
Jeżeli istnieje sposób, aby zrobić coś lepiej – znajdę go.
Thomas Alva Edison

Outsourcing kadr i płac

Luty 2019

Wymiar czasu pracy w lutym 2019 r. wynosi 160h  
(20 dni roboczych).

Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać 
nowe przepisy dotyczące potrąceń z wierzytelności 
zleceniobiorców, które mają ich chronić przed nadmiernymi 
potrąceniami komorniczymi. Ochrona przysługuje, gdy 
świadczenie należne zleceniobiorcy:
•	 ma	charakter	powtarzalny	(jest	wypłacane	cyklicznie),
•	 zapewnia	mu	utrzymanie,	bądź	stanowi	jedyne	źródło	

przychodów.

03.02.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

05.02.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za styczeń 2019 r. przez  
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.02.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

11.02.2019 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za styczeń 2019 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę  
wyłącznie za siebie.

15.02.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za styczeń 2019 r. 
przez pozotałych płatników.

17.02.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

20.02.2019
Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w styczniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy,  
pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów zleceń,  
umów o dzieło (PIT-4).

Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego w styczniu 2019 r. od przychodów zatrudnionych  
osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).

Złożenie deklaracji PFRON za styczeń 2019 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b)  
oraz wpłata na PFRON.

Złożenie deklaracji PFRON INF-1 za styczeń 2019 r.

28.02.2019 Przekazanie zatrudnionym osobom informacji rocznej dla pracowników ZUS IMIR (tzw. rocznej RMUA) 
za 2018 r.

Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w 2018 r. przez zatrudnianych w 2018 r. 
emerytów lub rencistów. 

Przekazanie podatnikowi informacji  
o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11). 

Przekazanie podatnikowi informacji 
o	wypłaconym	stypendium,	o	przychodach	z	innych	źródeł	oraz	niektórych	dochodach	z	kapitałów
pieniężnych w 2018 r. (PIT-8C).

Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ  rentowy/informacji 
o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A).

Przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej 
ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu 
(dochodu) w 2018 r. (IFT-1R).

WAŻNE ZMIANY

Odwiedź blog ekspertów Grant Thornton 
http://poradnikhr.blog/ 

PAMIĘTAJ!
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