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Informacje
Praca zdalna i kontrola trzeźwości trafią do Kodeksu pracy

W

ostatnich dniach maja Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na
stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość
wykonywania pracy zdalnej. Możliwa stanie się
także kontrola trzeźwości pracowników.
Rząd przyjął opisywany już przez nas wcześniej
projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący
pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. Projekt
trafił teraz do Sejmu.

Do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie
to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika
i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą,
w tym pod adresem zamieszkania pracownika,
w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony
przez pracownicę w ciąży oraz pracownika
wychowującego dziecko do ukończenia przez

nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to
możliwe ze względu na organizację pracy
lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych). Rozwiązanie to dotyczy także: pracownika, który
sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą
we wspólnym gospodarstwie domowym,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności; pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie
o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu
albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
pracownika – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności; pracownika – rodzica dziecka posiadającego opinię
o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Na podstawie nowych przepisów pracodawca będzie mógł także wprowadzić kontrolę
trzeźwości pracowników lub kontrolę na
obecność środków działających podobnie do
alkoholu. Kontrola taka będzie możliwa, gdy
będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych
osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie
miał obowiązek niedopuszczenia do pracy
pracownika, w którego organizmie zostanie
stwierdzona obecność alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu. Dotyczy
to także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione
podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał
wymienione środki w czasie pracy. Badanie
stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na
obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła
przeprowadzać również Policja.

W 2023 roku kolejny wysoki wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców

M

inisterstwo Finansów w złożeniach do
projektu budżetu prognozuje wzrost
przeciętnego wynagrodzenia w 2023
roku do 6839 zł. Pozwala to przewidywać, że
składki ZUS przedsiębiorców wzrosną w przyszłym roku do 1398,85 zł.
W obecnym stanie prawnym wysokość składek
ZUS zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku w gospodarce narodowej, którego kwota zostanie opublikowane w rozporządzeniu
ministra rodziny i polityki społecznej jesienią.
Wskaźnik ten jest jednak przyjmowany także
każdorazowo w założeniach do budżetu państwa. Rząd założył, że wyniesie ono 6839 zł.
Do wyliczenia składek przyjmuje się jako podstawę 60% tej kwoty. Podstawę wyliczenia składek
ZUS stanowiłaby zatem kwota 4103,40 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.
W konsekwencji składki ZUS wzrosną w przyszłym roku do 1398,85 zł miesięcznie. Obec-

nie składki te wynoszą 1211,28 zł miesięcznie (po wzroście z 1075,68 zł w roku 2021).
Przedsiębiorców czeka zatem wzrost składek
ZUS o kolejne 187,57 zł miesięcznie (w 2022
rok składki wzrosły w stosunku do 2021 r.
o 135,60 zł). W konsekwencji na składki ZUS
w całym 2023 roku trzeba będzie przeznaczyć
o 2250,84 zł więcej niż ma to miejsce obecnie. Suma tych składek wyniesie bowiem 16
768 zł.
Warto pamiętać, że składki te przedsiębiorcy
płacą niezależnie od wysokości uzyskiwanych
dochodów (od dochodu zależy od 1 stycznia
2022 r. wysokość płaconej składki zdrowotnej), a zatem także wtedy, gdy nie uzyskują
żadnych dochodów lub ponoszą stratę.
Według założeń przedstawionych przez resort finansów można by zakładać, że w 2023
roku poszczególne składki wyniosą: składka
emerytalna 19,52% podstawy, czyli 800,98 zł;
składka rentowa 8% podstawy, czyli 328,27
zł; składka chorobowa (dobrowolne) 2,45%
podstawy, czyli 100,53 zł; składka wypadkowa
1,67% podstawy, czyli 68,53 zł; oraz składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy, czyli
100,53 zł.

Zbliża się termin końcowy składania wniosków w sprawie ubezpieczeń
dobrowolnych

T

ylko do 30 czerwca 2022 r. można złożyć
wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie
składek po terminie w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego i rentowego.
Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne
ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość ubezpieczeń, powinna złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.
Wniosek może złożyć na formularzu US-9. Jest
na to czas tylko do końca czerwca 2022 r.
Po zmianie przepisów, od grudnia 2021 r. nie
jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami (chorobowym, emerytalnym i rentowymi) na podstawie wniosku dorozumianego,
tj. na podstawie terminowej wpłaty składek.
Jednocześnie – począwszy od składek należnych
za grudzień 2021 r., ich wpłata po terminie
nie powoduje już ustania dobrowolnych ubezpieczeń, jeśli ubezpieczenia te nie ustały już
w listopadzie 2021 r. Jeśli dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r., to aby
być ponownie objętym tymi ubezpieczeniami,
trzeba złożyć w ZUS nowe zgłoszenie. Objęcie
dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty zgłoszenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
można przystąpić, jeśli dana osoba nie jest objęta tymi ubezpieczeniami obowiązkowo. Jeżeli
okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10

lat, osoby takiej nie będzie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Otrzyma wtedy świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na koncie w ZUS. Podstawę
wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia
emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana
kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego
wynagrodzenia (w 2022 r. – 3010 zł).
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia
złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest
już możliwe objęcie tym ubezpieczeniem na
podstawie tzw. wniosku dorozumianego - gdy
składki za dany miesiąc są opłacone i rozliczone
w ustawowym terminie.
W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń
zdrowotnych warto przypomnieć, że zgodnie
z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z 21 kwietnia 2022 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6 338,46 zł.
W konsekwencji składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień,
maj, czerwiec 2022 r. wynosi miesięcznie nie
mniej niż 570,46 zł. NFZ uzależnia objęcie
dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od
wniesienia opłaty dodatkowej, jeśli przerwa
w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:
 od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie
mniej niż 1 267,69 zł (20% podstawy wymiaru)
i jest wnoszona w całości;
 powyżej roku do 2 lat – opłata wynosi nie
mniej niż 3 169,23 zł (50% podstawy wymiaru)
i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty;
 powyżej 2 do 5 lat – opłata wynosi nie mniej
niż 6 338,46 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat;
 powyżej 5 do 10 lat – opłata wynosi nie mniej
niż 9 507,69 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat;
 powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż
12 676,92 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

W przyszłym roku będą dwie duże podwyżki płacy minimalnej

R

ząd zaproponował zwiększenie w 2023
roku płacy minimalnej dwukrotnie, najpierw w styczniu z 3010 zł do 3350 zł,
a następnie 1 lipca z 3350 zł do 3500 zł. Dwukrotne podniesienie płacy minimalnej w ciągu
jednego roku wymuszają na rządzie przepisy,
które przewidują taki tryb ponoszenia jej
w przypadku inflacji przekraczającej 5%.
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: od 1 stycznia
i od 1 lipca. Taka sytuacja czeka nas zatem
w 2023 roku.
To właśnie gwałtowny wzrost inflacji w ostatnich miesiącach sprawia, że w 2023 roku
czekają nas dwie, a nie jedna jak miało to
miejsce w ostatnich latach, waloryzacje
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to
związane ze wskaźnikiem inflacji. Rząd przewiduje, że w przyszłym roku będzie to 7,8%
(w kwietniu wyniosła 12,4%).
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o płacy
minimalnej, przeciętna wysokość minimalnego
wynagrodzenia w danym roku musi wzrastać
w stopniu nie niższym niż prognozowany na
dany rok wskaźnik cen. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poinformowała,
że rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 roku do 3350 zł
(wzrost w stosunku do 2022 r. o 340 zł),
a od lipca do 3500 zł (wzrost w stosunku do
2022 r. o 490 zł).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada
Ministrów do 15 czerwca każdego roku musi
przedstawić Radzie Dialogu Społecznego
propozycję wysokości minimalnego wynagro-

dzenia oraz propozycję wysokości minimalnej
stawki godzinowej w roku następnym. W ciągu 30 dni (czyli maksymalnie do 15 lipca)
od otrzymania propozycji i informacji Rada
Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość
minimalnej stawki godzinowej.
Nieunikniony wzrost płacy minimalnej oznacza
oczywiście znaczący wzrost kosztów po stronie pracodawców. Przy obecnie obowiązującej
wysokości płacy minimalnej, czyli 3010 zł
koszt pracodawcy wynosi 3626,46 zł (jest
o 616,46 zł wyższy od pensji brutto pracownika). Przy płacy na poziomie 3350 zł koszt
ten wzrośnie do 4036,09 zł (będzie o 686,09
zł wyższy od pensji brutto pracownika), zaś
od lipca wyniesie 4216,80 zł (będzie o 716,80
zł wyższy od pensji brutto pracownika). Łącznie zatem koszt pracodawców wzrosną do
8417,34 zł rocznie na jednego zatrudnionego
z pensją minimalną (wzrost o 1017,66 zł).

Zmiany w przepisach o Polskim Ładzie uchwalone przez Sejm

S

ejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT,
która m.in. obniża stawkę PIT w pierwszym przedziale skali z 17 do 12 proc.
oraz wprowadza liczne zmiany w obowiązkach płatników. Jednocześnie wprowadzone
zostanie odliczenie części składki zdrowotnej
od podstawy opodatkowania dla niektórych
przedsiębiorców.
Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka
PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg
podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Zmieni się
natomiast kwota zmniejszająca podatek przy
obliczaniu zaliczek (dodatkowo kwota ta będzie mogła być w równych częściach uwzględniana maksymalnie u trzech pracodawców).
Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej.
Zmiany te, podobnie jak zmiany w obowiązkach płatników opisywaliśmy w naszym alercie już wcześniej.
Poza wprowadzeniem możliwości częściowego (limitowanego) odliczenia części
składki zdrowotnej przez przedsiębiorców

opodatkowanych liniowym PIT i ryczałtem
(takiej możliwości nie przewidziano dla
podatników opodatkowanych według skali),
nowelizacja wprowadza możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy
wybrali podatek liniowy lub ryczałt (nie
można będzie natomiast zmienić opodatkowania według skali na inną formę opodatkowania).
O wyborze opodatkowania według skali podatkowej przedsiębiorcy będą zawiadamiać
w zeznaniu, w którym będą rozliczać dochody
osiągnięte w 2022 r. z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy stosują
opodatkowanie ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, będą mogli wybrać
opodatkowanie według skali podatkowej również w trakcie 2022 r., ze skutkiem na drugą
połowę 2022 r. W tym przypadku stosowne
oświadczenie przedsiębiorcy będą zobowiązani złożyć w terminie do 22 sierpnia 2022 r.

Ważne orzeczenia i interpretacje
Składki ZUS za 2022 r. zapłacone w 2021 r.
można odliczyć w PIT
ZUS jest zobowiązany rozdzielać dokonaną przez płatnika składek wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka
zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać
rozliczona tylko częściowo. Nie ma znaczenia, za jaki okres składki zdrowotne są płacone, ale data ich wpłaty. Można więc odliczyć
składkę zdrowotną zapłaconą za miesiące
roku 2022 od podatku za 2021 r. w wysokości
kwoty 7,75% z podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie zdrowotne – uznał Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 maja 2022 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.
147.2022.3.WS).
Zwrot dla członka zarządu za podróż
służbową jest oskładkowany
Wynagrodzenie wypłacone członkowi
zarządu, który pełni swoje obowiązki na
podstawie aktu powołania z tytułu zwrotu
kosztów podróży, powiększa kwotę wynagrodzenia, które stanowi podstawę naliczania
składki zdrowotnej – wynika z interpretacji
ZUS z 21 kwietnia 2022 r. (nr DI/100000/43/
118/2022). Jak podkreślono w interpretacji,
użyte w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym wyrażenie „wynagrodzenie” powinno być
odczytywane szeroko, tj. jako wszelką formę
przychodu przewidzianego przez przepisy
prawa podatkowego. A w sytuacji członka
zarządu, który wynagrodzenie pobiera na
podstawie powołania, zarówno to wynagrodzenie, jak i zwrot kosztów podróży stanowią
przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Nagroda przyznana decyzją pracodawcy
wymaga pobrania składek ZUS
W przypadku, gdy prawo do nagrody
jubileuszowej wynika z indywidualnej decyzji
pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku
do określonej grupy pracowników), a nie
z wewnętrznych przepisów regulujących
zasady przyznawania nagród (Regulaminu
wynagrodzenia) lub gdy przysługuje ona
częściej niż raz na pięć lat, wysokość nagrody
stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – wyjaśnił ZUS w interpretacji z 7 kwietnia 2022 r. (nr DI/100000/
43/120/2022). W interpretacji podkreślono
też, że istotne jest nabywanie prawa do
nagrody nie częściej niż raz na pięć lat. Nie
ma natomiast znaczenia data wypłaty takich
świadczeń, która może nastąpić także w okresach krótszych.
Wynagrodzenia wypłacone w 2022 roku
za rok 2021 bez składki zdrowotnej
Wynagrodzenie należne za okres do 31
grudnia 2021 r., a wypłacone w 2022 r. osobie
powołanej do pełnienia funkcji w zarządzie
spółki, nie stanowi podstawy do naliczenia
składki zdrowotnej – wyjaśnił ZUS w interpretacji z 7 kwietnia 2022 r. (nr DI/100000/43/
381/20222). Jak tłumaczy ZUS, w przypadku
wypłaty w 2022 roku wynagrodzeń dla osób
powołanych przed 1 stycznia 2022 roku, za
okresy przypadające przed tą datą, nie stanowią one podstawy do naliczania składki zdrowotnej, ponieważ są one należne za okres,
w którym brak było tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego takiej osoby.
Wystawienie widowiska to umowa o dzieło
a nie zlecenia
Umowa, w której strona zobowiązuje się
do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy
o dzieło, a nie umowy zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania wykonawcy nie jest samo
podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik

w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom
– uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 kwietnia 2022 r. (sygn. akt II GSK
278/22).
Karty podarunkowe dla pracowników
z ZFŚS bez PIT
W przypadku przekazania pracownikom
kart podarunkowych, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
powstaje u pracownika przychód, o którym
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Przychód
ten będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty obowiązującego w roku podatkowym limitu, zgodnie
z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz art.
52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych – wyjaśnił w interpretacji
indywidualnej z 1 kwietnia 2022 r. Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej (nr
0115-KDIT2.4011.96.2022.1.RS).
Wyznaczony w przepisach termin nie może
uniemożliwić korzystania z praw
Krajowy organ podatkowy nie może
powołać się na upływ terminu (nawet rozsądnego i równoważnego), w sytuacji, gdy zachowanie organów krajowych w połączeniu

z istnieniem instytucji prekluzji doprowadziło do pozbawienia podatnika możliwości
dochodzenia swoich praw, których istnienie
w danym okresie potwierdził TSUE. Wprowadzenie terminu zawitego nie może praktycznie uniemożliwiać lub nadmiernie utrudnić
wykonywania prawa podatnika (zasada skuteczności) – w przeciwnym wypadku termin
ten musi zostać pominięty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
w wyroku z 18 marca 2022 r. (sygn. akt I SA/
Bk 32/22).
Wydatki na integrację współpracowników
nie są kosztami reprezentacji
W wyroku z 29 marca 2022 r. (sygn. akt
I SA/Rz 94/22) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że organ podatkowy
niezasadnie zakwalifikował wydatki ponoszone na koszty integracji, w części dotyczącej
współpracowników, jako koszty reprezentacji.
Wydatki te oceniać można pod kątem kosztów
pośrednich, tj. odnoszących się do całokształtu jej działalności, bez przyporządkowania ich
do konkretnego źródła przychodów. W tym
jednak zakresie, wypowiadając się co do
możliwości ich uwzględnienia w ramach tego
rodzaju kategorii, organ będzie zobligowany
do dokonania ich kwalifikacji pod tym właśnie
kątem.

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

wpłata VAT za maj 2022 r.
złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2022 r.
przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2022 r.
przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2022 r. (część ewidencyjna)
przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
transakcjach VAT-UE za maj 2022 r.
złożenie deklaracji VAT-13 za maj 2022 r.
przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników za maj 2022 r.
rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2022 r.
rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj 2022 r.
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✓ sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której
rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
✓ złożenie urzędowi skarbowemu zeznania: CIT-8 (wraz z załącznikami) oraz CIT-8AB (wraz
z załącznikami), jeżeli rok podatkowy podatnika zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty,
✓ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
✓ wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu, jeżeli
pierwszy rok opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął
się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.
✓ przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2022 r.

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

✓ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2022 r.
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✓ wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość
prawną
✓ wpłata do PPK
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PIOTR GRACZ
Partner Zarządzający
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Services & Outsourcing
BDO

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.

