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1. To musisz przeczytać
Będzie nowy wzór świadectwa pracy 9/12

Czy biuro rachunkowe musi być wpisane do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych? 1/8

Do 31 października br. - czas na uzupełnienie odpisów na ZFŚS 19/4

Dokumentacja pracownicza po zmianach od 1 stycznia br. 2/4

Dopuszczalność różnicowania postaci dokumentacji pracowniczej - stanowisko resortu pracy 14/6

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - nie dla wszystkich zwalnianych 3/4

Kiedy brak zgody pracownika na podanie danych biometrycznych może stanowić przyczynę rozwiązania umowy? 11/5

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy - zmiana do K.p.c. 1/5

Nowe akta osobowe w razie kontynuowania zatrudnienia podjętego przed 1 stycznia br. 11/4

Od 1 października br. - wzrost kwot wolnych od potrąceń w związku z obniżką stawek podatkowych 20/10

Od 7 września 2019 r. kolejne zmiany do Kodeksu pracy 13/4

Od 27 kwietnia br. - wyrejestrowanie dziecka kończącego szkołę z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny 9/11

Od nowego roku dodatek za staż pracy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę 17/4

Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika 1/4

Od 1 września br. podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych 17/8

PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na wstępne badania lekarskie - stanowisko MRPiPS 20/4

Potrącanie części diet z tytułu podróży służbowej na poczet alimentów 5/5

Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS 18/4

Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO 14/4

Resort pracy potwierdził stanowisko redakcji w sprawie wydawania informacji o przechowywaniu dokumentacji 4/4

Składki na Fundusz Solidarnościowy nie zalicza się do kosztów płacy 11/6

Świadczenie urlopowe po podwyższeniu odpisu na ZFŚS - nadal brak stanowiska resortu pracy 23/7

Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK 3/5

Te same, czy "nowe" akta osobowe po zawarciu kolejnej umowy? - stanowisko MRPiPS 5/4

Udzielanie zaległości urlopowych najpóźniej do 30 września 18/4

W styczniu br. - przekazanie przez "małego" pracodawcę informacji o nietworzeniu ZFŚS oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego 2/6

Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. minimalnej płacy na niektóre należności pracownicze 20/7

Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych 20/5

Wypłata zasiłku chorobowego za dzień częściowo przepracowany - stanowisko ZUS 23/5

Wysokość świadczenia urlopowego po zmianie podstawy odpisu na fundusz socjalny 20/7

Zapewnienie integralności dokumentacji pracowniczej powadzonej w postaci elektronicznej 15/4

Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS wyższe świadczenie urlopowe dopiero od 1 sierpnia br. 24/4
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Zmiana przepisów krajowych, w tym Kodeksu pracy, w celu zapewnienia stosowania RODO 9/4

Zmiany dotyczące służby bhp i w zakresie szkoleń okresowych pracowników 1/7

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy, w tym pomocniczego wzoru tego dokumentu 17/6

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Brak możliwości korekty dokumentów rozliczeniowych po zadeklarowaniu wyższej podstawy wymiaru składek 2/20

Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia 24/15

Czy obniżyć składkę zdrowotną członka rady nadzorczej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy? 22/7

Czy oskładkować i opodatkować wartość pakietu medycznego pracownicy na wychowawczym? 9/19

Czy ubezpieczyć w ZUS osobę przyjętą na praktykę absolwencką? 15/16

Czy umowa licencyjna zawarta z własnym pracownikiem stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS? 20/19

Do 1 kwietnia br. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" 6/11

Do 31 maja br. przedsiębiorca-rolnik informuje KRUS o wysokości przychodu z działalności gospodarczej 10/8

Do 31 stycznia 2019 r. część płatników przesyła do ZUS informację ZUS IWA za 2018 r. 2/18

Do końca lutego br. przekazanie ubezpieczonym informacji rocznych o danych zawartych w raportach za 2018 r. 4/10

Dobrowolna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez składek ZUS 7/10

Dokumenty rozliczeniowe za styczeń br. kierowane przez przedsiębiorcę opłacającego mały ZUS 3/17

Graniczna kwota podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2019 r. dla pozostania rolnika-przedsiębiorcy w KRUS 16/12

Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia 23/11
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Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych 13/65
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Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty 22/52

Obciążenia pracownika będącego uczestnikiem PPK oraz podmiotu zatrudniającego 13/56

Obowiązek wprowadzenia PPK przez podmiot, w którym jest zarejestrowany pracowniczy program emerytalny 13/55

Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający z uwzględnieniem stanowisk MF 15/54

Osoby, w imieniu których podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK 18/53

Przekazanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika PPK instytucji finansowej - stanowisko UODO 24/51

Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników 18/49

Przystąpienie do PPK osoby wykonującej umowę zlecenia 23/56

Rezygnacja osoby zatrudnionej albo uczestnika z dokonywania wpłat do PPK 16/53

Termin dokonania przez pracodawcę pierwszych wpłat do PPK 20/54

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK 22/49

Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK 19/57

Ustalenie wpłaty do PPK pracownika-uczestnika 22/50

Ważny termin: Do 12 listopada br. największe podmioty mają czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK 21/58

Ważny termin: Do 25 października br. największe podmioty mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK 19/57

Wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający w raporcie ZUS RCA 15/57

Wpłata powitalna i dopłaty roczne dla osoby będącej uczestnikiem PPK 17/58

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający 21/56

Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK 20/55

Zaliczanie urlopu bezpłatnego do trzymiesięcznego okresu zatrudnienia na potrzeby PPK 24/52

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający 23/59

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK przez podmiot zagraniczny 16/52
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