
AKTUALIZACJA 05-04-2022

9 lutego 2022 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Została ona również

podpisana przez Prezydenta.

Zasadniczą zmianą, którą wprowadza nowelizacja jest sposób ustalania

dochodu dla celów składki zdrowotnej. Dochód ten nie jest jeszcze jednak

równy dochodowi ustalanemu dla celów podatku dochodowego.

Co zatem zmienia ustawa?

Różnice remanentowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej

Brak możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie

wymiaru składki zdrowotnej był jednym z wielu tematów, które spotkały

się z niezrozumieniem środowiska przedsiębiorców i księgowych. Przepisy

Polskiego Ładu nie odnosiły się także do odpisów amortyzacyjnych od

środków trwałych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed

2022 rokiem.

Błąd ten naprawia omawiana nowelizacja z 9 lutego 2022 r. W ustawie z

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych w art. 81 ust. 2 i 2c dodany zostaje zapis o

uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie

zdrowotne art. 24 ust. 1-2b ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych.

O czym zatem mówią nam wskazane przepisy ustawy o PIT? -
ANALIZA

W przepisach wskazany jest sposób obliczania dochodu z działalności

gospodarczej m. in. u podatników prowadzących księgę przychodów i

rozchodów. Dochodem jest u nich różnica pomiędzy przychodami a

kosztami uzyskania



- powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego

i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców)

podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku,

wyrobów gotowych, braków i odpadków jeżeli wartość remanentu

końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego,

- lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu

początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego

jest wyższa.

W związku z tymi zmianami remanent robiony zarówno w trakcie roku jak

i na koniec roku będzie miał wpływ na podstawę wymiaru składki

zdrowotnej.

Warto także wspomnieć, że nowelizacja wprowadziła przepis odnoszący

się do roku 2022, zgodnie z którym przy ustalaniu w 2022 r. dochodu dla

celów składki zdrowotnej nie powiększa się go o różnicę remanentową. Ma

to odniesienie do sytuacji, kiedy remanent końcowy okazałby się wyższy

od remanentu początkowego.

Dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie
powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Przepisy art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wskazują także definicję dochodu z odpłatnego zbycia składników

majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na

potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji

rolnej. Jest to różnica między przychodem ze zbycia składnika majątku, a

jego wartością początkową, powiększona o sumę dokonanych odpisów

amortyzacyjnych.

Po zmianach zatem dochód ten zostaje zrównany z dochodem ustalanym

na potrzeby składki zdrowotnej.



Przepisy przejściowe W tym zakresie również przewidziano przepis

przejściowy. Dotyczy on środków trwałych i wartości niematerialnych i

prawnych nabytych i amortyzowanych przed 2022 r. Zgodnie z

nowelizacją dochód dla celów składki zdrowotnej nie jest powiększany o

odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed

1 stycznia 2022 r.

Przykład 1

Suma przychodów za okres 01-03/2022: 100.000 zł.

Suma kosztów za okres 01-03/2022: 40.000 zł.

Remanent na dzień 01.01.2022 r.: 10.000 zł.

Remanent sporządzony na dzień 31.03.2022 r.: 5.000 zł.

Dochód ustalony za poprzednie miesiące:

01/2022: 10.000 zł.,

02/2022: 20.000 zł.

Składki społeczne zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu.

Jak obliczyć podstawę dla celów składki zdrowotnej za kwiecień u

podatnika prowadzącego KPIR rozliczającego się wg skali podatkowej?

Suma przychodów – suma kosztów – różnica remanentowa – suma

dochodów ustalonych za poprzednie miesiące = podstawa do składki

zdrowotnej

(100.000 – 40.000) – (10.000– 5.000) – (10.000 + 20.000) = 25.000 zł.

Przed zmianami podstawa wyniosłaby:

(100.000 – 40.000) – (10.000 + 20.000) = 30.000 zł.



Przykład 2

Dane jak w przykładzie 1, zmiana w danych dotyczących remanentu:

Remanent na dzień 01.01.2022 r.: 6.000 zł.

Remanent sporządzony na dzień 31.03.2022 r.: 20.000 zł.

Podstawa do składki zdrowotnej wyniesie: 30.000 zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym dochodu dla celów składki zdrowotnej

w 2022 r. nie powiększa się o różnicę remanentową jeśli remanent

końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. (art. 36)

Przykład 3

Przedsiębiorca zakupił w 2022 roku środek trwały za 50.000 zł. Jego

sprzedaż nastąpi w przyszłym roku. Przychód ze sprzedaży wyniesie

45.000 zł. Do momentu sprzedaży odpisy amortyzacyjne wyniosą 7.000

zł. Jak sprzedaż wpłynie na podstawę do składki zdrowotnej?

(przychód ze zbycia - wartość początkowa) + dokonane odpisy

amortyzacyjne

(45.000 – 50.000) + 7.000 = 2.000 zł.

Ponieważ dochód dla celów składki zdrowotnej w tym zakresie ustalany

będzie tak samo jak dochód podatkowy, w wyniku sprzedaży podstawa do

składki zdrowotnej zostanie zwiększona o 2.000 zł.

Przykład 4

Podatnik zakupił w 2021 roku środek trwały za 50.000 zł. Jego sprzedaż

nastąpi w roku 2022. Przychód ze sprzedaży wyniesie 45.000 zł. Do

momentu sprzedaży odpisy amortyzacyjne wyniosą 7.000 zł. z czego

4.000 zł. to odpisy amortyzacyjne z roku 2021, a 3.000 zł. to odpisy



amortyzacyjne z roku 2022. Jak sprzedaż wpłynie na podstawę składki

zdrowotnej?

(45.000 – 50.000) + 3.000 = - 2.000 zł.

W obliczeniach nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych dokonanych

przed 1 stycznia 2022 r – zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji

(art. 35).

Strata powstała przy sprzedaży środka trwałego pomniejszy dochód

podatnika stanowiący podstawę do obliczania składki zdrowotnej.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Przepisy w omawianym zakresie wchodzą w życie z dniem następującym

po dniu ogłoszenia. Planowana jest publikacja w Dzienniku Ustaw dnia

12.04.2022 roku - już w najbliższy wtorek (w kolejnej tygodniówce

powrócimy do tematu).


