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Drogi Kliencie,
Nieubłaganie zbliża się czas rozliczeń podatków dochodowych (CIT i PIT). Stąd im poświęcono wiele miejsca
w miesięczniku. Szykują się w tym zakresie ułatwienia w rozliczeniach dla pracowników, emerytów i rencistów.
Tematem przewodnim bieżącego numeru są zaś odliczenia od dochodu i od podatku w zeznaniu PIT za 2016 rok,
w tym m.in. tzw. ulga na dzieci i ulga rehabilitacyjna. Na końcu podano skalę podatkową obowiązującą do rozliczenia za 2016 rok i nową, która będzie stosowana przy wypełnianiu zeznań za 2017 rok.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozliczeń podatkowych zapraszamy do naszej Kancelarii. Udzielimy
wszelkich informacji i wypełnimy zeznania.
W gazecie można znaleźć też informacje na temat ułatwień budowlanych wprowadzonych z początkiem 2017 r.
Pracodawców powinny zainteresować nowe zasady wydawania pracownikom świadectw pracy.
Wszyscy zaś mogą łatwiej korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej.

Twój Doradca Podatkowy

JEDNA SKŁADKA – JEDEN PRZELEW
– JEDNO KONTO
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych i Kodeksu pracy ma
służyć uproszczeniu systemu przekazywania
składek do ZUS. Zyskają na tym płatnicy składek.
Teraz do ZUS trafiają cztery przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy
i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
emerytury pomostowe. Płatnik składek, w celu identyfikacji,
jest zobowiązany jest do podania identyfikatora
numerycznego (NIP, REGON, PESEL, nr dowodu) oraz
danych dotyczących okresu za jaki opłacana jest składka
(miesiąc, rok, numer deklaracji rozliczeniowej).
Po planowanych zmianach wszystkie wpłaty, do których
otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można
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wpłacać jednym przelewem, na jeden indywidualny
rachunek płatnika składek. Numer nowego rachunku
będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym
identyfikatorem płatnika składek.
Projekt nakłada obowiązek wygenerowania numerów
rachunków do końca 2017 r. Wpłaty na ujednolicony
rachunek będzie można realizować od 1 stycznia 2018 r.
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NFORMACJE O ŚWIADCZONYCH
USŁUGACH, ZESPOLE KANCELARII,
ORGANIZOWANYCH SPOTKANIACH,
SZKOLENIACH, DNIACH OTWARTYCH
ORAZ O FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU
BIURA

PRZEKAŻ W STOPCE DANE ADRESOWE,
NUMERY TELEFONÓW, ADRES WWW TWOJEJ
KANCELARII

WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

