
Podatnik zwolniony z VAT prowadzi działalność gospodarczą od 01-05-2021 roku, zajmuje

się produkcją mebli, sprzedaje je tylko firmom.

W okresie 01-05-2021 do 31-10-2021 korzystał z ulgi na start.

Opodatkowanie: zasady ogólne (progi podatkowe)

Składki ZUS zawsze opłacał 2-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, tj. za maj

zapłacił 02-06-2021 roku. W tym okresie wysokość miesięcznej składki na ub. zdrowotne

wynosiła 381,81 zł.

Od 01.11.2021 korzysta z preferencyjnego opłacania składek ZUS z dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym: 647, 59 zł.

Przychody narastająco do wprowadzenia tak jak w materiale video z sesji Q&A z dnia:

16-11-2021 roku.

Przychody = 25 535,60 zł

Towary/materiały=        9  874,06 zł

Wydatki (pozostałe koszty) = 3 414,15 zł.

UWAGA: Dotychczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik zapłacił

540,00 zł należnej zaliczki na podatek dochodowy za poprzednie okresy.

W listopadzie podatnik miał dwie faktury do zaksięgowania:

1. Usługi księgowe  350,00 zł z dnia 28-11-2020

2. Sprzedaż regałów z dnia 16-11-2020 12 000,00 zł

Oblicz zaliczkę na PIT za listopad.

Przychody narastająco: 25 535,60 + 12 000,00 =  37 535,60 zł

Koszty narastająco: 9 874,06 + 3 414,15 + 350,00 = 13 638,21

Dochód narastająco (narastająco: przychód - koszty) = 23 897, 39 zł
Od tego dochodu podatnik może odliczyć stratę nierozliczoną w poprzednich
okresach i/lub składki społeczne o ile nie zaliczył ich do kosztów - u naszego
podatnika nie ma do odliczenia na tym etapie ani składek społecznych ani starty.
Zaokrąglamy do pełnych złotych: 23 897,00 zł
Podstawa opodatkowania: 23 897,00 * 17% (stawka podatku do 85 528,00 zł) = 4 062,49 zł

Odejmujemy zapłacone składki zdrowotne narastająco, podlegające odliczeniu, tj: 328,78 zł

(skąd się wzięła ta kwota? Podstawa składki zdrowotnej wynosi 4 242,38 w 2021 roku

składkę zdrowotną podatnik płaci w wysokości 9% tj. 381,81 ale do odliczenia pozostaje



7,75% czyli 328,78). Bierzemy pod uwagę składkę zapłaconą, czyli za maj, czerwiec, lipiec,

sierpień, wrzesień i październik (listopadowych składek nie bierzemy pod uwagę bo one

zapłacone będę 02-12-2021 - a my obliczamy zaliczkę za listopad)

Zatem do odliczenia pozostaje: 328,78 * 6  = 1 972,68

Podatek narastająco od początku roku wynosi: 4 062, 49 zł - 1972,68 zł = 2 089,81 zł

Od tej kwoty odejmujemy:

- zapłacone zaliczki w danym roku, tj.: 540,00 zł

- kwotę zmniejszającą podatek:  525,12  zł

Zatem zaliczka na podatek za listopad wynosi: 2 089,81 zł - 540,00 zł - 525,12 zł =1024,69

zł

Wynik zaokrąglamy do pełnych złotych: 1 025,00zł Kwota podlegająca wpłacie do urzędu
skarbowego do 20-12-2021 na indywidualne konto podatnika (tzw. mikrorachunek) ,
które można sprawdzić tutaj:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Tytułem: PIT-36 za okres 11 2021 rok.

Ewelina Dulęba.
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