
Szanowni Państwo,

zwyczajowo przedstawiamy wybrane, najciekawsze informacje i tematy HR z minionego tygodnia. 

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENADŻERÓW I ZARZĄDU 
13 października wejdzie w życie duża nowelizacja KSH, która wprowadzi tzw. prawo holdingowe. Zmieni ona zakres
odpowiedzialności menadżerów w grupie spółek. Członkowie zarządów i rad nadzorczych będą mogli przy
podejmowaniu decyzji biznesowych powołać się na interes grupy spółek, pod warunkiem, że holding został ujawniony
w KRS-ie danej spółki. 

PRZEDSIĘBIORCA ODLICZY SKŁADKI ZDROWOTNE Z ZESZŁEGO ROKU
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne za grudzień 2021 r. oraz
wcześniejsze okresy, które zapłacone zostały przez nich w 2022 r. Możliwe będzie więc rozliczenie tylko tych składek,
które zapłacone zostały z tytułu opodatkowania w tej samej formie, w której obecnie rozlicza się przedsiębiorca. 

UKRAIŃCY ZAPŁACĄ PODATKI W POLSCE
26 sierpnia br. upłynęło 183 dni od przybycia do Polski pierwszych uchodźców z Ukrainy. Upływ tego termin wpływa
na rozliczanie podatków w naszym kraju – po nim obcokrajowiec jest objęty bezwzględnym obowiązkiem
podatkowym w Polsce. Co więcej, musi zapłacić podatki od zarobków od początku pobytu, czyli za minione pół roku.

STAWKA KILOMETRÓWKI SZYBKO NIE WZROŚNIE
Z uwagi na wysokie ceny paliw oraz podwyższenie diet za podróże służbowe, pracownicy domagają się podwyżki
stawek kilometrówki, niezmienianych od blisko 15 lat. Tymczasem rząd zapowiada, że wcześniej chce znowelizować
ustawę o transporcie drogowym, na podstawie której wydawane jest rozporządzenie ze stawką kilometrówki. Zmiana
stawek może więc w najbliższych miesiącach nie nastąpić.

WYŻSZY DOPUSZCZALNY WYMIAR CZASU PROWADZENIA POJAZDU PRZEDŁUŻONY
Wprowadzony tymczasowo, podwyższony dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdów przez zawodowych
kierowców,  został  przedłużony  do  30  września  br.  Maksymalne  normy  są  wyższe  o  2 godziny  dziennie i łącznie 
- 4 w tygodniu.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Kanclerz, radca prawny, partner, Sławomir Paruch, radca prawny, partner oraz 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.

Webinar: Powakacyjne podsumowanie zmian w prawie HR. - 30 sierpnia br., godz. 10:00-10:45, online.
Więcej: tutaj.
Kurs HR Compliance Expert: Ochrona sygnalistów – wdrażać już teraz czy czekać na ostateczną wersję
przepisów? - 30 sierpnia br., godz. 11:00-12:00, online. Udział jest odpłatny. Więcej: tutaj. 
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