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Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci, 

 

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer Newslettera Merytorycznego Biegłego Rewidenta Regionalnego   

Oddziału PIBR w Warszawie. 

Newsletter dostępny jest także na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie w zakładce 

http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny 

 

W imieniu Rady RO PIBR w Warszawie, 

Justyna Beata Zakrzewska 

Członek Regionalnej Rady 

 

Zagadnienia merytoryczne 

 

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług w 

2018 roku 

 

Zgodnie z poz 1747 D.U. z 2017 r w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł i będzie wyższe o 

100 zł w stosunku do obowiązującego w bieżącym roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747). 

 

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 

• nagrody jubileuszowej, 

• odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, 

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

• dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. 

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, np.: dodatek za pracę w 

nocy, wynagrodzenie za czas przestoju. 

Od 1 stycznia 2017 r roku minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług wynosić będzie 

zł/godz. do 13,70 zł/godz. 

 

2. Obowiązki związane z raportowaniem CBC 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wprowadzony 

został obowiązek raportowania według krajów (country-by-country reporting). 

http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny


 

Ustawa ma zastosowanie przypadku podmiotów, od roku 2016, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym. 

 

Zgodnie z artykułem 86 ust 1 ustawy podmioty będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych i objęte 

zakresem ustawy mają obowiązek złożyć „powiadomienie CBC”. 

 

Termin złożenia „powiadomienia CBC” za rok obrotowy 2016, jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem podatkowym, 

upływa 31 października 2017 r. a za za rok obrotowy 2017 upływa 31 grudnia 2017 r. 

 

Zgodnie z artykułem 90 i 91 ustawy, jednostka, która nie dopełni obowiązku wynikającego z w/w ustawy i nie złoży 

„powiadomienia CBC”, podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 mln PLN. 


