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1. W ciągu 2023 r. podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę nastąpi dwa razy: od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagro-
dzenie za pracę będzie wynosiło 3490 zł, a minimalna stawka godzi-
nowa – 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna zmiana wysokości płacy 
minimalnej. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę będzie 
wynosiło 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa od 1 lipca to 23,50 zł.
2. Od 1 stycznia 2023 r. VAT na gaz, paliwo, ciepło i prąd wróci do 
stawki 23%. Żywność nadal będzie objęta stawką 0%. Co prawda 
tarcza antyinfl acyjna przestaje obowiązywać z końcem 2022 r., ale 
rozporządzenie ministra fi nansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie ob-
niżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 przedłuża 
o pół roku obowiązywanie zerowej stawki dla środków spożywczych 
wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, a więc 
podstawowej żywności.
3. Stawka 0% VAT obowiązuje też dla towarów i usług przekazy-
wanych na cele związane z pomocą ofi arom wojny w Ukrainie, ale 
tylko w przypadku przekazania tej pomocy nieodpłatnie Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom leczniczym bądź sa-
morządom. Podatnik zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę 
z którymś z w/w podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane 
towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wy-
niku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zerowa stawka przy tego typu 
świadczeniach, zgodnie z ostatnim rozporządzenia MF, obowiązuje 
do 30 czerwca 2023 r.
4. 1 stycznia 2023 r. weszło w życie Slim VAT 3 – pakiet uproszczeń 
w podatku VAT:

a. Większa liczba podmiotów będzie mogła skorzystać ze statusu 
małego podatnika. W 2022 r. status małego podatnika na gruncie 
VAT przysługiwał podmiotom, których ubiegłoroczny obrót (wraz 
z podatkiem) nie przekroczył 1,2 mln euro. Slim VAT 3 spowoduje, 
że limit ten wzrośnie do 2 mln euro. W 2023 r. kwota ta będzie 
odpowiadała 9 654 000 zł. Status małego podatnika uprawnia do 
stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.
b. Zniesienie obowiązku drukowania wystawionych na kasach fi -
skalnych raportów fi skalnych. Dokumenty nadal będą wystawiane 
w postaci elektronicznej. To sam podatnik zdecyduje natomiast, 
czy przechowywać je wyłącznie elektronicznie czy też w postaci 
wydruków. Dotyczy to tylko podatników prowadzących ewidencję 
przy zastosowaniu kas fi skalnych online lub wirtualnych.

.

Noworoczny przewodnik
Z początkiem każdego roku wchodzi w życie kolejna duża porcja zmian prawnych i podatkowych, która wpływa na Z początkiem każdego roku wchodzi w życie kolejna duża porcja zmian prawnych i podatkowych, która wpływa na 
działalność przedsiębiorców w kolejnym roku. Poniżej przedstawiam zestawienie zmian istotnych dla przedsiębiorców działalność przedsiębiorców w kolejnym roku. Poniżej przedstawiam zestawienie zmian istotnych dla przedsiębiorców 
z branży HoReCa.z branży HoReCa.

c. Zmiany w przepisach o split payment – do tej pory środki z ra-
chunku VAT mogły zostać przeznaczone na opłacenie między inny-
mi: podatku dochodowego, podatku VAT, składek ZUS, cła i akcyzy, 
pewnych innych zobowiązań publicznoprawnych.
Przedsiębiorcy zyskają możliwość zapłaty z tego rachunku kolej-
nych podatków i opłat. Należą do nich: opłata od środków spożyw-
czych (tzw. podatek cukrowy), podatek od sprzedaży detalicznej, 
opłata od tzw. „małpek”.
d. Indywidualny wymiar sankcji – według poprzedniego porządku 
prawnego sankcje vatowskie są sztywno określone na poziomie 
15, 20 oraz 30%. Według zmian w ustawie mają być wprowadzo-
ne elastyczne przedziały w wysokości do 15, 20 lub 30%. Taka 
zmiana jest realizacją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Nowością jest możliwość całkowitego odstąpienia 
od zastosowania sankcji VAT w stosunku do podatników, którzy 
nie działali celowo, a ich uchybienia nie były związane z oszu-
stwami. Będzie to możliwe wtedy, gdy z zaistniałych szczególnych 
okoliczności wynika, że dany przedsiębiorca działał z należytą 
starannością, a stwierdzona nieprawidłowość nie prowadziła do 
uszczuplenia należności podatkowych.
e. Faktury zaliczkowe – w przypadku gdy przedsiębiorca otrzyma 
w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obo-
wiązek podatkowy, zarówno zaliczkę, jak i resztę należności za 
sprzedane towary lub usługi, to ma prawo do wystawienia jednej 
faktury końcowej. Dotychczas w każdej sytuacji otrzymania za-
liczki konieczne było wystawienie faktury zaliczkowej, a dopiero 
następnie faktury końcowej.

5. Praca zdalna. Nowelizacja Kodeksu pracy na obecnym etapie 
przewiduje, że pracodawcy:

a. Powinni ustalić zasady wykonywania pracy zdalnej w poro-
zumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przy-
padku ich braku w regulaminie wewnętrznym po konsultacji 
z przedstawicielami pracowników. Możliwe jest również usta-
lenie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę 
bezpośrednio w porozumieniu zawieranym z pracownikiem.
b. W porozumieniu/regulaminie powinni zawrzeć m.in. zasady 
kontroli w zakresie bhp oraz zasady pokrywania przez praco-
dawcę kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną, ta-
kich jak: instalacja, serwis, eksploatacja i konserwacja narzędzi 
pracy czy koszt energii elektrycznej.
c. Zobowiązani będą uwzględnić wniosek pracownika o pracę 
w trybie zdalnym w przypadku pracownic w ciąży, pracowników 
wychowujących dziecko do lat 4 oraz pracowników sprawujących 
opiekę nad niepełnosprawnymi pozostającymi z nimi we wspól-
nym gospodarstwie domowym, chyba że nie jest to możliwe ze 
względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika; odmowa będzie musiała być uzasadniona na piśmie. 
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W sytuacji pracownika biurowego – w branży HoReCa mogą wystą-
pić takie wnioski pracowników. Ze względu na charakter pracy, nie 
będzie to możliwe w stosunku do pracowników, których obecność 
jest konieczna w restauracji (kelnerzy, kucharz i pomoc kuchenna, 
barman, hostessy).
d. Powinni sporządzić: 

1) aneks do umowy o pracę, 
2) informację uzupełniającą do informacji o warunkach za-
trudnienia, 
3) ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej, 
4) informację określającą ogólne zasady bhp przy pracy zdal-
nej,
5) procedurę ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej, 
6) wzór wniosku o uzgodnienie pracy zdalnej, 
7) wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną.

e. Powinni odebrać od pracownika dwa oświadczenia: 
1) o zapoznaniu się z przygotowaną oceną i informacją o bhp;
2) że na stanowisku pracy zdalnej, w miejscu przez siebie 
wskazanym, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki 
tej pracy.

f. Powinni uregulować z jakim wyprzedzeniem powinny zostać 
złożone wnioski o pracę zdalną.
g. Zmienić regulamin pracy, jeżeli zamierzają wprowadzić moni-
toring pracy zdalnej.
h. Zobowiązani będą uwzględnić wniosek o pracę zdalną okazjo-
nalną (24 dni w roku) na wniosek pracownika, chyba że rodzaj 
pracy na to nie pozwala.
i. Uiścić ryczałt dla pracowników za zużycie energii oraz inter-
netu – wysokość ryczałtu pracodawca powinien ustalić z przed-
stawicielami związku zawodowego lub wybranych delegatów. 
Przewidziane ryczałty nie będą przychodem w rozumieniu prawa 
podatkowego, dlatego nie będzie trzeba odprowadzać od nich 
PIT-u.
Pracodawca może również złożyć wniosek do pracownika o wy-

rażenie zgody na skierowanie go na pracę zdalną. Podobnie jak 
w przypadku, gdy to pracownik składa wniosek, druga strona musi 
najpierw wyrazić zgodę. Niemniej jednak, w przypadkach wyjątko-
wych podjęcie pracy z domu może zostać wystosowane również 
jako służbowe polecenie. Dotyczy to przede wszystkim takich in-
cydentów jak stan nadzwyczajny (np. klęska żywiołowa), zagrożenie 
epidemiczne, epidemia, okres trzech miesięcy po ich odwołaniu lub 
też działanie siły wyższej, uniemożliwiającej zapewnienie bezpiecz-
nych i higienicznych warunków w firmie.

6. Kontrola trzeźwości pracowników. Pracodawca będzie upraw-
niony do przeprowadzania prewencyjnych kontroli na obecność 
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, o ile wpro-
wadzi stosowne wewnątrzzakładowe regulacje w tym zakresie. Spo-
sób przeprowadzania kontroli ma być zindywidualizowany zgodnie 
z potrzebami i specyfiką konkretnego pracodawcy. Szczegółowa 
procedura badań ma zostać ustalona w źródłach wewnętrznych. 
Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników 
objętych tą kontrolą̨ i sposób jej przeprowadzania (w tym rodzaj 
urządzenia wykorzystywanego do kontroli), czas i częstotliwość 
jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub 
w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie 
jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca będzie miał możliwość 
przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do 
zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub 
ochrony mienia. Przepisy, które wprowadzą możliwość kontroli trzeź-

wości pracowników, będą stosowane odpowiednio do pracodawców 
organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 
podstawie niż stosunek pracy, a także osoby fizyczne prowadzące 
na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest 
organizowana przez tych pracodawców. Kontrola trzeźwości będzie 
obejmowała badanie przy użyciu metod niewymagających badania 
laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny doku-
ment potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Jeśli badanie wykaże zawartość alkoholu niższą niż poziom z usta-
wy, pracodawca będzie musiał to traktować, jakby wynik był zerowy. 
Pracodawca nie dopuści pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeź-
wości wykaże:

– obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan 
po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości (w rozumieniu ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi),
– że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się 
do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości 
lub spożywał alkohol w czasie pracy, 
– obecność w organizmie pracownika środka działającego po-
dobnie jak alkohol,
– że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż pracownik stawił się do 
pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol 
lub zażywał taki środek w czasie pracy.
Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do 

pracy badanie stanu trzeźwości pracownika będzie przeprowadzał 
uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli 
np. policja. Organ ten w pierwszej kolejności będzie przeprowadzał 
badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewy-
magających badania laboratoryjnego. Natomiast przeprowadzenie 
badania krwi (a w przypadku środków innych niż alkohol – także 
badania moczu) będzie można zlecić, jeżeli:

a. nie ma możliwości przeprowadzenia badania metodą nielabo-
ratoryjną,
b. pracownik niedopuszczony do pracy odmawia poddania się 
badaniu metodą nielaboratoryjną,
c. pracownik niedopuszczony do pracy żąda przeprowadzenia 
badania krwi pomimo zbadania metodą nielaboratoryjną,
d. stan pracownika niedopuszczonego do pracy uniemożliwia 
przeprowadzenie badania metodą nielaboratoryjną,
e. nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu prze-
kroczenia zakresu pomiarowego urządzenia wykorzystywanego 
do pomiaru.

7. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na pra-
codawców nowy obowiązek informacyjny. Do końca lutego danego 
roku pracodawcy będą zobowiązani do poinformowania uczestników 
PPK o ponownym automatycznym zapisie, który ma miejsce co 4 
lata. W 2023 roku po raz pierwszy od utworzenia programu PPK 
upływają 4 lata, tak więc do 28 lutego 2023 r. pracodawcy powinni 
przeprowadzić kampanie informacyjne lub w inny, dowolny spo-
sób poinformować pracowników o ponownym zapisie. Istotne jest, 
aby mogli udowodnić spełnienie powyższego obowiązku informa-
cyjnego. W innym razie mogą im grozić negatywne konsekwencje. 
Uczestnicy PPK mogą złożyć ponowną deklaracje o rezygnacji z PPK 
najwcześniej 1 marca 2023 r.
8. 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające szereg 
nowych uprawnień konsumentów i obowiązków sprzedawców. 
Przykładowo, przedsiębiorca w każdym przypadku informowania 
o obniżeniu ceny towaru lub usługi musi podawać obok informacji 
o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru 
lub usługi, jaka była stosowana w okresie 30 dni przed wprowadze-
niem obniżki.
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