
Szanowni Państwo,

zależy nam na tym, aby byli Państwo na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się w obszarze HR. Dlatego
przedstawiamy wybrane, najciekawsze informacje i tematy HR z minionego tygodnia. Dzięki nam będą
Państwo wiedzieć o tym co najważniejsze.

KARTY LUNCHOWE Z WYŻSZĄ KWOTĄ ZWOLNIENIA Z ZUS
Rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obowiązujące od 1 marca 2022 r. zmieniło
wysokość  dopłat  do  posiłków  pracowniczych.  Tym  samym  kwota  zwolniona  ze  składek  ZUS  wzrosła 
ze  190 zł  do  300 zł  miesięcznie.  Dopłata   do   posiłków   pracowniczych   może  stać  się  teraz  jednym 
z    najbardziej     popularnych     benefitów    pracowniczych.   Według    ekspertów,  pracodawca    będzie 
w stanie zaoszczędzić na składkach ZUS średnio do 740 zł rocznie za jednego pracownika. 

POMAGANIE I ODLICZANIE
Nie dziwi wsparcie udzielane przez firmy zatrudniające Ukraińców. Firmy ponoszą teraz często między innymi
koszty transportu czy noclegu dla ukraińskich pracowników (i ich rodzin). Fiskus w poszczególnych
interpretacjach przychylił się do zdania przedsiębiorców i prawników, stwierdzając, iż wydatki na rzecz
pracowników i ich bliskich wpływają na wydajność pracy przedsiębiorstwa i panującą w nim atmosferę.
Przedsiębiorcy   nie   powinni   zatem   mieć   problemów   z   rozliczaniem   świadczeń   zarówno,   jeśli  chodzi 
o pracowników pracujących na umowie o pracę jak i na umowie zlecenie. 

KOMPLEMENTARNIE NIEJASNE PODATKI 
Od 2021 spółki komandytowe są podatnikami CIT. Do i tak skomplikowanych rozwiązań dołączył z początkiem
tego roku Polski Ład. Jednopłaszczyznowe opodatkowanie (komplementariuszy) oraz zryczałtowana składka
zdrowotna spowodowały ponowny wzrost zainteresowania przedsiębiorców tą formą spółki. Wiele wątpliwości
pozostaje nierozwianych, m.in. kwestia ustalenia istnienia samego obowiązku poboru zryczałtowanego
podatku dochodowego z tytułu wypłacanych w trakcie roku obrotowego zaliczek na poczet udziału zysku.
Rozwiązanie nie jest oczywiste, co może potwierdzać rozbieżność zapadających w tych sprawach wyroków.

NOWELIZACJA USTAWY O PIT Z PODPISEM PREZYDENTA 
8 marca poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja przenosi mechanizm przedłużenia
terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy z rozporządzenia do ustawy. Ponadto ustawowo
została uregulowana możliwość złożenia PIT-2 także po pierwszej wypłacie w nowym roku.

Zapraszamy do kontaktu:
Sławomir Paruch, radca prawny, partner
Karolina Kanclerz, radca prawny, partner
Oskar Kwiatkowski, aplikant radcowski, prawnik 
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Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie powinny być traktowane jako doradztwo prawne ani stanowić podstawy
podejmowania decyzji biznesowych. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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