
 

    

03-736 Warszawa 

ul. Ząbkowska 31 
Centrum Praskie KONESER 

T: +48 22 584 16 50 

F: +48 22 584 16 51 

warszawa@bwhs.pl 

61-888 Poznań 

ul. Półwiejska 30/5 
T: +48 61 884 20 00 

F: +48 61 884 20 01 

 

poznan@bwhs.pl  

80-244 Gdańsk 

al. Grunwaldzka 103 A 
T: +48 58 325 25 55 

F: +48 58 325 25 55 

 

gdansk@bwhs.pl 

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. 

03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 31, Centrum Praskie KONESER 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000732927 REGON: 142110402 NIP: 7010209596 

www.bwhs.pl  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Poniżej mamy przyjemność przesłać informację o aktualnościach podatkowych - w tym wydaniu biuletynu 

informujemy Państwa o: 

• istotnych terminach podatkowych upływających z końcem roku, 

• podwyższonych kwotach diet przysługujących w podróżach służbowych, 

• nowym wyroku NSA w sprawie wydatków na integrację. 

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt. 

 

 

 

Wraz ze zbliżającym się końcem roku upływają ważne terminy podatkowe: 

→ W przypadku podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 31 grudnia 

2022 r. upływa termin na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji          

cen transferowych za 2021 rok.  

→ Podatnicy CIT, których roczne przychody przekroczyły kwotę 50 mln euro mają obowiązek sporządzenia 

i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Informacja powinna 

zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika w języku polskim. Takie firmy są również 

zobowiązane do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej,                

na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej (niedochowanie tego 

obowiązku zagrożone jest grzywną do 250 000 PLN). Termin na opublikowanie strategii podatkowej          

za 2021 r. (w przypadku podatników u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) upływa 

również 31 grudnia 2022 r.  
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→ 14 listopada 2022 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające wysokość diet za czas podróży służbowej 

(które podlegają zwolnieniu z podatku PIT).  

→ Od 1 stycznia 2023 r. dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia 

wyniesie 45 zł za dobę podróży. 

→ Rozporządzenie przewiduje także podwyższenie niektórych diet i limitów na nocleg w podróżach 

zagranicznych. Nowe wysokości diet i limitów noclegowych w podróży zagranicznej zaczną obowiązywać 

od 29 listopada 2022 r.  

 

 

→ W październiku 2022 r. ukazał się nowy wyrok NSA w sprawie możliwości uznania wydatków poniesionych 

na imprezę integracyjną z udziałem osób współpracujących za koszty uzyskania przychodów (II FSK 

572/22). Kwestia dotycząca organizowania imprez integracyjnych dla pracowników z obecnością osób na 

umowach B2B od lat jest przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi. Chociaż NSA 

wydawał już wyroki na korzyść podatników, tym razem przyznał rację fiskusowi. 

Zdaniem NSA, wydatki na integrację osób współpracujących z podatnikiem, na umowach B2B, noszą 

znamiona reprezentacji i tym samym nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe (w przeciwieństwie do 

wydatków na integrację pracowników). 

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub 

wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt. 

 

 

Z poważaniem 

Juliusz Wojciechowski 

wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942 

tel: (61) 88 42 000 

fax: (61) 88 42 001 

e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl 

 

 

Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania jakichkolwiek transakcji lub podejmowania 

decyzji, bez uzyskania  profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuacji indywidualnego podatnika.  

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.  

Diety w podróży służbowej 

Wydatki poniesione na imprezę integracyjną – stanowisko NSA 
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