
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 DODATEK do tygodniówki 

 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 3/2022 

 Zmiana formy opodatkowania? Pamiętaj, że poza wysokością 

 podatku zmienia się także wysokość składki zdrowotnej. 

 Jednym  z  rozwiązań  jakie  zaproponował  rząd  13  kwietnia  br.  po 

 przeprowadzonych  konsultacjach  społecznych  jest  zmiana  formy 

 opodatkowania na 2022. 

 Kto  może  skorzystać  z  takiej  możliwości?  Przedsiębiorcy,  którzy  na 

 początku  roku  wybrali  jako  formę  opodatkowania  podatek  liniowy  lub 

 ryczałt. Mogą oni wybrać rozliczenie wg skali podatkowej. 

 Podatnicy,  którzy  wybrali  podatek  liniowy  zmiany  będą  mogli  dokonać  ex 

 post, czyli po zakończeniu roku podatkowego 2022. 

 Natomiast podatnicy, którzy wybrali ryczałt zmiany będą mogli dokonać: 

 ●  po zakończeniu roku do 30.04.2023 r. lub 

 ●  w  trakcie  roku  podatkowego,  do  22  sierpnia  2022  r.  -  w  tej  sytuacji 

 będą płacić podatek wg skali za pół roku podatkowego. 

 Wszystkich  czeka  zatem  spore  wyzwanie.  Aby  dokonać  właściwego 

 wyboru  konieczne  jest  przygotowanie  dodatkowych  kalkulacji,  a  przy  ich 

 sporządzeniu  nie  można  zapomnieć,  że  zmiana  formy  opodatkowania  na 

 skalę  podatkową  to  nie  tylko  niższa  stawka  podatku  czy  kwota  wolna  od 

 opodatkowania,  ale  także  zupełnie  inna  wysokość  składki  zdrowotnej.  Przy 

 dodaniu  tego  składnika  zmiana  może  okazać  się  niekorzystna,  bowiem 
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 sposób  rozliczania  składki  zdrowotnej  w  przypadku  skali  podatkowej  jest 

 najmniej korzystny. 

 Jak wygląda składka zdrowotna przy ryczałcie? 

 Jej  wysokość  zależy  od  rocznych  przychodów  podatnika.  W  roku  2022 

 miesięczna składka wynosi: 

 ●  335,94 zł. - przy rocznych przychodach do 60 tys. zł. 

 ●  559,89  zł.  -  przy  rocznych  przychodach  przekraczających  60  tys.  zł 

 ale nie wyższych niż 300 tys. zł; 

 ●  1007,81  zł.  -  przy  rocznych  przychodach  przekraczających  300  tys. 

 zł. 

 Pod  uwagę  należy  wziąć  także  fakt,  że  w  projekcie  ustawy  nowelizującej 

 Polski  Ład  z  dnia  24.03.2022  r.  przewidziano  możliwość  odliczenia  przez 

 ryczałtowców  od  przychodu  połowy  zapłaconych  składek  zarówno  za 

 siebie jak i za osoby współpracujące. 

 Jak wygląda składka zdrowotna przy podatku liniowym? 

 Jej  wysokość  to  4,9%  podstawy,  stanowiącej  dochód  przedsiębiorcy.  Przy 

 czym  jej  miesięczna  wysokość  nie  może  być  niższa  niż  9%  minimalnego 

 wynagrodzenie.  Czyli  w  2022  roku  minimalna  miesięczna  składka 

 zdrowotna wynosi 270,90 zł. 

 Tutaj  także  pod  uwagę  należy  wziąć  zmiany,  które  prawdopodobnie  wejdą 

 w  życie  od  lipca  bieżącego  roku.  Zgodnie  z  nimi  przedsiębiorca,  który  jako 

 formę  opodatkowania  wybrał  podatek  liniowy  będzie  mógł  zaliczyć  do 

 kosztów  uzyskania  przychodu  zapłaconą  za  siebie  i  za  osoby 

 współpracujące  składkę  zdrowotną  –  do  wysokości  rocznego  limitu,  który 

 w 2022 roku wynosi 8700 zł. 
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 Jak wygląda składka zdrowotna przy skali podatkowej? 

 Jej  wysokość  to  9%  podstawy,  stanowiącej  dochód  przedsiębiorcy. 

 Podobnie  jak  w  przypadku  podatku  liniowego  jej  miesięczna  wysokość  nie 

 może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenie. 

 Co będzie korzystniejsze w zakresie samego podatku dochodowego? 

 Skala  podatkowa  wydaje  się  być  atrakcyjną  opcją  w  tym  zakresie.  Mamy 

 tutaj  kwotę  wolną  od  opodatkowania  w  wysokości  30  tys  zł.  a  po 

 zmianach  od  lipca  bieżącego  roku  podatek  od  dochodów  do  120  tys.  zł 

 wynosił  będzie  12%  (obniżka  z  17%).  Od  dochodów  powyżej  120  tys  .  zł. 

 stawka podatku wynosi już 32%. 

 Stawka  PIT  przy  podatku  liniowym  jest  stała  i  wynosi  19%.  Tak  więc  w 

 przypadku  lepiej  zarabiających  przedsiębiorców  wciąż  może  być 

 korzystniejszym rozwiązaniem. 

 Ryczałt  najczęściej  wybierają  przedsiębiorcy,  którzy  nie  ponoszą  wysokich 

 kosztów  prowadzenia  działalności.  Po  zmianach  może  jednak  przestać  być 

 atrakcyjny  dla  przedsiębiorców,  którzy  rozliczają  go  wg  stawki  12%,  14%, 

 15% lub 17%. 

 Na wybór formy opodatkowania mają także wpływ inne czynniki, m.in: 

 ●  danina solidarnościowa, której nie płacą tylko ryczałtowcy, 

 ●  możliwość  skorzystania  ze  wspólnego  rozliczenia  z  małżonkiem  lub 

 z  samotnie  wychowywanym  dzieckiem  –  przewidziana  tylko  dla 

 opodatkowanych skalą podatkową, 

 ●  ulga  prorodzinna  –  również  przewidziana  tylko  dla  opodatkowanych 

 skalą podatkową. 

 Biorąc  pod  uwagę  ewentualną  zmianę  nie  sposób  także  nie  wspomnieć  o 

 dodatkowych  kosztach  związanych  z  konsultacjami  podatkowymi  czy 
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 obsługą  księgową.  Poza  dodatkowymi  kalkulacjami,  konieczne  jest  także 

 korekta  składki  zdrowotnej  a  w  przypadku  zmiany  z  ryczałtu  na  skalę 

 konieczne  będzie  również  prowadzenie  podatkowej  księgi  przychodów  i 

 rozchodów za 2022 r. 


