
Pamiętaj!

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do 
podstawy wyliczeń świadczenia rehabilitacyjnego 
nie podlega waloryzacji  w IV kwartale 2019 roku.

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

Wymiar czasu pracy 
w październiku 2019 r. wynosi: 

23 dni roboczych /184 godzin/

"Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce." 
Daniel Webster

Październik 2019
outsourcing kadr i płac

01.10.2019
• Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obniżenie stawki podatku z 18% na 17%, przy 

jednoczesnym zastosowaniu stawki 32% od dochodów przekraczających 85 528 zł).

• Zmiana kwot kosztów uzyskania przychodów dla pracowników: podstawowe ze 111,25 na 250 zł miesięcznie, 
podwyższone ze 139,06 na 300 zł miesięcznie.

06.10.2019 
Zamknięte placówki handlowe.

10.09.2019
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA okres wrzesień 2019 oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 

opłacające składki wyłącznie za siebie.

• Zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r. 
(z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych).

13.10.2019
Zamknięte placówki handlowe.

15.10.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA okres wrzesień 2019 przez wszystkich 
pozostałych płatników.

07.10.2019
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA okres wrzesień 2019 przez jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

http://poradnikhr.blog/


Czy wiesz, że...? 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 
interpretację dotyczącą skutków podatkowych 

sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK dla 
zatrudnionego, oddelegowanego do pracy w innym 

kraju. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający – zgodnie z wydaną interpretacją 

dyrektora KIS – będą stanowiły przychód 
ze służbowego stosunku pracy. 

W związku z tym będą opodatkowane tak, 
jak wynagrodzenia wypłacane pracownikom 
w państwie oddelegowania, w którym płatnik 

ma stałą placówkę, przez którą w całości lub części 
jest prowadzi działalność gospodarczą 

(czyli ma zarejestrowany zakład podatkowy). 

Stąd tez płatnik nie będzie zobowiązany do 
obliczenia, pobrania ani odprowadzenia zaliczki 
na podatek dochodowy od tej wpłaty w Polsce, 

bo zrobi to w państwie oddelegowania 
(zgodnie z obowiązującymi tam przepisami).

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

Październik 2019
outsourcing kadr i płac

20.10.2019
Zamknięte placówki handlowe.

21.10.2019
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych we wrześniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy 

nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz 
opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego we wrześniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających 
zryczałtowanemu opodatkowaniu.

• Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2019 r. lub złożenie przez 
pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji 
INF-1.

25.10.2019
Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty 
zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów 
publicznych)

http://poradnikhr.blog/

