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W 2023 roku aż dwie znaczące podwyżki płacy minimalnej
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d lipca 2023 roku płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł, co oznacza wzrost kosztów pracodawców z 3626,46 zł do 4337,28
zł. W okresie od stycznia do lipca 2023 roku
płaca minimalna wynosiła będzie 3490 zł.
Rząd na posiedzeniu 13 września zdecydował
o dwukrotnym podniesieniu płacy minimalnej
w 2023 roku. Pierwsza podwyżka nastąpi
1 stycznia 2023 roku, a płaca minimalna wzrośnie z obecnych 3010 zł brutto do 3490 zł brutto
(wzrośnie o 480 zł). Stawka godzinowa wzrośnie
z 19,70 zł do 22,80 zł. Druga podwyżka nastąpi
1 lipca 2023 roku, kiedy płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł (czyli o kolejne 110 zł). Stawka
godzinowa będzie od lipca wynosiła 23,50 zł.
Łączny wzrost płacy minimalnej to 590 zł, licząc
w stosunku do 2022 roku.
Obecnie płaca minimalna to 2363 zł netto. Po
pierwszej podwyżce płaca ta wyniesie około

2700 zł netto, a po drugiej podwyżce około 2780
zł netto.
Wzrost płacy minimalnej oznacza też znaczący
wzrost kosztów pracy. Obecnie koszt pracodawcy przy pensji pracownika 3010 zł to 3626,46 zł.
Przy pensji 3490 zł koszt ten rośnie do 4204,75
zł, a przy pensji 3600 zł brutto 4337,28 zł.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami
o płacy minimalnej, jeżeli prognozowany na
rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej
105 proc. (czyli gdy inflacja jest wyższa niż 5%),
ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Z taką sytuacją mamy do
czynienia obecnie. Stąd aż dwie, zamiast zwyczajowej jednej podwyżki płacy minimalnej.
Warto przypomnieć, że wiele świadczeń otrzymywanych przez pracowników jest obliczanych
na podstawie stawki minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W oparciu o obowiązujące
przepisy Kodeksu pracy podwyżka minimalnego
wynagrodzenia w 2023 roku wpłynie na takie
świadczenia jak: wynagrodzenie za przestój,
dodatek za pracę w porze nocnej; wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi;
odszkodowanie za naruszenie zasady równego
traktowania; wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli
był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód
z przyczyn dotyczących pracodawcy; odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracownika
umowy o pracę na skutek stosowania mobbingu;
wysokość zasiłków.
Wysokość płacy minimalnej ma też wpływ na
wysokość kar nakładanych na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Od września nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów
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września zmieniły się limity zarobkowe dla
rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli
powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy
przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.
Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą pracować, ale wysokość ich zarobków ma wpływ
na wypłatę świadczenia. Dla tych świadczeniobiorców co trzy miesiące ustalane są limity
przychodów. Ich wysokość zależy wprost od
przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.
W drugim kwartale płace spadły, dlatego od
1 września limity dla pracujących emerytów
i rencistów również są nieco niższe – o kilkadziesiąt złotych. Uważać powinny szczególnie
te osoby, których miesięczne zarobki były bardzo zbliżone do dotychczasowego limitu.
Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września będzie
to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej
kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty
jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym
doszło do przekroczenia.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od września to 8003,20 zł. Jeśli
pracujący emeryt lub rencista przekroczy tę
kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego świadczenia
za dany miesiąc.
Nowe kwoty limitów obowiązują we wrześniu,
październiku i listopadzie. Zmienią się znowu
od 1 grudnia.
Wysokością przychodów nie muszą przejmować
się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek
emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą pobierać świadczenia i zarabiać bez ograniczeń.
Warto także przypomnieć, że tzw. Polski Ład
wprowadził specjalne zwolnienie z PIT dla
emerytów. Osoby, które w miejsce pobierania
świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej
pozostać aktywne zawodowo, mają prawo
korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Będą one zobowiązane
jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zwolnienie
dotyczy wyłącznie emerytów, rencistów, którzy
nie pobierają świadczeń z ZUS, do których
nabyli już uprawnienia. Jeśli pobierają takie
świadczenia są opodatkowani na takich samych
zasadach jak inni podatnicy.

Czeka nas znaczący wzrost składek dla przedsiębiorców w 2023 roku
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ząd założył w projekcie budżetu wzrost
przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym
roku do 6935 zł. To oznacza, że przedsiębiorcy oddadzą w przyszłym roku do ZUS o niemal 2,5 tys. zł więcej niż obecnie. Wzrośnie też
składka zdrowotna dla ryczałtowców.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej,
od którego uzależniona jest wysokość składek
ZUS płaconych przez przedsiębiorców, wyniesie
w przyszłym roku 6935 zł. Tak wynika z projektu
budżetu państwa na 2023 rok, który został już
przyjęty przez rząd.
Wysokość składek ZUS nadal zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym
kwartale poprzedniego roku w gospodarce
narodowej. Wielkość ta podawana jest w komunikacie GUS z reguły pod koniec stycznia lub
na początku lutego każdego roku. Wskaźnik ten
jest także przyjmowany każdorazowo w założeniach do budżetu państwa. Podstawę wyliczenia
składek stanowi 60% tej kwoty. Podstawę wyliczenia składek ZUS stanowiłaby zatem w 2023
roku kwota 4161 zł.
Stopa procentowa dla poszczególnych (pełnych)
składek wynosi dla przedsiębiorców: składka
emerytalna 19,52% podstawy; składka rentowa
8% podstawy; składka chorobowa (dobrowolne)
2,45% podstawy; składka wypadkowa 1,67%
podstawy; składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy.
Przy podstawie wyliczenia składek wynoszącej
4161 zł składki ZUS wyniosą zatem: składka
emerytalna (19,52% podstawy) – 812,23 zł;
składka rentowa (8% podstawy) 332,88 zł; składka chorobowa (dobrowolna; 2,45% podstawy)
101,94 zł; składka wypadkowa (1,67% podstawy)
69,49 zł; składka na Fundusz Pracy (2,45% podstawy) 101,94 zł.
Oznacza to, że suma składek, które trzeba
będzie w przyszłym roku płacić na konto ZUS

wyniesie 1418,48 zł i będzie wyższa od tegorocznej o 207,20 zł miesięcznie. Tym samym
dodatkowy koszt ZUS wynikający z podwyżki
wyniesie w przyszłym roku prawie 2,5 tys. zł,
a na konto ZUS trzeba będzie w trakcie całego
roku wpłacić ponad 17 tys. zł z tytułu składek
społecznych.
Niezależnie od tego przedsiębiorcy opłacać
będą także składki zdrowotne, które są zróżnicowane ze względu na formę opodatkowania.
Dla podatników opodatkowanych według skali
składka zdrowotna wynosi 9% dochodu, a dla
opodatkowanych stawką liniową 4,9% dochodu.
W przypadku ryczałtowców zmiana przeciętnego wynagrodzenia oznaczała będzie wzrost
składki zdrowotnej.
I tak dla firm o rocznych przychodach do 60
tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej
wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia – czyli
4161 zł, dla przychodów od 60 o 300 tys. zł 100%
przeciętnego wynagrodzenia czyli 6935 zł, a dla
wyższych niż 300 tys. zł 180% przeciętnego wynagrodzenia – czyli 12 483 zł. W konsekwencji
składki zdrowotne od lutego 2023 roku wyniosą
dla poszczególnych przedziałów przychodowych
odpowiednio: 374,49 zł miesięcznie (dziś jest
to 335,94 zł); 624,15 zł miesięcznie (dziś jest to
559,89 zł) oraz 1123,47 zł miesięcznie (dziś jest
to 1007,81 zł).

Do końca września trzeba złożyć pierwszy raz deklarację CIT-8E
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września upływa przedłużony termin
na złożenie rocznej deklaracji podatkowej CIT-8E przeznaczonej dla
podatników ryczałtu od przychodów spółek,
a zatem tzw. estońskiego CIT.
W tym roku zeznanie CIT-8E (deklaracja
o wysokości osiągniętego dochodu i należnego
ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych)
składane jest po raz pierwszy.
Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi
z ustawy o CIT, podatnik opodatkowany tzw.
estońskim CIT (czyli ryczałtem od spółek) zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego
deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni
rok podatkowy. Powinien to zrobić do końca
trzeciego miesiąca roku podatkowego. W tym
roku zeznanie CIT-8E składane jest po raz
pierwszy. W tym roku termin ten był jednak
dwukrotnie przedłużany i ostatecznie dla
podatników, których rok podatkowy zakończył
się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja
2022 r., upływa on 30 września.
CIT-8E to formularz przewidziany dla firm,
które są opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Opodat-

kowaniu tym podatkiem mogli w 2021 roku
podlegać podatnicy prowadzący działalność
w formie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej
(obecnie mogą z niego korzystać wszystkie
spółki kapitałowe, a sam podatek zmienił
nazwę na ryczałt od dochodów spółek – wcześniej nazywała się „ryczałtem od dochodów
spółek kapitałowych).
Deklarację należy składać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Obowiązujący
obecnie wzór formularza CIT-8E (wersja 1) ma
zastosowanie począwszy od roku podatkowego
rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.
Załącznikiem do CIT-8E jest formularz CIT/EZ,
czyli informacja o danych uprawniających do
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w której podać należy informacje dotyczące spełniania warunków do opodatkowania
w tej właśnie formie (dotyczą one zatrudnienia; informacji dodatkowych odnoszących się
m.in. do kwestii kapitałowych i właścicielskich; stosowanych zasad rachunkowości).
Informacja CIT/EZ stanowi załącznik do deklaracji CIT-8E. Ma zatem taki sam termin
złożenia, jak sama deklaracja.

W skrócie
Stan zagrożenia epidemiologicznego przedłużony do
końca września
31 sierpnia weszło w życie
zmienione rozporządzenie
w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przedłuża ono obowiązywanie
stanu zagrożenia epidemicznego do 30 września.
Unia planuje kolejne zmiany
w opodatkowaniu finansowania dłużnego
Komisja Europejska opublikowała projekt nowej
dyrektywy, która wprowadzi
spore zmiany w kwestii opodatkowania finansowania
dłużnego. W projekcie znalazły się dwa rozwiązania:
dotyczące odliczenia hipo-

tecznych odsetek od kapitału
własnego oraz ograniczenia
zaliczania do kosztów podatkowych finansowania dłużnego. Zgodnie z założeniami
krajowe przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
dyrektywy zostaną opublikowane do końca 2023 r. i będą
stosowane od 2024 r.
Minister finansów dał płatnikom więcej czasu na oświadczenia w sprawie WHT
31 sierpnia 2022 r. w życie
weszło rozporządzenie
ministra finansów ws. przedłużenia niektórych terminów
wykonywania przez płatników
obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.
1829). Nowe przepisy przedłużają termin ważności

oświadczenia dotyczącego
mechanizmu poboru podatku
u źródła (WHT). Termin ten
wydłużono do końca roku
podatkowego. Równocześnie
wydłużono też termin na
złożenie oświadczenia następczego. Tutaj termin przedłużono do ostatniego dnia
miesiąca następującego po
zakończeniu roku podatkowego płatnika (wcześniej obowiązywał termin do 7. dnia
miesiąca następującego po
upływie dwóch dodatkowych
miesięcy).
Płatnicy zyskają prawo do
występowania w niektórych
przypadkach o zwrot nadpłaty
Uprawnienia płatnika zostaną rozszerzone o składanie
w określonych sytuacjach
wniosku o stwierdzenie nad-

płaty – taką zmianę w ustawie
o podatku dochodowym od
osób fizycznych przygotowało
Ministerstwo Finansów. Po
nowelizacji płatnik będzie
mógł wystąpić o stwierdzenie
nadpłaty, jeżeli w wyniku
poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku powstała nadpłata w tym podatku. Aktualnie taki wniosek
może złożyć jedynie podatnik. Wprowadzenie zmian
przewiduje rządowy projekt
ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt
trafił do Sejmu 25 sierpnia
2022 r.
Nowy standard rachunkowości o przychodach ze sprzedaży
Komitet Standardów Rachunkowości opublikował
Krajowy Standard Rachunkowości „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów,
towarów i materiałów”. Nowy
standard szczegółowo omawia
zasady ustalania i ujmowania
oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów
ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami
kosztów doprowadzenia do
zawarcia i realizacji umowy
sprzedaży (Dziennik Urzędowy
Ministra Finansów z 29 lipca
2022 r. pod poz. 81). Szerzej

na ten temat pisaliśmy w naszym alercie rewizji finansowej, dostępnym na naszej
stronie internetowej.
Więcej zaświadczeń będzie
można uzyskać za pośrednictwem e-urzędu skarbowego
W Dzienniku Ustaw (poz.
1887) ukazało się rozporządzenie ministra finansów
zmieniające rozporządzenie
w sprawie korzystania z e-urzędu skarbowego. Przewiduje ono, że w e-Urzędzie
Skarbowym są załatwiane
sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie: zaświadczeń
o niezaleganiu w podatkach
lub stwierdzających stan
zaległości (ZAS-W), zaświadczeń o wysokości dochodu
podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
(ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu,
podatku należnego oraz
odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub
ubezpieczenie zdrowotne
w podatku dochodowym od
osób fizycznych (ZAS-DFU).
Nowe przepisy obowiązują od
7 września 2022 roku.
Od 2023 roku będą automatyczne zapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Od 2023 r. pracownicy
będą automatycznie zapisywani do PPK. Pierwszy
taki zapis ma nastąpić
w 2023 roku. Kolejne co
cztery lata. Co ciekawe
osoba zatrudniona, która
złożyła podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania

wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy
o prowadzenie PPK, będzie
objęta tzw. ponownym
autozapisem do PPK. Autozapis nie będzie dotyczył
wyłącznie uczestników PPK,
którzy - składając deklarację o rezygnacji – zaprzestali finansowania wpłat do
PPK, ale także osób zatrudnionych, które nigdy nie
zostały uczestnikami PPK.
MF poprawia przepisy o CIT
i przedłuża tarczę antyinflacyjną
Do Sejmu trafiła obszerna
nowelizację przepisów
o podatkach dochodowych,
w tym przede wszystkim
ustawy o CIT. Ma ona m.in.
zawiesić na rok stosowanie
przepisów o minimalnym CIT,
a także zmienić przepisy
o podatku u źródła czy transakcjach rajowych. Nowelizacja przedłuża też okres stosowania obniżonych w ramach
tarczy antyinflacyjnej stawek
VAT. Projekt trafi teraz do
Sejmu. Szerzej na ten temat
pisaliśmy w naszym alercie
podatkowym.
Będą zmiany w dopłatach
do płac osób niepełnosprawnych
W ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określona zostanie minimalna wysokość
dotacji budżetowej na poziomie 30 proc. planowanych
kosztów dofinansowań do
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej tłumaczy,

że taka zmiana pozwoli na
ustabilizowanie i urealnienie
finansowania zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
(PFRON). Nowe przepisy
wejdą w życie najprawdopodobniej 1 stycznia 2023 r.
Ministerstwo Finansów udostępniło druki rozliczeniowe
dla spółek nieruchomościowych
Ministerstwo Finansów (MF)
udostępniło na podatki.gov.
pl formularze interaktywne
dla spółek nieruchomościowych i wspólników tych spółek, którzy składają informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz
CIT-N2 i PIT-N2. Aby złożyć
takie informacje, niezbędne
jest posiadanie polskiego
identyfikatora podatkowego
NIP lub PESEL (w przypadku
osoby fizycznej). Formularze
CIT-N1 i PIT-N1 – to informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieru-

chomościowej – składana
przez spółki nieruchomościowe, a forularze CIT-N2 i PIT-N2 – to informacja o prawach
do spółki nieruchomościowej
oraz o podmiotach pośredniczących – składana przez
podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej.
Zostanie wprowadzony nowy
termin aktualizacji indywidualnych danych podatnika
Resort finansów zamierza
zmienić termin aktualizacji
indywidualnych danych podatnika. Zmiana zostanie
wprowadzona w ramach
większej nowelizacji ustawy
o podatku dochodowym od
osób prawnych. Obecnie dane
tego rodzaju są aktualizowane co kwartał, a po noweli
aktualizacja będzie przeprowadzana corocznie. Wprowadzenie zmian przewiduje
rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw. Projekt trafił do Sejmu
25 sierpnia 2022 r.
Trwają prace nad kolejnym
pakietem zmian w VAT ujętym w pakiecie SLIM VAT3
Pod obrady Sejmu trafił
pakiet zmian określany jako
SLIM VAT 3. Wprowadzając
nowe przepisy Ministerstwo
Finansów chce zwiększyć limit
wartości sprzedaży, uprawniający do posiadania statusu
małego podatnika z 1 200 000
euro do 2 000 000 euro. Tym
samym, więcej podatników
mogłoby rozliczać się metodą
kasową i kwartalnie. Na tym
jednak uproszczenia się nie
kończą. Zniesiony ma być
również m.in. obowiązek
wystawiania faktur zaliczkowych oraz uproszczone rozliczanie się proporcją. Szerzej
na ten temat pisaliśmy
w naszym alercie podatkowym.

Ważne orzeczenia i interpretacje
Po wystawieniu elektronicznej faktury paragon niepotrzebny
W sytuacji zniszczenia paragonu fiskalnego
dokumentującego transakcję, dla której
wystawiona została faktura elektroniczna, zaś
kopia paragonu jest przechowywana w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz istnieje
możliwość powiązania tej faktury z wystawionym paragonem, podatnik spełnia warunki
przewidziane w przepisach o VAT, które wymagają w takiej sytuacji „zostawienia” w dokumentacji paragonu dotyczącego sprzedaży
z danymi identyfikującymi fakturę – wynika
z interpretacja indywidualna z 29 sierpnia
2022 r. (nr 0111-KDIB3-2.4012.373.2022.1.MN).
Zaległe świadczenie dla byłego pracownika
to nie odszkodowanie
Wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie wyroku sądu pracy świadczenie należy
uznać za element wynagrodzenia i zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu. Fakt, iż przedmiotowe świadczenie nie zostało określone jako
wynagrodzenie lub świadczenie podobne nie
pozwala automatycznie uznać, że mamy do
czynienia z odszkodowaniem. Bez znaczenia
dla tej kwalifikacji pozostaje, że świadczenie
to zostało zasądzone po ustaniu stosunku
pracy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z 10 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II FSK
105/20).
Ekwiwalent za toalety i prysznice dla kierowców jest oskładkowany
Ekwiwalent na poczet kosztów korzystania
z toalet i pryszniców wypłacany kierowcom
transportu międzynarodowego nie może zostać wyłączony z podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne. Zarówno przepisy
kodeksu pracy, jak i rozporządzenia ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy, nie przewidują możliwości wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie
z łazienek i toalet lub ponoszenie innych
kosztów związanych z higieną osobistą. Tak
więc nie ma podstawy prawnej, aby uznać, że
tego rodzaju świadczenia rzeczowe wynikają
z przepisów o BHP – stwierdzono w interpretacji indywidualnej ZUS z 17 sierpnia 2022 r.
(sygn. DI/100000/43/694/2022).
Amortyzacja sprzed 2022 roku bez wpływu
na wysokość składki zdrowotnej
W przypadku sprzedaży środków trwałych,
które dla potrzeb PIT były amortyzowane
przed 2022 r., przy ustalaniu – dla potrzeb
składki zdrowotnej – dochodu z ich odpłatnego
zbycia, dochód ten nie będzie powiększony
o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – uznał ZUS w interpretacji indywidualnej
z 3 sierpnia 2022 r. (sygn. WPI/200000/43/882
/2022). Tym samym ZUS podzielił stanowisko
przedsiębiorcy, że podstawą wymiaru składki
na ubezpieczenie zdrowotne będzie dochód
z podstawowej działalności gospodarczej
osiągnięty w danym roku.
Można odzyskać cześć zapłaconego podatku
od nieruchomości
W upublicznionym niedawno uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 24 maja 2022 r. (sygn. akt III
FSK 590/21), sąd ten stwierdził, że przy
określeniu wysokości kondygnacji w świetle
należy uwzględnić odległość mierzoną od
podłoża do najniższego trwałego elementu
konstrukcyjnego stropu. Tym samym sąd nie
zgodził się na taki sposób rozumienia pojęcia
kondygnacji prezentowany przez fiskusa,
gdzie należy brać pod uwagę odległość od
podłoża do najwyższego punktu pomieszczenia, co powoduje de facto podział na części
podstawy opodatkowania pod belkami konstrukcyjnymi i pomiędzy nimi. Szerzej na
ten temat pisaliśmy na naszej stronie
internetowej.

Kalendarium (najważniejsze terminy)
✓ wpłata składek ZUS za sierpień 2022 r. - pozostali płatnicy składek
✓ wpłata za sierpień 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych i od osób prawnych
✓ wpłata za sierpień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
✓ wpłata za sierpień 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 sierpień 2022 r.
✓ wpłata należnego zryczałtowanego podatku, jeżeli w sierpniu 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 sierpień 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową (PIT-ISN i CIT-ISN)
✓ wpłata za sierpień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem
✓ wpłata na PFRON za sierpień 2022 r.

WRZEŚNIA

20
Wtorek

US PFRON

wpłata VAT za sierpień 2022 r.
WRZEŚNIA
złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2022 r.
przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2022 r.
przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2022 r. (część ewidencyjna)
przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
transakcjach VAT-UE za sierpień 2022 r.
✓ złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2022 r.
Poniedziałek
✓ przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń
US PFRON
niepełnosprawnych pracowników za sierpień
2022 r.
✓ rozliczenie podatku cukrowego należnego za
sierpień 2022 r.
KALENDARIUM miesiąca
✓ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień 2022 r.
✓
✓
✓
✓
✓
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✓ przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność
gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za
sierpień 2022 r.
✓ przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej część odpisów
i zwiększeń
✓ przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od
1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
✓ złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
✓ przekazanie do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC za 2021 r. przez podatnika,
którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2021 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego
✓ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
✓ przekazanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok
podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31
maja 2022 r., przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych
✓ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

WRZEŚNIA

30
Piątek

US PFRON

✓ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w wrzesień 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
we wrześniu 2022 r.
✓ złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za wrzesień 2022 r.
✓ złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za
wrzesień 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

PAŹDZIERNIKA

✓ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2022 r.

PAŹDZIERNIKA

7

Piątek

US PFRON

10

Poniedziałek

US PFRON

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

PAŹDZIERNIKA

17

Poniedziałek

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

