
Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania.  
Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.

Norman Vincent Peale

Outsourcing kadr i płac

Kwiecień 2019

Wymiar czasu pracy w kwietniu 2019 r. wynosi 
168h  (21 dni roboczych).

Pojęcia podróży służbowej oraz oddelegowania nie są 
wyraźnie uregulowane w przepisach i często wzbudzają 
wątpliwości co do prawidłowego rozgraniczenia, 
szczególnie przy krótkich wyjazdach. Oceniając czy dany 
wyjazd jest podróżą służbową, należy skoncentrować się 
nie na jego długości, ale przede wszystkim na charakterze 
wykonywanych zadań. Jeśli będzie to zadanie 
jednorazowe, incydentalne, konkretnie ustalone  
i z góry wiadome, będziemy mieli do czynienia z podróżą 
służbową. Natomiast jeżeli zadania pracownika będą 
miały charakter stały, trwały, codzienny i będą związane 
z bezpośrednim wykonywaniem obowiązków określonych 
w umowie o pracę, będziemy mieć do czynienia  
z oddelegowaniem.

01.04.2019 Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej (za okres od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.).

01.04.2019 Zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym  
charakterze (ZUS ZSWA).

05.04.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za marzec 2019 r. przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

07.04.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

09.04.2019 Złożenie sprawozdania GUS Z-05 za I kwartał 2019 r. – podmioty gospodarki narodowej.

10.04.2019 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za marzec 2019 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę 
wyłącznie za siebie.

11.04.2019 Złożenie sprawozdania GUS Z-03 za I kwartał 2019 r. – podmioty gospodarki narodowej oraz jednostki 
sfery budżetowej.

15.04.2019 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za marzec 2019 r. przez 
pozostałych płatników.

21.04.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

22.04.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

22.04.2019
Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w marcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy 
nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów zleceń, umów o 
dzieło (PIT-4).

22.04.2019 Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego w marcu 2019 r. od przychodów zatrudnionych osób 
podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A). 

22.04.2019 Złożenie deklaracji PFRON za marzec 2019 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b) oraz wpłata na 
PFRON. 

22.04.2019 Złożenie deklaracji PFRON INF-1 za marzec 2019 r.

30.04.2019 Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

30.04.2019 Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od 
organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.

CZY WIESZ, ŻE:

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

PAMIĘTAJ!
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