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AGENDA cz. 1 - kluczowe zmiany do analizy
● Wysokość składki zdrowotnej
● Kwota wolna od podatku
● Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (najczęściej pytają o 

niego przedsiębiorcy, a nie dla każdego korzystny),
● Karty podatkowe od 2022 roku, 
● Popularyzacja obrotu bezgotówkowego, 
● Wynajem nieruchomości, 
● Alternatywne spółki inwestycyjne.



AGENDA cz. 2 Analiza Kejsów
● formy opodatkowania, 
● formy prawno-organizacyjnej (przykłady i analizy różnych 

wariantów)
● oceny najkorzystniejszych form prowadzenia działalności 

gospodarczej w 2022 roku (analiza przykładów różnych 
podatników) – schemat rozmowy z klientem.

● szans i zagrożeń w związku z przekształceniem w spółki  dla 
poszczególnych przypadków,

● oceny kosztów składki zdrowotnej (kalkulacja składki zdrowotnej 
dla różnych formach działalności).



Pobierz dodatkowe materiały
● skrypt rozmowy z klientem do analizy zmian w związku z Nowym 

Polskim Ładem,
● przykłady moich analiz: kejsy z życia wzięte + rozwiązania,
● wzór maila dla klienta do przygotowania się na rozmowę w 

sprawie Nowego Polskiego Ładu (kilka podpunktów które klient 
musi przygotować wcześniej)



NOWY POLSKI ŁAD - CZ.1 KLUCZOWE ZMIANY DO 
PRZEPROWADZENIA ANALIZY DLA KLIENTA



SKŁADKA ZDROWOTNA
- Liczona od dochodu** (wyjątek ryczałt od przychodu ewidencjonowanego)
- Ile wyniesie składka zdrowotna? Dla podatnika rozliczającego się:

a) na zasadach ogólnych: 9% od dochodu
b) na zasadach podatku liniowego: 4,9% od dochodu
c) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychód - społeczne zapłacone: 

do 60 000,00 zł - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ok. 308 zł

powyżej 60 000,00 zł do 300 000,00 zł - 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 511 zł

powyżej 300 000,00 zł - 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  920 zł (ZA 4 KWARTAŁ)

Rozliczenie na bieżąco lub na bazie danych z roku poprzedniego pod warunkiem prowadzenia działalności przez 
cały rok. 

- minimalna składka zdrowotna (skala, liniowy,karta podatkowa) w 2022 roku = 270,90 zł
- brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,



Ryczałt niedopłata
Ubezpieczony, po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie miesiąca 
od upływu terminu do złożenia zeznania wpłaca kwotę stanowiącą różnicę 
między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej 
podstawy, a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku 
kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Różnica ta wykazywana jest w dokumencie rozliczeniowym za miesiąc, w 
którym upływa termin złożenia zeznania 

Dopłata następuje w terminie płatności składek za miesiąc, w którym 
upływa termin złożenia zeznania - tj, do 20.04.2022



Ryczałt nadpłata
Zwrot nadpłaty następuje na wniosek składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za 
pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo 
wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony 
bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku, w terminie 
miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni.

Wniosek, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.



dochód** (dochód za pierwszy miesiąc)
Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 
prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności 

gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi 
przychodami, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dochód na cele obliczenia skł. zdrowotnej: P - KUP - SKŁ.SPOŁ. NIE ZALICZONE 
DO KUP

Czy odliczeniu podlegają również składki społ. osoby współpracującej? - TAK, TE 
NIE ZALICZONE DO KUP.



dochód** (za kolejne miesiące)
Przychód narastająco - Koszty narastająco = Dochód narastająco 

Dochód narastająco - dochód za poprzednie miesiące (patrz: 
dochód za pierwszy miesiąc) - (suma składek społecznych 
*zapłaconych w danym roku - suma składek społecznych 

odliczonych w poprzednich miesiącach*)

*nie zaliczonych do KUP



SKŁADKA ZDROWOTNA POZOSTAŁE WARIANTY
Powołanie – 9 % wynagrodzenia z tytułu powołania -  Podmiotem 
zobowiązanym m.in. do zgłoszenia do ubezpieczenia, poboru i 
odprowadzenia składki będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Osoba współpracująca

Wspólnicy spółek komandytowych 

Wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. 
– 9% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, około 510,00 zł



Składka zdrowotna
● Jak ustalić składkę za styczeń 2022 roku?

Art. 79. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa 
w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, za styczeń2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do 
dnia 31 grudnia 2021 r. 

● Zwrot nadpłaconej składki – tylko do końca maja roku następnego 
● Korekta zeznania rocznego a korekta składki? - brak regulacji
● Termin płatności składki:  do 20 dnia następnego miesiąca.
● składki ZUS za grudzień w grudniu - do odliczenia (?)



Kwota wolna od podatku: 30 000,00 zł
Dochód do wysokości 30.000 zł nie będzie powodował obowiązku 
zapłaty podatku: 30.000 zł x (17% - 5.100 zł )= 0 zł 



 Skala podatkowa: 
Próg podatkowy wzrośnie z 85 tys. do 120 tys. zł

● podatek I próg

do 120 000,00 zł : 17% - 5 100,00 zł

● podatek II próg

powyżej 120 000,00 zł: 15 300,00 zł + 32% 

nadwyżki ponad 120 000,00 zł



ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ
Art.. 26 ust. 1 pkt 4a) Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z 
pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według 
wzoru: 

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i 
nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, 

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 
133 692 zł w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i 
podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu 
roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty 
prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia 
społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. Podstawa do ulgi w JDG: 
przychody – „koszty prowadzenia działalności” z wyłączeniem składek zaliczonych do KUP



Ulga dla klasy średniej
Ulga dla klasy średniej –dla pracowników i przedsiębiorców 
rozliczających się

na skali podatkowej , których przychody/dochody wynoszą od 
68.412 zł do 133.692 zł, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Czy ulga przysługuje od umów o dzieło i zleceń? NIE przysługuje

Czy ulgę można liczyć od zaliczek? TAK



ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ
Wspólne rozliczenie

pkt 4c) W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub art. 6a, każdy z 
małżonków

może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną

według wzoru, o którym mowa w ust. 4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku 
podatkowym

obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

ważne! Pracownicy mogą zrezygnować z obliczania ulgi - Wniosek o rezygnację z ulgi w trakcie roku

Art. 32 ust. 2b. Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników 
na

podstawie ust. 2a, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał 
wniosek.

Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.



Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
(najczęściej pytają o niego przedsiębiorcy, a nie dla 
każdego korzystny)



Czy warto wybrać ryczałt?
● brak możliwości rozliczenia kosztów 
● składka zdrowotna w zależności od przychodów: (od ok. 308 do ok. 

920 zł/miesięcznie)
● bez ulgi na dzieci, 
● bez rozliczeń z małżonkiem
● bez daniny solidarnościowej
● niskie stawki ryczałtu 
● Limit przychodów  2.000.000 euro, tj. 9.188.200 zł w 2022



Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych

Przychody ze świadczenia usług m.in. związanych:

●  z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego 
(PKWiU 62.02.10.0), 

● z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego 
(PKWiU 58.29.1) - tzw. branża IT - będą opodatkowane 12% 
stawką ryczałtu, 

● przychody ze świadczenia usług m.in. w zakresie opieki 
zdrowotnej (PKWiU dział 86), architektonicznych i 
inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU 
dział 71) - 14% stawką.



Karta podatkowa 2022

Kto skorzysta z karty podatkowej w 2022 roku?

Wyłącznie podatnicy, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 
grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy 
opodatkowania. 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik, który nie korzystał z karty 
podatkowej w 2021 roku nie będzie mógł złożyć wniosku o 
zastosowanie opodatkowania w tej formie. 



POPULARYZACJA OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w 
tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. transakcji 
dokonanej między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 8.000 zł) 
została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została 
dokonana przelewem na rachunek spoza białej listy (w przypadku 
dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, 
dokonanych przez podatnika VAT czynnego), lub pomimo zawarcia na 
fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" została dokonana z 
pominięciem tego mechanizmu.



Popularyzacja obrotu bezgotówkowego, 

od 2022 r. również konsument będzie zobowiązany do dokonywania 
płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - jeżeli jednorazowa 
wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających 
z niej płatności, przekroczy 20.000 zł lub równowartość tej kwoty. -Art. 
7b. ustawy o prawach konsumenta

KONSEKWENCJE: Za przychody z działalności gospodarczej uważa 
się również: kwotę płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w 
art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 287), otrzymanej bez pośrednictwa rachunku 
płatniczego - projektowany art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT oraz 
art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT.

 Podwójne opodatkowanie: 1: Przychód ze sprzedaży 2. Sankcja za 
przyjęcie płatności w gotówce



TERMINALE PŁATNICZE OD 01-01-2022

Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w 
którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w 
lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do 
świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu bezgotówkowych 
instrumentów płatniczych - art. 19a. ust. 1 Prawa przedsiębiorców 

WYŁĄCZENIA! Powyższego nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o której 
mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. 

Sankcje: wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych (dodane rozwiązania 
do art. 99 ustawy o VAT);  wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym 
(dodane rozwiązanie do art. 87 ustawy o VAT).



TERMINALE PŁATNICZE OD 01-01-2022

● Sankcje: 
● wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych 
● wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym 
● Kara pieniężna 5000,00 zł WAŻNA!!! W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy 

użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego będzie 
zapewniał możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego nałoży 
na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5.000 zł, w drodze decyzji.



Wynajem nieruchomości
Od 1 stycznia 2023 - przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w

tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych

z działalnością gospodarczą –będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

8,5% do kwoty 100.000 zł

12,5% ponad kwotę 100.000 zł

Przepis przejściowy:

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą

stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.



Alternatywne spółki inwestycyjne.
Ulga ta polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% 
wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której 
alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich 
udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 
tys. zł. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na 
ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności 
gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

W przypadku zbycia udziałów (akcji) prze okresem 24 miesięcy, od dnia nabycia,

podatnik, który dokonał odliczenia jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty

poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie

udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej.



Dziękują za uwagę

Ewelina Dulęba 


