
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRONA  1 

Zbliża się termin rocznego 
rozliczenia podatku w spółkach 
kapitałowych (CIT-8) 

ZBLIŻA SIĘ TERMIN 
ZŁOŻENIA CIT-8 ZA 2022 
KSIĘGOWOŚĆ 

Na dzień dzisiejszy terminy rocznego podatkowego zamknięcia spółek 
kapitałowych i sporządzenia podatkowego zeznania CIT-8 za 2022 r. nie 
uległy zmianie (przesunięciu). 

W rezultacie, ostateczne terminy rocznych rozliczeń spółek, w których rok podat- 
kowy jest równy kalendarzowemu wyglądają następująco: 

 do 31 marca 2023 r. – złożenie do Urzędu Skarbowego CIT-8 za 2022  
                                         oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, 

 do 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego, 
 do 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym 

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Nie planuje się przesunięcia powyższych terminów. Jednak obecnie Ministerstwo 
Finansów prowadzi prace w kierunku przesunięcia o 3 miesiące (tj. do 30 czer- 
wca 2023 r.) terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za 2022 r. 
oraz zapłaty ewentualnego podatku za 2022 r. wynikającego z CIT-8. 

STRONA  2 – 3 

Uwaga na hakerów ! 
– Ministerstwo Finansów ostrzega 

STRONA  4 – 5 

Limit stawki ryczałtu przy najmie 
prywatnym prowadzonym 
przez obojga małżonków. 

STRONA  5 

Dofinansowanie z PFRON dla 
pracodawców zatrudniających 
pracowników niepełnosprawnych. 

BĄDŹ NA 
BIEŻĄCO… 
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UWAGA  
NA HAKERÓW 
MINISTERSTWO FINANSÓW   
OSTRZEGA 
FIRMA 

   
  

 

Elektronizacja to nie tylko liczne ułatwienia, ale zagrożenie ataków hakerskich. Znana metoda oszustów 
wciąż działa. Przestępcy chcąc wyłudzić dane mogą przesłać maile, czy SMS-y z linkami lub plikami 
umożliwiającymi wpuszczenie złośliwego oprogramowania po ich otwarciu.  

 

Włamania do systemów informatycznych firm są coraz częstsze. Oszuści wynajdują różne sposoby, by 
wyłudzić dane i pieniądze. Podszywają się pod firmy kurierskie, energetyczne, portale ogłoszeniowe, a 
nawet Instytucje Państwowe, jak Urząd Skarbowy, ZUS czy Ministerstwo Finansów. W trosce o Państwa 
bezpieczeństwo prosimy uważać… 

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni: 
 Phishing (metoda polegająca na wyłudzaniu poufnych informacji przez podszycie się pod godną 

zaufania osobę lub instytucję), 
 Kradzieże danych lub tożsamości, 
 Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.), 
 Blokowanie dostępu do usług, skrzynek mailowych czy stron internetowych; 
 Spam z linkami lub plikami (wiadomości elektroniczne mogące zawierać odnośniki do szkodliwego 

oprogramowania). 
 

Phishing – to jeden z najbardziej popularnych typów 
ataków opartych na mailach lub SMS, zawierających 
„przynętę” w postaci linku lub dołączonego pliku, po kliknię- 
ciu w który otworzymy drzwi dla hakera. Dlatego oszuści 
przesyłają takie wiadomości z tytułami, które zachęcą do 
natychmiastowego otwarcia pliku… jak np. wiadomością 
o przyznanym mandacie, niezapłaconym rachunku, wstrzy- 
maniu dostawy zamówionego towaru. Oszuści są do tego 
stopnia bezwzględni, że coraz częściej podszywają się pod 
Urzędy Skarbowe, ZUS, GUS, czy Ministerstwo Finansów 
zawiadamiając np. o wszczętej wobec Państwa kontroli. 

„Cyberprzestępcy nie ustają  

w wysiłkach, by stale tworzyć nowe 
metody oszukiwania nas, czy wyłudzenia 
naszych pieniędzy lub danych. Dlatego 
my także nieustannie musimy być czujni. 
Weryfikujmy informacje, nie działajmy 
w emocjach, a jeśli mamy pewność,  
że jesteśmy świadkami przestępstwa, 
zgłaszajmy to.” 

- radzi minister Marek Zagórski 
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Samo otrzymanie i przeczytanie e-maila,  
czy SMS nie powoduje żadnych negatywnych 
skutków. Dopiero rozpakowanie 
i uruchomienie załącznika lub linku spowoduje 
zainfekowanie komputera ofiary złośliwym 
oprogramowaniem. 

Oszuści, jak wspomnieliśmy, podszywają się 
pod instytucje państwowe. Pamiętaj, że 
instytucja państwowa nie wysyła żadnych 
załączników oraz linków do kliknięcia. 

Wiadomości mailowe np. od Urzędu 
Skarbowego zawierają wyłącznie treść  
lub/i ogólnodostępne dane kontaktowe  
tych instytucji. 
 

Przykładowy mail hakera może 
wyglądać następująco… 
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Jak poznać, że wiadomość może być phisihingiem? 
Co zrobić, by nie dać się złowić w sieci przestępców? 

 Zwróć uwagę na nadawcę wiadomości. 
 Sprawdź jak wygląda e-mail – zwróć uwagę na: 

- nadawcę: często nadawca będzie dla Ciebie nieznany 
- temat maila: jeśli zawiera element presji  
   i zmusza do szybkiego działania – UWAŻAJ  
- literówki, czy brak polskich znaków powinno zwiększyć Twoją czujność 
- uważaj na załączniki. Sprawdź rozszerzenia plików.  
   Najbardziej podejrzane są: .exe, .com, .vbs, .js, .zip, .rar. 
- uważaj na linki do stron – zanim cokolwiek klikniesz bądź pewny, 
   że jesteś bezpieczny. 
 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do maila: nie klikaj na linki  
i nie otwieraj załączników. Następnie skontaktuj się z prawdziwym nadawcą  

– np. za pośrednictwem oficjalnego adresu e-mail banku  
czy platformy handlowej itp. Warto też skorzystać z infolinii. 

 

Wszelkie podejrzane wiadomości możesz zgłosić na https://incydent.cert.pl/. 

 



 

 

 

 

 
 
 
LIMIT STAWKI RYCZAŁTU Z NAJMU   

 PRYWATNEGO MAŁŻONKÓW   
 KSIĘGOWOŚĆ 

Na skutek wejścia w życie Nowego Ładu od 2023 r. najem prywatny może być opodatkowany  
wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdzie funkcjonują dwie stawki podatku w zależ- 
ności od wysokości przychodu. Jednak przy prawidłowym ustaleniu podatku istnieje mały haczyk, który 
może spowodować duże problemy… 

Podatek ryczałtowy z tytułu umowy najmu wynosi: 
 8,5%  przychodu do kwoty 100 000 zł/rok. 
 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł/rok. 

Jak widać do kwoty przychodu z najmu prywatnego w wysokości 100 000 zł/rok opłacamy 8,5% podatku. 
Nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana 12,5% podatku. 

W przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego przez obojga małżonków, kwota 100 000 zł/rok 
dotyczy łącznie obojga małżonków – bez znaczenia jest, czy istnieje między nimi wspólność majątkowa, 
czy też jest zawarta umowa rozdzielności majątkowej. 

Zatem, należy pamiętać, że ustalając limit przychodu 100 000 zł/rok należy zsumować 
przychody z najmu prywatnego swoje i żony/męża nawet wtedy, gdy zawarta została 
umowa rozdzielności majątkowej. 

W przypadku, kiedy oboje małżonków dokonuje najmu prywatnego uważajmy na wysokość limit przychodów 
uprawniający do stawki 8,5% podatku ryczałtowego. 

Więcej na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/rozliczenie-
osob-26-60/rozliczenie-dochodow-z-najmu-ryczalt-ewidencjonowany/ 
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Interpretacja indywidualna z dnia 23 lutego 2021 r. sygn. 0115-KDIT1.4011.1004.2020.1.KK: 
„Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje oraz opis sprawy należy stwierdzić, że dla małżonków wynajmujących 
nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, istnieje wspólny limit przychodów w wysokości 100.000 zł, do którego stawka 
ryczałtu wynosi 8,5%, a powyżej tej kwoty 12,5%."  

Interpretacja indywidualna z dnia 24 października 2018 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.471.2018.1.RK: 
„Zastrzec jednak przy tym należy, że mając na uwadze art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, limit przychodów w wysokości 
100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków tj. Zainteresowanego będącego stroną postępowania, jak i 
Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania, osiągających przychody z najmu przedmiotowych 
nieruchomości."  

Interpretacja indywidualna z dnia 29 października 2018 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.319.2018.1.DS: 
„Reasumując - limit przychodu z najmu (100 000 zł), do którego stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a powyżej 12,5%, 
jest wspólny dla małżonków. Bez znaczenia pozostaje, czy między małżonkami istnieje ustawowa wspólność 
majątkowa, czy też zostałaby zawarta umowa rozdzielności majątkowej."  

 

 
 
 

 

DOFINANSOWANIE Z PFRON 
 DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH  
 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

KADRY 

Od 1 stycznia 2023 r. zostanie podniesiona wysokość dofinansowań ze środków PFRON dla pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wyniesie ono: 

 2 400 zł  w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności  
    (do 31.12.2022 jest to kwota 1 950 zł), 
 1 350 zł  w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do umiarkowanego  
    stopnia niepełnosprawności (do 31.12.2022 jest to kwota 1 200 zł) , 
    500 zł  w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności  
    (do 31.12.2022 jest to kwota 450 zł). 
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