
– wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt
– II FSK 357/21). W Polskiej Strefie Inwestycji
zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym powinien być cały objęty decyzją
o wsparciu dochód – zarówno z nowej inwestycji, jak i z dotychczasowej działalności.
Powtarzające się świadczenia na rzecz
spółki bez składek na ZUS
Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem
ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej
treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu
spółek handlowych wyłącznie na podstawie
postanowień umowy spółki. Samo spełnienie
obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym
zakresie np. umowy o pracę czy umowy
o świadczenie usług nie może powodować
powstania tytułu do ubezpieczeń – wyjaśnił
ZUS w interpretacji indywidualnej z 7 października 2022 r. (nr DI/100000/43/948/2022).

Kalendarium (najważniejsze terminy)
✓ wpłata składek ZUS za październik 2022 r. – pozostali płatnicy składek
✓ wpłata za październik 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych i od osób prawnych
✓ wpłata za październik 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku
pracy
✓ wpłata za październik 2022 r. przez płatników, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
✓ wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2022 r.
✓ wpłata należnego zryczałtowanego podatku, jeżeli we październiku 2022 r.
dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu (CIT-5)
✓ wpłata za październik 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową (PIT-ISN i CIT-ISN)
✓ wpłata za październik 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem
✓ wpłata na PFRON za październik 2022 r.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wpłata VAT za październik 2022 r.
złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2022 r.
przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2022 r.
przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2022 r. (część ewidencyjna)
przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za październik 2022 r.
złożenie deklaracji VAT-13 za październik 2022 r.
przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2022 r.
rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2022 r.
rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za październik 2022 r.

LISTOPADA

21

Poniedziałek

US PFRON

LISTOPADA

25
Piątek

US PFRON

✓ przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność
gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2022 r.
✓ przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął
w sierpniu 2022 r.
✓ złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia
upłynął w sierpniu 2022 r.

LISTOPADA

30
Środa

US PFRON

KALENDARIUM miesiąca
LISTOPAD
1

2

8

9

3

4

2022
5

6

7

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

✓ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie
2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
✓ wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w listopadzie 2022 r.
✓ złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za listopad 2022 r.
✓ złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za
listopad 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
✓ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2022 r.

GRUDNIA

7
Środa

US PFRON

GRUDNIA

12

Poniedziałek

US PFRON

✓ wpłata składek ZUS za listopad 2022 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
✓ wpłata do PPK

GRUDNIA

15
Czwartek

US PFRON
PIOTR GRACZ
Partner Zarządzający
Działem Business
Services & Outsourcing
BDO

KALENDARIUM miesiąca
GRUDZIEŃ
1

2

8

9

3

4

2022
5

6

7

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

O BDO
BDO jest największą firmą doradczo-audytorską na świecie skoncentrowaną na rynku
średnich przedsiębiorstw. Zajmując się
profesjonalnie finansami, pozostawiamy
Państwu przestrzeń do rozwijania
własnego biznesu. Współpracując
międzynarodowo w ramach sieci BDO
rozwijamy posiadaną wiedzę i koordynujemy międzynarodowe projekty. Stawiamy
na długofalowe relacje i budujemy je na
wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Poza usługami kadrowo-płacowymi
wspieramy przedsiębiorstwa również
w innych wymagających obszarach, jak np.:

◗ prowadzenie bieżącej księgowości,
◗ obsługa podatkowa (tax compliance),
◗ bieżące doradztwo i konsultacje typu „hot-line” w zakresie
kadrowo-płacowym, księgowym i podatkowym,
◗ doradztwo z zakresu prawa pracy,
◗ doradztwo podatkowe, prawne i finansowe,
◗ doradztwo i rachunkowość zarządcza,
◗ audyt,
◗ raportowanie i rozwiązania IT.
Zespół BDO odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw kompleksowo dopasowując rozwiązania zarówno do realiów gospodarczych, jak i do specyfiki ich działalności stawiając jednocześnie na jakość i profesjonalizm. Jeśli w Państwa firmie
występują zagadnienia wymagające wsparcia lub doradztwa
we wskazanych obszarach, jesteśmy odpowiednim Partnerem
do rozmowy i zachęcamy do kontaktu.

Z przyjemnością odpowiemy
na Państwa potrzeby
i udzielimy wsparcia.

