
„Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, 
ale to, kim cię uczyni.”

Pino Pellegrino

Styczeń 2023
Outsourcing kadr i płac

UWAGA!

Jakie oświadczenia i wnioski zawiera nowy wzór 
formularza PIT-2, który zacznie obowiązywać 

od 1 stycznia 2023 roku? 
Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję 
„Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, 

w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców 
kwestie prawne, podatkowe i księgowe. 

Tym razem pochyliliśmy się nad formularzem 
PIT-2 i wiążącymi się z nim wątpliwościami 

podatników.
Szczegóły znajdziecie na stronie:

https://grantthornton.pl/publikacja/nowy-pit-2-
od-kiedy-terminy-umowa-zlecenie-i-o-prace-

informator

Wymiar czasu pracy w styczniu 2023 r. 
wynosi: 21 dni roboczych, tj. 168 godzin. 

Dodatek za godzinę pracy 
w nocy wynosi: 4,15 zł.

Odwiedź blog ekspertów GrantThornton  
http://poradnikhr.blog/

Chcesz być zawsze na bieżąco?
Szukaj nas w mediach społecznościowych:

1.01.2023

10.01.2023

• Określenie odsetka partycypacji w PPE osób zatrudnionych, warunkującego zwolnienie 
podmiotu zatrudniającego ze stosowania ustawy o PPK. 

• Obliczenie stanu zatrudnienia w celu ustalenia obowiązku tworzenia ZFŚS w 2023 r.

5.01.2023

16.01.2023

• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4R) od wypłaconych w  grudniu 2022  r. przychodów 
ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności 
wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

• Złożenie: DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-2-a, DEK-2-b i wpłata na PFRON za grudzień 
2022 r. lub INF-1.

• Złożenie DEK-R za 2022 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim 
roku do wpłat na PFRON.  

• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za grudzień 2022 r. przez pozostałych 
płatników składek. 

Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za grudzień 2022 r. przez jednostki budżetowe 
i samorządowe zakłady budżetowe. 

Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy 
informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2022 r. 

20.01.2023

29.01.2023

31.01.2023

• Przekazanie właściwym urzędom skarbowym PIT-4R i PIT-8AR za 2022 r. 
• Przekazanie właściwym urzędom skarbowym PIT-11 i PIT-8C za 2022 r. 
• Złożenie danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA 

za 2022 r.
• Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia ZFŚS i niewypłacania 

świadczenia urlopowego w 2023 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 
pracowników w  przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub 
niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania. 

• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za grudzień 2022 r. przez płatników 
składek posiadających osobowość prawną.

• Przekazanie wpłat do PPK za grudzień 2022 r.

Otwarte placówki handlowe – niedziela handlowa.
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