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Moduł VII

7.1. Koszty uzyskania przychodu + przykłady

7.2. Co to jest przychód + przykłady

7.3. Powstanie obowiązku podatkowego w PIT

7.4. Korekta przychodów

7.5. Korekta kosztów

7.7. Jak dokonać rejestracji JDG

7.8. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy - zasady
ogólne.
7.9. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy - podatek
liniowy.
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7.8. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy - zasady
ogólne.

Do modułu 7 przygotowałam również dwa poradniki,znajdujące się w materiałach do

pobrania:

● Zwolnienie z zapłaty zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł

● Poradnik zaliczki w PIT kwartalne  i uproszczone

Zanim przejdziemy do schematu obliczania zaliczki na PIT - opodatkowanie skalą

podatkową, przyjrzymy się najważniejszym kwestiom dotyczących tego tematu.

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności

gospodarczej, przysługującą z mocy prawa podatkowego. Co prawda dochód z

działalności gospodarczej, automatycznie jest opodatkowany skalą podatkową, to

jednak przy rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca może, składając

wniosek CEIDG-1 do urzędu gminy wybrać formę opodatkowania najbardziej

odpowiednią dla jego działalności. Wyboru może dokonać spośród:

- podatku liniowego

- skali podatkowej

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

- karty podatkowej.

Podatnik w wyniku różnych zdarzeń wynikających ze zmian w prawie podatkowym

lub w jego działalności, może zmienić formę opodatkowania. Ważne, aby

zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania złożyć we właściwym terminie.
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ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA -  KIEDY MOŻLIWA

Wariant 1. Z liniowego na skalę podatkową

Przedsiębiorca, który już prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według

stawki liniowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, chce wrócić do

opodatkowania na zasadach skali podatkowej musi złożyć Naczelnikowi Urzędu

Skarbowego pisemne oświadczenie (może dokonać tego poprzez aktualizację

wniosku CEIDG-1)o zmianie z dotychczasowej formy opodatkowania w terminie:

● do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy w

danym roku przychód z działalności gospodarczej

● do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyska w grudniu danego roku.

Przykład

Jan Kowalski prowadzi JDG, stosuje opodatkowanie podatkiem liniowy. Pierwszy

przychód uzyskał w styczniu 2022 roku. Ma czas na zmianę z opodatkowania

podatkiem liniowym do 21 lutego 2022 roku. (20 luty przypada na niedzielę, zatem

termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy).

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego albo z
ryczałtu możesz złożyć:

● w urzędzie skarbowym

● za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane we wpisie.

Wariant 2. Z karty podatkowej na skalę podatkową lub podatkiem liniowym

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą

podatkową, chce wrócić do opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem

liniowym, musi złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o

rezygnacji z karty podatkowej w terminie do 20 stycznia roku kalendarzowego (może

tego dokonać poprzez aktualizację CEIDG-1).

Jak przejść na opodatkowanie według stawki liniowej
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Wariant 3. Zmiana opodatkowania na podatek liniowy

Jeżeli przedsiębiorca chce wybrać opodatkowanie dochodów z działalności

gospodarczej według stawki liniowej, musi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

pisemne oświadczenie (również w formie aktualizacji CEIDG-1) o wyborze

opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według tej stawki:

● w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska

pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej

● do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyska w grudniu danego roku.

Wariant 3. Zmiana opodatkowania na opodatkowanie ryczałtem

Jeżeli przedsiębiorca chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych, musi złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne

oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem (może tego dokonać poprzez

aktualizację wniosku CEIDG-1):

● do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy w

danym roku przychód z działalności gospodarczej,

● do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyska w grudniu danego.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych płacą podatek według skali

podatkowej (17% I 32%). Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej,

uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek. Od 2022 roku ta kwota wynosi (30 000,00

zł * 17%)  5100 zł1.

1 WAŻNE: 24 marca br. premier Mateusz Morawiecki i wiceminister finansów Artur Soboń przedstawili
projekt zmian podatkowych. Wśród jego najważniejszych rozwiązań znalazły się:

● Pozostawienie wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł).
● Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., czyli obniżenie podatku o niemal 1/3.
● Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla

podatników korzystna lub neutralna.
● Limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez

przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
● Szeroki pakiet prorodzinny.
● Likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r.
● Mechanizm wyrównawczy dla OPP.
● Uchylenie tzw. abolicji podatkowej.
● Przesunięcie terminu obowiązywania JPK PIT i CIT.
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Podstawa obliczenia podatku:

- do kwoty dochodu 120 000,00 zł - podatek wynosi 17% minus kwota
zmniejszająca podatek, która aktualnie wynosi 5 100,00 zł.

- powyżej kwoty dochodu w wysokości 120 000,00 zł - podatek wynosi: 15
300,00 zł (która wynika z: 120 000,00 zł - 30 000,00 zł (kwota wolna od

podatku) =90 000,00 zł * 17%= 15 300,00 zł) + 32% nadwyżki ponad 120
000,00 zł.

Opodatkowaniu na skali podatkowej podlega dochód, czyli różnica pomiędzy

uzyskanymi przychodami, a kosztami uzyskania przychodów.

Może zdarzyć się taka sytuacja w praktyce, że w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej koszty uzyskania przychodów przewyższają przychody. W takim

wypadku firma ponosi stratę. Poniesioną stratę przedsiębiorca może odliczyć od

dochodu w kolejnych pięciu następujących po sobie latach podatkowych.

Przedsiębiorca, który wybrał jako formę opodatkowania dla dochodów osiąganych z

działalności gospodarczej, skalę podatkową, obowiązany jest do ustalania zaliczki

na PIT za okres rozliczeniowy (odpowiednio miesiąc lub kwartał) w następujący

sposób:

Schemat obliczania zaliczki na podatek dochodowy - skala podatkowa

1. Przychód narastająco - koszty uzyskania przychodu narastająco= dochód

narastająco.

2. Dochód narastająco - strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na

ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane
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do kosztów ) = podstawa opodatkowania, którą należy zaokrąglić do pełnych

złotych.

3. Podstawa opodatkowania * 17% (do 120 000 zł dochodu LUB 32% stawkę

podatku powyżej 120 000 dochodu) = podatek należny za cały rok
4. podatek należny za cały rok - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach

- kwotę zmniejszającą podatek = kwota podatku za dany okres rozliczeniowy,

którą należy zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego.

Przykład

Jan Kowalski prowadzi JDG, opodatkowanie skalą podatkową (17%,32%).

Z działalności mamy następujące dane (podane narastająco od początku roku) w

tym przykładzie Jan prowadzi działalność od grudnia 2021 nieprzerwanie. Zaliczkę

obliczamy za luty 2022 r.:

● przychód: 120 000,00 zł

● koszty uzyskania przychodu: 35 000,00 zł

składki społeczne zapłacone w 2022 roku: 263,59 zł (nie zaliczone do KUP, zus za

grudzień zakładamy, że zapłacił w grudniu 2022 roku)

zaliczka zapłacona za styczeń 2022: 0,00 zł

Ile wynosi zaliczka na podatek za luty 2022?
W 2021 roku nie wystąpiła strata.

Odpowiedź:

1. 120 000,00 - 35 000,00 =85 000,00
2. 85 000,00  - 263,59 = 84 736,41 zł (84 736 zł)
3. 84 736,00 * 17% = 14 405,12 zł
4. 14 405,12 - 5 100,00 = 9 305,12 zł po zaokrągleniu podatek do zapłaty do

US: 9305,00 zł.

Przedsiębiorca ma obowiązek wpłacić zaliczkę na PIT z działalności na swój

indywidualny mikrorachunek podatkowy. Link do wygenerowania rachunku, znajduje

się tutaj: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

W celu wygenerowania rachunku przedsiębiorca musi podać swój numer NIP.
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Przykład pierwszego maila dla klienta (zakładamy, że liczymy zaliczkę za luty, w

kwocie 9 305,00 zł - pierwszy miesiące działalności):

Dzień dobry Panie Janie,

W załączniku przedstawiam podsumowanie zapisów w księdze za luty 2022 roku.

Zaliczka na PIT za luty 2022 roku wynosi: 9 305,00 zł.

Wpłaty proszę dokonać najpóźniej w terminie, do 21-03-2022 roku, na rachunek (i tu

uwaga Ty podajesz numer rachunku podatnika, możesz oczywiście przesłać link do

generatora, ale z punktu widzenia jakości obsługi klienta, lepiej jeśli Ty to zrobisz).

W przelewie proszę wybrać: okres rozliczeniowy to miesiąc: 02 rok 2022 r.

Typ formularza: PIT-36.

Numer rachunku nadawany jest indywidualnie dla Pańskiej działalności, przy

kolejnych zaliczkach na podatek będzie obowiązywał ten sam.
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