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Rok 2022
publikacje do dnia 31.08.2022 r.
dodane
126) Dz. U. z dnia 30.08.2022 r., poz. 1829:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia
niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie
zryczałtowanego podatku dochodowego (dotyczy podatku pobieranego w związku z
wypłatami i świadczeniami na rzecz podmiotów powiązanych) – dział księgowości;
125) Dz. U. z dnia 29.08.2022 r., poz. 1812:
ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (ustawa reguluje: 1)
organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego, 2) zasady uzyskiwania i
utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem
społecznym, 3) instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego, 4) zasady i
formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej,
5) ochronę danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy;
przez ekonomię społeczną należy rozumieć działalność podmiotów ekonomii
społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i
zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej,
działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym) –
Zarząd; dział organizacyjny;
124) Dz. U. z dnia 29.08.2022 r., poz. 1809:
rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie
wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie określa 1) okres, w którym cudzoziemcy
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do
ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych; 2) państwa,
których obywatele przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz
krajowych, 3) dodatkowe warunki dotyczące celów wydawania wiz krajowych, po
których spełnieniu cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz

84-300 Lębork, Aleja Wolności 26/11 • NIP 841-122-27-75 • Regon 220 573 027
tel. (59) 863 31 26 • kom. 603 635 122
www.kancelaria-lexin.pl • e-mail: kancelaria-lexin@home.pl • rachunek bankowy Alior Bank 56 2490 0005 0000 4530 6783 5345

KANCELARIA PRAWNA LEXIN

kancelaria radcy prawnego i doradców podatkowych

krajowych; 4) zakres czynności, jakich przedsiębiorca może dokonywać w
postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej) – dział organizacyjny, dział kadr;
123) M.P. z dnia 18.08.2022 r., poz. 804:
komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w
sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu
albo zawieszaniu emerytur i rent (kwota przychodu odpowiadająca: 1) 70%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wynosi
4.309,40 zł, 2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II
kwartał 2022 r. wynosi 8.003,20 zł) – dział kadr;
122) Dz. U. z dnia 17.08.2022 r., poz. 1726:
ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania
przestępczości środowiskowej (ustawa zmienia granice zagrożenia za wykroczenia i
przestępstwa przeciwko środowisku; ustawodawca dąży do ochrony środowiska
naturalnego przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub
wykroczeń przeciwko środowisku; reakcja karna powinna odpowiadać stopniowi
społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz rzeczywistym względom prewencji
ogólnej i indywidualnej; celem ustawy jest wyeliminowanie niedoskonałości
aktualnych regulacji prawnych) – Zarząd, dział bhp;
121) Dz. U. z dnia 17.08.2022 r., poz. 1719:
ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o
nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (celem jest
wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych
opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej
kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny;
cel ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez
bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi
wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na
rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub
zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę) – dział kadr;
120) M.P. z dnia 11.08.2022 r., poz. 774:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości
kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023
(Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań
podatkowych a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz
odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich
będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i
jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli
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wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co
najmniej 15.500 zł, wejście w życie 01.01.2023 r.) – dział księgowości, dział kadr;
119) M.P. z dnia 11.08.2022 r., poz. 773:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości
kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023
(strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego
wezwania organu podatkowego: 1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej
przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani lub 2) bezzasadnie odmówili lub nie
dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania
opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji
obcojęzycznej lub udziału w innej czynności lub 3) bezzasadnie odmówili okazania
lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek
posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych
będących podstawą zapisów w tych księgach lub 4) bez zezwolenia tego organu
opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem, mogą zostać
ukarani karą porządkową w wysokości 3.300 zł, wejście w życie 01.01.2023 r.) –
Zarząd, dział księgowości, dział kadr;
118) Dz. U. z dnia 11.08.2022 r., poz. 1692:
ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (reguluje zasady i tryb
przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwość
organów w tych sprawach; dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi
3.000 zł) – dział kadr;
117) Dz. U. z dnia 11.08.2022 r., poz. 1686:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty
kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej
w formie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego; pomoc jest udzielana
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom jako regionalna pomoc
inwestycyjna w formie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie
rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania
wyników prac badawczo-rozwojowych – Zarząd, dział płac;
116) M.P. z dnia 09.08.2022 r., poz. 764:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (przeciętne
wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6.156,25 zł) – Zarząd;
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poprzednie
VII. Lipiec 2022 r.
115) Dz. U. z dnia 29.07.2022 r., poz. 1598:
rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i
imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek,
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów
informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (wejście w życie
01.07.2022 r.) – dział płac;
114) Dz. U. z dnia 26.07.2022 r., poz. 1558:
rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w
sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi (określa: 1) typy zezwoleń na pracę, 2) tryb postępowania w sprawie
zezwoleń na pracę, 3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, 4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, 5) wykaz dokumentów, które podmiot
powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania
administracyjnego, 6) wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia
zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi
wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory
zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca
oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, 7) wzór
zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, 8) wzory
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 9) tryb postępowania
w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń) – dział kadr;
113) Dz. U. z dnia 26.07.2022 r., poz. 1557:
ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (zmiany wynikają z potrzeby cyfryzacji procesów administracyjnych w
obszarze budownictwa: 1) umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci
elektronicznej (przez system EDB), 2) umożliwienie prowadzenia książki obiektu
budowlanego w postaci elektronicznej (przez system EKOB), 3) uregulowanie portalu
e-Budownictwo, 4) zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób
posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności
zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB), 5) umożliwienie
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uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urządzenia przeciwpożarowego; jednocześnie zostanie zachowana dotychczasowa
postać prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, czyli postać
papierowa w okresie przejściowym; uzupełnione zostały przepisy o obowiązku
ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, a także
dotyczące rozbiórki, doregulowano sprawy dotyczące nakładania obowiązku
uzyskania pozwolenia na użytkowanie i załączników projektu budowlanego; nastąpiły
zmiany w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa mające na celu zapewnienie prowadzenia
centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z
tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny;
zmiany w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
których celem jest umożliwienie elektronicznego uzgadniania projektów
budowlanych sporządzanych w postaci elektronicznej) – dział Inwestycyjny;
112) M.P. z dnia 25.07.2022 r., poz. 708:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale
2022 r. (wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2022
r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 103,1 - wzrost cen o 3,1%) – Zarząd, dział
handlowy;
111) M.P. z dnia 21.07.2022 r., poz. 705:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w
czerwcu 2022 r. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w
czerwcu 2022 r. wyniosło 6.554,87 zł) – Zarząd;
110) M.P. z dnia 21.07.2022 r., poz. 704:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 r. (przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim
kwartale w 2022 r. wyniosło 6.566,15 zł) – Zarząd;
109) M.P. z dnia 18.07.2022 r., poz. 697:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022
r. (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. w
stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 105,8 - wzrost cen o 5,8%) – Zarząd, dział
handlowy;
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108) M.P. z dnia 18.07.2022 r., poz. 696:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.
(wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I
półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 - wzrost cen o 11,8%) – Zarząd, dział handlowy;
107) Dz. U. z dnia 14.07.2022 r., poz. 1493:
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych – dział prawny, dział
organizacyjny;
106) Dz. U. z dnia 14.07.2022 r., poz. 1488:
ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (określa szczególne wymogi prowadzenia
działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego dla
przedsięwzięć gospodarczych; organizację i tryb wykonywania nadzoru nad
dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych
reguluje zasady i tryb sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych
oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom, w ustawie o podatku od
towarów i usług przedłużono termin obniżonych stawek VAT z 31.07.2022 r. do dnia
31.10.2022 r.) – Zarząd, dział księgowości;
105) Dz. U. z dnia 13.07.2022 r., poz. 1481:
rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z
tytułu podróży służbowej (dieta, która w czasie podróży krajowej jest przeznaczona
na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia od dnia 28.07.2022 r. wynosi 38 zł za
dobę podróży) – dział kadr, dział organizacyjny;
104) Dz. U. z dnia 13.07.2022 r., poz. 1477:
ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie
odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw
(reguluje zasady i tryb sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych
oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom wykonującym działalność
gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw; przepisy ustawy stosuje
się do następujących paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co
najmniej 85% węgla kamiennego, wydobytych, wyprodukowanych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od 16.04.2022 r. do 31.12.2022 r.) –
dział organizacyjny, dział prawny;
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103) M.P. z dnia 11.07.2022 r., poz. 679:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za
zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych (od 08.07.2022 r.: 1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 16,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym; 2) obniżona
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,00 % kwoty zaległości
w stosunku rocznym; 3) podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 24,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym) – dział
księgowości;
102) Dz. U. z dnia 11.07.2022 r., poz. 1457:
ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na
wskazany przez niego adres skrytki pocztowej, w takim przypadku pismo przesłane za
pośrednictwem operatora pocztowego składa się w placówce pocztowej tego
operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata) – dział
organizacyjny, dział prawny;
101) Dz. U. z dnia 08.07.2022 r., poz. 1453:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism
niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu
Skarbowego (określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia
podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w eUrzędzie Skarbowym) – dział księgowości;
100) M.P. z dnia 08.07.2022 r., poz. 674:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych (od dnia 09.06.2022 r. wysokość odsetek ustawowych za
opóźnienie wynosi 9,50 % w stosunku rocznym) – dział księgowości;
99) M.P. z dnia 08.07.2022 r., poz. 673:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie (od dnia 09.06.2022 r. wysokość odsetek
ustawowych za opóźnienie wynosi 11,50 % w stosunku rocznym) – dział księgowości;
98) Dz. U. z dnia 08.07.2022 r., poz. 1451:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (zawiera zmienione
załączniki dotyczące zaświadczeń: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości; o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób
fizycznych; o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych
składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku

Strona 7 z 30

KANCELARIA PRAWNA LEXIN

kancelaria radcy prawnego i doradców podatkowych

dochodowym od osób fizycznych; oraz o wysokości dochodu podatnika w podatku
dochodowym od osób prawnych) – dział księgowości;
97) M.P. z dnia 07.07.2022 r., poz. 672:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2022 r. w
sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022
r. z podziałem na województwa
WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2022 R. Z
PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA
Wyszczególnienie

I kwartał 2022
kwartał poprzedni = 100

POLSKA

103,3

Dolnośląskie

105,4

Kujawsko-Pomorskie

101,8

Lubelskie

103,6

Lubuskie

101,6

Łódzkie

101,1

Małopolskie

102,4

Mazowieckie

103,2

Opolskie

104,7

Podkarpackie

101,8

Podlaskie

103,5

Pomorskie

104,0

Śląskie

102,6

Świętokrzyskie

102,8

Warmińsko-Mazurskie

101,6

Wielkopolskie

102,8

Zachodniopomorskie

105,1

– Zarząd;
96) Dz. U. z dnia 06.07.2022 r., poz. 1426:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uwierzytelniania
użytkowników na PUESC (określa sposób uwierzytelniania użytkowników na
Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), uwierzytelnienie
użytkownika na PUESC następuje: 1) przez podanie przez użytkownika identyfikatora
użytkownika i hasła albo 2)przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w
systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji
elektronicznej, albo 3) przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w ustawie o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego
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użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po jego uwierzytelnieniu, data wejścia w
życie 07.07.2022 r.) – dział księgowości, dział organizacyjny;
95) Dz. U. z dnia 06.07.2022 r., poz. 1426:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z eUrzędu Skarbowego (określa: 1) sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym
użytkowników konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym, 2) zakres korzystania z
e-Urzędu Skarbowego i uprawnienia użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie
Skarbowym, 3) rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym.
Użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym jest m.in. uprawniony do
składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań
udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby
fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym a także do 1) wyrażenia i cofania zgody na
doręczanie pism na to konto, 2) odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej
Administracji Skarbowej na konto, 3) wnoszenia pism za pośrednictwem tego konta,
w tym składania: deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika
podatku (SD-2), deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez
płatnika (PCC-2), zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem
(ZAP-3), 4) przeglądania danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie, w
jakim zgodnie z odrębnymi przepisami dane te mogą być udostępnione temu
użytkownikowi, 5) dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz
niepodatkowych należności budżetowych (przy czym nie jest on uprawniony do
składania deklaracji i pełnomocnictw ogólnych z wykorzystaniem pisma ogólnego
udostępnionego na koncie osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym). W e-Urzędzie
Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych
automatycznie 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), data wejścia w
życie 07.07.2022 r.) – dział księgowości, dział organizacyjny;

VI. Czerwiec 2022 r.
94) M.P. z dnia 30.06.2022 r., poz. 636:
obwieszczenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
(wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1
lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wynosi: 1) 14% w stosunku rocznym - w
przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
będący podmiotem leczniczym; 2) 16% w stosunku rocznym - w przypadku transakcji
handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem
leczniczym) – Zarząd, dział księgowości;
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93) Dz. U. z dnia 30.06.2022 r., poz. 1377:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie
wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na
rzecz budżetu państwa (od dnia 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie z tytułu terminowego
wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa w przypadku: 1) płatnika wynosi 0,3%
kwoty tych podatków pobranych przez płatnika; 2) inkasenta wynosi 0,1% kwoty tych
podatków pobranych przez inkasenta) – dział płac, dział księgowości;
92) Dz. U. z dnia 29.06.2022 r., poz. 1369:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku
od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (z dnia 30
czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedłużono termin stawki 0 % dla dostaw
niektórych towarów i świadczenia niektórych usług w celu pomocy ofiarom skutków
działań wojennych w Ukrainie) – dział handlowy, dział księgowości;
91) Dz. U. z dnia 29.06.2022 r., poz. 1368:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży
przy zastosowaniu kas rejestrujących (obowiązek ewidencjonowania w kasie
rejestrującej usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU
45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w
systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej
formie (bezgotówkowej) został przesunięty z dni 1 lipca 2022 r. do dnia 1 października
2022 r.) – dział handlowy, dział księgowości;
90) M.P. z dnia 27.06.2022 r., poz. 622:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w
maju 2022 r. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w
maju 2022 r. wyniosło 6.399,59 zł) – Zarząd;
89) Dz. U. z dnia 22.06.2022 r., poz. 1301:
ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji
załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (celem ustawy
jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową
Administrację Skarbową, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. W tym
celu zmieniona ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawę z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 20 listopada
Strona 10 z 30

KANCELARIA PRAWNA LEXIN

kancelaria radcy prawnego i doradców podatkowych

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny
skarbowy, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z
dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w
sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz
wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych, ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o
zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. E-Urząd Skarbowy to system
teleinformatyczny KAS, który stanie się podstawowym narzędziem wykorzystywanym
w kontaktach z organami KAS. E-Urząd Skarbowy jest dedykowany 5 grupom
interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i
notariuszom. E-Urząd Skarbowy ma umożliwiać dostęp do informacji z obszaru
podatków, jak również gwarantować pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą
udostępnionych narzędzi i usług będzie można załatwić kompleksowo sprawę online,
w tym zrealizować obowiązki podatkowe. E-Urząd Skarbowy zapewni obywatelom i
przedsiębiorcom pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających
kompleksowe załatwianie spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Ułatwią one
wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Osoba uwierzytelniona w e-Urzędzie
Skarbowym otrzymuje dostęp do informacji z obszaru podatków, które dotyczą tej
osoby. Ponadto może online załatwić sprawy urzędowe dotyczące udostępnionych
informacji z obszaru podatków, jak i innych spraw. E-Urząd Skarbowy gwarantuje
proste i szybkie załatwienie sprawy za pośrednictwem udostępnionych e-usług dla
uwierzytelnionego użytkownika (zalogowanego do e-Urzędu), także zmniejszenie lub
usunięcie formalizmu związanego z załatwieniem sprawy podatkowej. Wdrożenie
kolejnych usług w ramach e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji
zadań przez organy KAS, a w konsekwencji szybsze załatwienie sprawy podatkowej
przez podatnika. Automatyzacja procesu załatwiania spraw przez organy KAS wymaga
wprowadzenia szeregu zmian, których celem jest uelastycznienie istniejących zasad
dotyczących m.in. podpisywania dokumentów i delegowania kompetencji w ramach
organów KAS. W tym celu proponuje się m.in. kompleksowe uregulowanie w
przepisach o charakterze ustrojowym, tj. ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o
Krajowej Administracji Skarbowej, zagadnień związanych z udzielaniem upoważnień
przez organy KAS, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku delegowania
uprawnień pomiędzy organami KAS w drodze rozporządzenia ministra właściwego do
spraw finansów publicznych. Regulacja ta została opracowana w oparciu o
dotychczasowe doświadczenia związane przede wszystkim ze stosowaniem przepisów

Strona 11 z 30

KANCELARIA PRAWNA LEXIN

kancelaria radcy prawnego i doradców podatkowych

uregulowanych na potrzeby różnych procedur w Ordynacji podatkowej) – Zarząd,
dział księgowości;
88) Dz. U. z dnia 21.06.2022 r., poz. 1291:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
(ogłoszenie tekstu jednolitego) – Zarząd, dział księgowości, dział organizacyjny;
87) Dz. U. z dnia 15.06.2022 r., poz. 1265:
ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych (tzw. Polski Ład 2.0, zmiany zostały opisane w
oddzielnym komunikacie Nr 5) – Zarząd, dział płac, dział księgowości;
86) M.P. z dnia 15.06.2022 r., poz. 607:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie stawki
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych (od 09.06.2022 r.: 1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 15,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym, 2) obniżona
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50 % kwoty zaległości
w stosunku rocznym, 3) podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 22,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym) – dział
księgowości;
85) M.P. z dnia 14.06.2022 r., poz. 589:
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 2022 r. w
sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do
otwartego funduszu emerytalnego (w okresie od 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego
funduszu emerytalnego wynosi 4,24%) – dział płac, dział księgowości;.
84) Dz. U. z dnia 14.06.2022 r., poz. 1259:
ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw (wejście w życie 15.07.2022 r.) – dział prawny;
83) Dz. U. z dnia 14.06.2022 r., poz. 1252:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (wejście w życie
29.06.2022 r.) – dział księgowości;
82) M.P. z dnia 13.06.2022 r., poz. 587:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2022 r. obwieszczenie Ministra
Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych (od dnia 06.05.2022 r.
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wysokość odsetek ustawowych od sumy pieniężnej wynosi 8,75 % w stosunku
rocznym) – dział księgowości;
81) M.P. z dnia 13.06.2022 r., poz. 586:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (od dnia 06.05.2022 r. wysokość
odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 10,75 % w stosunku rocznym) – dział
księgowości;

V. Maj 2022 r.
80) M.P. z dnia 31.05.2022 r., poz. 553:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwot,
o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych (na koniec roku
budżetowego 2021: 1) kwota: a) państwowego długu publicznego wyniosła
1.148.572,5 mln zł, b) długu Skarbu Państwa wyniosła 1.138.033,6 mln zł, c)
niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa wyniosła 356.327,1 mln zł, d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła
360.496,2 mln zł; 2) relacja do produktu krajowego brutto: a) kwoty państwowego
długu publicznego wyniosła 43,8%, b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 43,4%, c)
kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa wyniosła 13,6%) – Zarząd;
79) Dz. U. z dnia 27.05.2022 r., poz. 1137:
ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (zmiany w ustawie mają na celu implementację dyrektywy
Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę
2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w
odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii) – Zarząd, dział księgowości;
78) M.P. z dnia 25.05.2022 r., poz. 537:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w
kwietniu 2022 r. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
w kwietniu 2022 r. wyniosło 6.626,95 zł) – Zarząd;
77) Dz. U. z dnia 24.05.2022 r., poz. 1098:
ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(nowelizacja postępowania w zakresie odebrania osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonego na podstawie Konwencji
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dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę; wejście w życie
24.06.2022 r.) – dział prawny;
76) Dz. U. z dnia 23.05.2022 r., poz. 1087:
ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (kolejna
nowelizacja ustawy; wejście w życie 23.05.2022 r.) – dział organizacyjny;
75) M.P. z dnia 19.05.2022 r., poz. 486:
obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie
wysokości zasiłku dla bezrobotnych (od 01.06.2022 r. wysokość zasiłku dla
bezrobotnych przyznanego: 1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi: a) 1.304,10 zł - w
okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, b) 1.024,10 zł - w okresie
kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku, 2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi
768,20 zł) – dział kadr;
74) Dz. U. z dnia 19.05.2022 r., poz. 1062:
rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2022 r. w
sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty
ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych
(rozporządzenie określa wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek
przekazujący zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne,
deklaracje rozliczeniowe oraz inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont
płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów w formie
dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych; wejście w życie 03.06.2022
r.) – dział płac;
73) M.P. z dnia 18.05.2022 r., poz. 483:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych (od dnia 07.04.2022 r. wysokość odsetek ustawowych od sumy
pieniężnej wynosi 8 % w stosunku rocznym) – dział księgowości;
72) M.P. z dnia 18.05.2022 r., poz. 482:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie (od dnia 07.04.2022 r. wysokość odsetek
ustawowych za opóźnienie wynosi 10 % w stosunku rocznym) – dział księgowości;
71) Dz. U. z dnia 18.05.2022 r., poz. 1059:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i
usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (w stosunku do niektórych
wyrobów medycznych i usług z nimi związanych z dniem 26.05.2022 r. uchylono
dotychczasową stawkę 8 %) – dział księgowości;
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70) M.P. z dnia 17.05.2022 r., poz. 476:
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. w
sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu
albo zawieszaniu emerytur i rent (od 1 czerwca 2022 r. kwota przychodu
odpowiadająca: 1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I
kwartał 2022 r. wynosi 4.364,70 zł, 2) 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2022 r. wynosi 8.105,80 zł) – Zarząd;
69) Dz. U. z dnia 17.05.2022 r., poz. 1050:
ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w
morskich farmach wiatrowych (ustawa określa zasady i warunki udzielania wsparcia
dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych, zasady i
warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm
wiatrowych, zasady rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia
mocy oraz morską farmą wiatrową oraz wymagania w zakresie budowy, eksploatacji i
likwidacji morskich farm wiatrowych) – Zarząd;
68) Dz. U. z dnia 16.05.2022 r., poz. 1028:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (w okresie od
16.05.2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony
stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) –
Zarząd, dział organizacyjny;
67) Dz. U. z dnia 16.05.2022 r., poz. 1027:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z dniem 16.05.2022 r. odwołany
został na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2) – Zarząd, dział organizacyjny;
66) Dz. U. z dnia 13.05.2022 r., poz. 1020:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania
tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (określa maksymalną wysokość
świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunki przyznawania tego świadczenia i
przedłużania jego wypłaty, zasadniczo wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę
dziennie, może być podwyższona przez wojewodę, jest przyznawane na podstawie
wniosku za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i
wyżywienia, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela
Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu) – dział
organizacyjny;
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65) M.P. z dnia 11.05.2022 r., poz. 469:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (przeciętne
wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6.235,22 zł) – Zarząd;
64) M.P. z dnia 11.05.2022 r., poz. 468:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek
za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych (od 06.05.2022 r.: 1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 13,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym, 2) obniżona
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 6,75% kwoty zaległości
w stosunku rocznym, 3) podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych wynosi 20,25% kwoty zaległości w stosunku rocznym) – dział
księgowości;
63) Dz. U. z dnia 11.05.2022 r., poz. 986:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia
organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania
sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych
(Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie został
wyznaczony do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynności, o których
mowa w art. 27 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – dział
księgowości;
62) Dz. U. z dnia 09.05.2022 r., poz. 971:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania
tych zwolnień (z dniem 10.05.2022 r. zwalnia się od podatku usługi w zakresie
wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub
części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz: a) jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków, b) samorządowych jednostek
organizacyjnych, c) jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego niebędących
społecznymi agencjami najmu - wyłącznie w celu wynajmu lub dzierżawy na rzecz
osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe) – dział księgowości;
61) Dz. U. z dnia 04.05.2022 r., poz. 949:
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie
opracowania Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez
przedsiębiorców (rozporządzenie określa sposób i tryb opracowywania Planu
zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, aneksu
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do Planu oraz załączników do Planu lub aneksu do Planu, a także zawartość oraz
strukturę tych dokumentów) – Zarząd, dział organizacyjny;

IV. Kwiecień 2022 r.
60) M.P. z dnia 29.04.2022 r., poz. 439:
uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego
Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025 (do uchwały załączono 56stronicowy załącznik, stanowi podstawę przygotowania projektu uchwały
budżetowej) – Zarząd;
59) M.P. z dnia 27.04.2022 r., poz. 435:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2022 r. (przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w
pierwszym kwartale w 2022 r. wyniosło 6.338,46 zł) – Zarząd;
58) Dz. U. z dnia 27.04.2022 r., poz. 904:
ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (pracownicze programy
emerytalne -PPE stanowią wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi - PPK
zbiorową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod
patronatem pracodawców; zmiany ustawy uwzględniają potrzebę rozwoju systemu
emerytalnego; nowelizacja ma na celu:
1) wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu PPE dla pracodawców; zgodnie z
proponowanymi zmianami realizacja obowiązków administracyjnych spoczywa na
instytucjach finansowych obsługujących pracownicze programy emerytalne, związane
jest z tym a) przeniesienie obowiązku sporządzania informacji rocznej dotyczącej
realizacji programów przekazywanej corocznie organowi nadzoru z pracodawcy
prowadzącego PPE na zarządzającego PPE, b) przeniesienie obowiązku informowania
organu nadzoru o zmianie danych zarządzającego z pracodawcy prowadzącego PPE
na zarządzającego,
2) uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją
pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek
podstawowych w PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru,
3) wprowadzenie korzystnych zmian dotyczących warunków uczestnictwa w
programie: a) zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, b)
dywersyfikacja źródeł finansowania składki dodatkowej,
4) dookreślenie niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego,
5) wprowadzenie nowej instytucji prawnej "przeniesienie środków", określając jej
definicję, termin i zasady przenoszenia środków ("przeniesienie" będzie oznaczało
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przekazanie przez dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w
ramach programu do nowego zarządzającego w związku ze zmianą formy programu
lub zarządzającego),
6) zmianę przepisów określających zasady zawieszania składki podstawowej i
ograniczania jej wysokości w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych
ze stosowaniem tych przepisów,
7) zmiany w ustawie o IKE i IKZE mają na celu: a) ułatwienie zawarcia umowy o
prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej, b)
dostosowanie pozostałych przepisów ustawy o IKE i IKZE do wprowadzonego
przepisu, który reguluje limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące
pozarolniczą działalność) – dział płac, dział kadr;
57) Dz. U. z dnia 23.04.2022 r., poz. 874:
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami – dział transportu;
56) M.P. z dnia 21.04.2022 r., poz. 420:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale
2022 r. (wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022
r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 102,5 - wzrost cen o 2,5%) – Zarząd;
55) Dz. U. z dnia 20.04.2022 r., poz. 853:
rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – dział kadr, dział płac;
54) M.P. z dnia 19.04.2022 r., poz. 411:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022
r. (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. w
stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 103,8 - wzrost cen o 3,8%) – Zarząd;
53) M.P. z dnia 19.04.2022 r., poz. 410:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu
2022 r. w stosunku do marca 2016 r. (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r. wyniósł 126,1 - wzrost cen o
26,1%) – Zarząd;
52) Dz. U. z dnia 19.04.2022 r., poz. 845:
rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu
(wchodzi w życie 04.05.2022 r.) – dział handlowy, dział transportu;
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51) M.P. z dnia 15.04.2022 r., poz. 404:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za
lata 2016-2021 (łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach
stałych za lata 2016-2021 wyniosła 123,5) – Zarząd;
50) Dz. U. z dnia 15.04.2022 r., poz. 835:
ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (ustawa zawiera szereg zakazów, obowiązków
dotyczących osób i innych podmiotów wpisanych na specjalną listę oraz
importowanych towarów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem) – Zarząd;
49) Dz. U. z dnia 14.04.2022 r., poz. 830:
ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych
ustaw (szeroki zakres zmian w pierwotnej ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy i w
innych ustawach) – Zarząd, dział kadr;
48) uzupełnienie do poz. 46, tj. Dz. U. z dnia 12.04.2022 r., poz. 807: ustawa z dnia 9
lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (w art. 10 zmieniono zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zmieniono definicję
dochodu dla potrzeb ZUS:
(...) Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
prowadzących działalność pozarolniczą (...) stanowi dochód z działalności
gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi
przychodami (...) a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (...) z
uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy o PIT (czyli różnic remanentowych),
pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów.
Taka zmiana ma zasadnicze znaczenie dla wielu przedsiębiorców. Między innymi
dlatego, że różnice remanentowe będą również uwzględniane przy obliczaniu
miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku.
Co istotne, w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać
dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od
remanentu początkowego.
Ustawodawca specjalnie dla rozliczenia ZUS za rok 2022 – przewidział tu odstępstwo)
– dział płac;
47) M.P. z dnia 12.04.2022 r., poz. 398:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie stawki odsetek
za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
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zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych (1 - stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi
12,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym; 2 - obniżona stawka odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych wynosi 6,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym; 3 podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 18,00%
kwoty zaległości w stosunku rocznym; wejście w życie 12.04.2022 r.) – Zarząd, dział
księgowości;
46) Dz. U. z dnia 12.04.2022 r., poz. 807:
ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (głównie zmiana polega na dodaniu działu IV w tytule I
kodeksu spółek handlowych, w którym uregulowano grupy spółek, czyli spółkę
dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się
zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji
wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę
dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi) –
dział organizacyjny;
45) Dz. U. z dnia 05.04.2022 r., poz. 755:
ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz
niektórych innych ustaw (m.in. uchylono obowiązek rozwiązania umowy o pracę w
celu nabycia uprawnienia do emerytury pomostowej) – dział kadr;

III. Marzec 2022 r.
44) M.P. z dnia 31.03.2022 r., poz. 375:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie (poczynając od dnia 9 marca 2022 r. wysokość
odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w 481 kodeksu cywilnego,
wynosi 9% w stosunku rocznym) – Zarząd, dział księgowości;
43) M.P. z dnia 31.03.2022 r., poz. 374:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych (poczynając od dnia 9 marca 2022 r. wysokość odsetek
ustawowych, o których mowa w art. 359 kodeksu cywilnego wynosi 7% w stosunku
rocznym) – Zarząd, dział księgowości;
42) M.P. z dnia 29.03.2022 r., poz. 371:
uchwała Nr 39 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Polityki
Surowcowej Państwa" – Zarząd, dział zaopatrzenia;
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41) Dz. U. z dnia 29.03.2022 r., poz. 699:
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity ustawy) – Zarząd,
stanowisko gospodarki odpadami;
40) Dz. U. z dnia 25.03.2022 r., poz. 674:
rozporządzenie Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w
sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (jest to tekst jednolity rozporządzenia
obowiązującego od dnia 30.04.2020 r. do 30.06.2022 r.) – Zarząd, dział księgowości;
39) Dz. U. z dnia 17.03.2022 r., poz. 619:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu
do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać
oprogramowania (od dnia 01.04.2022 r. kasy rejestrujące mające postać
oprogramowania mogą być używane również przez podatników w odniesieniu do
usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym
przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym
przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) –
dział handlowy, dział księgowości;
38) Dz. U. z dnia 15.03.2022 r., poz. 605:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania
tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (rozporządzenie określa maksymalną
wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa; wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę
dziennie; kwota ta może być podwyższona przez wojewodę; świadczenie jest
przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i
jest wypłacane z dołu) – Zarząd, dział kadr;
37) Dz. U. z dnia 14.03.2022 r., poz. 592:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z
kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (zarządza się zaniechanie
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot 1 - umorzonych osobie
fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, w przypadku gdy: a) kredyt
mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w
przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego - gdy kredyty mieszkaniowe
zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz b)
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osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z
zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu
mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji
mieszkaniowej; 2 - otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu
mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub
indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu
zastosowania ujemnego oprocentowania) – Zarząd, dział kadr;
36) Dz. U. z dnia 12.03.2022 r., poz. 583:
ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (określa szczególne zasady
zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających
Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych
przybyli na terytorium RP) – Zarząd, dział kadr;
35) M.P. z dnia 11.03.2022 r., poz. 339:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie stawki odsetek
za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych (1 - stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi
10,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym; 2 - obniżona stawka odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych wynosi 5,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym; 3 podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 15,00%
kwoty zaległości w stosunku rocznym; wejście w życie 11.03.2022 r.) – Zarząd, dział
księgowości;
34) Dz. U. z dnia 09.03.2022 r., poz. 558:
ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
(1 -zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu
wykluczenie wątpliwości interpretacyjnych; nie ma budzić wątpliwości, że płatnik ma
stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 425 zł
również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie
tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym;
oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu
rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej; w przepisie przejściowym
przesądzono, że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc,
a zatem podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2;
2 - uregulowano w drodze ustawy mechanizm przedłużenia terminów pobrania i
wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, który został wdrożony do porządku prawnego
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia
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terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28); zasadą kontynuacji zostały objęte
miesiące od lutego do grudnia 2022 r., rozporządzenie stanowi podstawę niepobrania
części zaliczki w styczniu; W art. 53a ust. 6 ustawy przesądzono, że nadwyżka zaliczki,
niepobrana na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy i § 1 ust. 1 rozporządzenia, podlega
wpłaceniu w terminie wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od przychodów
uzyskanych w miesiącach, w których wystąpi ujemna różnica pomiędzy zaliczką
obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r.; skoro
ostatnim dniem terminu, w którym może nastąpić pobór tej nadwyżki, jest 31 grudnia
2022 r., to ostatnim terminem, w którym może nastąpić jej przekazanie do urzędu
skarbowego, jest 20 stycznia 2023 r.; w przypadku gdy płatnik z przyczyn
obiektywnych nie będzie mógł pobrać niepobranej nadwyżki to zostanie zwolniony z
jej poboru i wpłacenia; dotyczy to m.in. sytuacji, gdy płatnik rozwiązał z podatnikiem
umowę o pracę, która mogła stanowić podstawę pobrania nadwyżki zaliczki w
kolejnych miesiącach; zwolnienie to nie oznacza, że podatek nie zostanie pobrany w
prawidłowej wysokości, ostatecznie podatnik obliczy wysokość należnego podatku od
uzyskanych w całym roku przychodów i pomniejszy go wyłącznie o zaliczki faktycznie
pobrane i wpłacone przez płatnika a definitywne rozliczenie podatku należnego
nastąpi w zeznaniu rocznym; przepis art. 53a ustawy nie znajdzie zastosowania w
przypadku, gdy przychody podatnika przekraczają u płatnika w danym miesiącu
kwotę 12.800 zł liczoną dla każdego źródła przychodów osobno, jak również gdy
podatnik złoży płatnikowi, który nie stosuje PIT-2, wniosek o nieprzedłużanie
terminów poboru i wpłaty zaliczki na art. 53a ust. 9 ustawy; wnioski złożone na
podstawie rozporządzenia pozostają aktualne na gruncie art. 53a ustawy; gdy płatnik
pobierze zaliczkę w sposób niezgodny z art. 53a ustawy to kwoty nadwyżki zaliczki po
jej ponownym obliczeniu nie powinien przekazywać do urzędu skarbowego, tylko
niezwłocznie zwrócić tę nadwyżkę podatnikowi jako należną mu w danym miesiącu
część wypłaty) – dział płac;
33) Dz. U. z dnia 08.03.2022 r., poz. 556:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego (zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób
fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wypłaconego na
podstawie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i
rencistów; zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu
dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługującego za 2022 rok) – dział
płac;
32) Dz. U. z dnia 08.03.2022 r., poz. 554:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (głównie dotyczy podatku
akcyzowego) – dział księgowości;
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II. Luty 2022 r.
31) M.P. z dnia 28.02.2022 r., poz. 286:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych (od dnia 9 lutego 2022 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi
6,25% w stosunku rocznym) – Zarząd, dział księgowości;
30) M.P. z dnia 28.02.2022 r., poz. 285:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie (od dnia 9 lutego 2022 r. wysokość odsetek
ustawowych za opóźnienie wynosi 8,25% w stosunku rocznym) – Zarząd, dział
księgowości;
29) Dz. U. z dnia 25.02.2022 r., poz. 469:
ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla
sektorów i podsektorów energochłonnych (zasady i wzory dotyczące rekompensat
dla przemysłu energochłonnego, w tym produkcja żeliwa i metali nieżelaznych) –
Zarząd;
28) Dz. U. z dnia 23.02.2022 r., poz. 449:
rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (podstawy wymiaru
składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków
udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu
do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (poprzednio 190 zł; wejście
w życie 01.03.2022 r.) – dział płac, dział kadr;
27) M.P. z dnia 18.02.2022 r., poz. 266:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w
2021 r. i w drugim półroczu 2021 r. (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w
gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2021 r. wyniosło 4.944,79 zł,
a w drugim półroczu 2021 r. wyniosło 5.104,90 zł) – Zarząd;
26) M.P. z dnia 17.02.2022 r., poz. 259:
komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w
sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (od dnia 1 marca
2022 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2.541,95 zł) –
dział kadr, dział płac;
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25) M.P. z dnia 15.02.2022 r., poz. 233:
komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w
sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu
albo zawieszaniu emerytur i rent (od dnia 1 marca 2022 r. kwota przychodu
odpowiadająca: 1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV
kwartał 2021 r. wynosi 4.196,60 zł; 2) 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 7.793,70 zł) – dział kadr,
dział płac;
24) M.P. z dnia 15.02.2022 r., poz. 232:
komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w
sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej
dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych
przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków
przedemerytalnych (1 - dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25%
przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia
1 marca 2022 r. wynosi 1.415,70 zł miesięcznie; 2 - graniczna kwota przychodu
odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., ogłoszonego do celów
emerytalnych, od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 3.963,80 zł miesięcznie; 3 - roczna
dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 16.988,40 zł; 4 roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 47 565,60 zł) –
dział kadr, dział płac;
23) M.P. z dnia 14.02.2022 r., poz. 220:
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie stawki odsetek
za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych (1 - stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,5%
kwoty zaległości w stosunku rocznym; 2 - obniżona stawka odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych wynosi 4,25% kwoty zaległości w stosunku rocznym; 3 podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,75%
kwoty zaległości w stosunku rocznym; wejście w życie 14.02.2022 r.) – dział
księgowości;
22) Dz. U. z dnia 14.02.2022 r., poz. 376:
tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (określa zasady,
warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia
niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej,
zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z
wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem; ustawy nie stosuje się do
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przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem tych
okoliczności; wsparciem jest wszelka forma oferowania przedsiębiorcom na
warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego
przez instytucję na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki,
gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie
działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla
podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową; szczegółowy
wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję jest publikowany na
stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; trudną sytuacją finansową jest
sytuacja, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych, a więc spadek sprzedaży
towarów lub usług przedsiębiorcy w następstwie COVID-19) – Zarząd;
21) Dz. U. z dnia 11.02.2022 r., poz. 368:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
(w 2022 r. wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent zwiększono z
20 % do poziomu 63,33% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w
poprzednim roku kalendarzowym) – dział kadr;
20) M.P. z dnia 09.02.2022 r., poz. 177:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. (ogłasza się, że
przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5.995,09 zł) –
Zarząd;
19) M.P. z dnia 09.02.2022 r., poz. 176:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w
sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do
2020 r. (realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r.
wyniósł 3,0%) – Zarząd;
18) M.P. z dnia 09.02.2022 r., poz. 175:
komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r.
(przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł)
– Zarząd;

I. Styczeń 2022 r.
17) Dz. U. z dnia 31.01.2022 r., poz. 231:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia
dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-
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19 (zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do dnia 27 lutego 2022 r.) – dział
kadr, dział płac;
16) Dz. U. z dnia 31.01.2022 r., poz. 230:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia
dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 (dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż
do dnia 27 lutego 2022 r.) – dział kadr, dział płac;
15) Dz. U. z dnia 31.01.2022 r., poz. 223:
rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w
sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia
wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty
wypadku i terminu jej sporządzenia (wejście w życie 01.02.2022 r.) – stanowisko
bph;
14) M.P. z dnia 28.01.2022 r., poz. 110:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (poczynając od dnia 5 stycznia 2022 r.
wysokość odsetek ustawowych wysokość odsetek ustawowych wynosi 5,75% w
stosunku rocznym) – Zarząd, dział księgowości, handlowy;
13) M.P. z dnia 28.01.2022 r., poz. 109:
obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (poczynając od dnia 5 stycznia 2022 r.
wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7,75% w stosunku rocznym) –
Zarząd, dział księgowości, handlowy;
12) Dz. U. z dnia 27.01.2022 r., poz. 196:
ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (w
okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.: 1) stawka podatku wynosi
0% m.in. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do
ustawy i gazu ziemnego; 2) stawka podatku wynosi 5% dla energii elektrycznej i
energii cieplnej; 3) stawka podatku wynosi 8% m.in. dla benzyn silnikowych, olejów
napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa; w tym okresie
sprzedawcy są zobowiązani do zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu
przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów czytelną
informację wskazującą, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż
tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług
odpowiednią obniżoną stawką; wejście w życie 01.02.2022 r.) – Zarząd, dział
handlowy;
11) M.P. z dnia 25.01.2022 r., poz. 84:
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obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w
grudniu 2021 r. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w
grudniu 2021 r. wyniosło 6.644,39 zł) – Zarząd;
10) M.P. z dnia 24.01.2022 r., poz. 82:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. (przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w
czwartym kwartale w 2021 r. wyniosło 6.221,04 zł) – Zarząd;
9) M.P. z dnia 24.01.2022 r., poz. 81:
obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w
sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku w 2021 r. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r. wyniosło 5.888,80 zł) - Zarząd;
8) M.P. z dnia 20.01.2022 r., poz. 57:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w
sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 r. (średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i
rencistów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 104,9 - wzrost cen o 4,9%) Zarząd;
7) M.P. z dnia 20.01.2022 r., poz. 53:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w
sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021
r. (średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r. w
stosunku do 2020 r. wyniósł 107,1 - wzrost cen o 7,1%) - Zarząd, dział handlowy;
6) M.P. z dnia 19.01.2022 r., poz. 38:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale
2021 r. (wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale
2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,4 - wzrost cen o 2,4%) - Zarząd,
dział księgowości;
5) M.P. z dnia 19.01.2022 r., poz. 31:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w
sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2021 r. (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w
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2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 - wzrost cen o 5,1%) - Zarząd, dział
handlowy;
4) M.P. z dnia 17.01.2022 r., poz. 28:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale
2021 r. (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r.
w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,6 - wzrost cen o 2,6%) – Zarząd, dział
handlowy;
3) Dz. U. z dnia 07.01.2022 r., poz. 28:
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia
terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych (rozporządzenie przedłuża się terminy do pobrania i
przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od
przychodów określonych m.in. ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia w części
stanowiącej nadwyżkę: 1) kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
od tych przychodów obliczonej zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu
obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, nad 2) kwotą zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych obliczoną od tych przychodów zgodnie z
przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.,
pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wejście w życie:
08.01.2022 r.) - dział płac;
2) M. P. z dnia 05.01.2022 r., poz. 8:
obwieszczenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
(wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 1
stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., wynosi: 1) 9,75% w stosunku rocznym - w
przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
będący podmiotem leczniczym; 2) 11,75% w stosunku rocznym - w przypadku
transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący
podmiotem leczniczym) – dział księgowości;
1) Dz. U. z dnia 03.01.2022 r., poz. 1:
ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (ustawa ma na celu
zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w Polsce, w tym również
gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w
pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności; dodatek osłonowy jest częścią
tarczy antyinflacyjnej - rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe
gospodarstwom domowym w 2022 r.; dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w
gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie
przekracza kwoty 2.100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,
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w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500
zł na osobę; 2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej
przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w
pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód wejście w życie: 04.01.2022 r.) – dział
kadr.
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