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Wstęp

Dziękuję Ci serdecznie za zaufanie i jednocześnie gratuluję podjęcia tak wspaniałej

decyzji dołączenia do grona osób, które chcą się rozwijać, chcą sięgać w swoim życiu

po więcej, mieć lepsze wyniki w swojej pracy co z pewnością przełoży się na

zwiększenie pewności siebie w wykonywanym zawodzie i zadowolenie wśród

klientów czy też pracodawców.

Mam ogromną przyjemność przedstawić Ci pierwszy etap drogi do Mistrza

Optymalizacji Podatkowej. Pierwszy etap, ponieważ ten projekt to realizacja mojej

misji w której wspieram księgowych i kandydatów na księgowych w stałym

podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, ale robię to w zupełnie wyjątkowy

sposób, łącząc elementy motywacji, budowania pewności siebie ze skutecznymi

technikami zdobywania doświadczenia. Jeśli mnie znasz wiesz, że “mówię językami”

wielu specjalistów z naszej branży,a to dlatego, że ciągle jestem z nimi w kontakcie,

jestem również idealnym obserwatorem, który wyciąga wnioski z każdej nowej

analizy, z każdego nowego zaprezentowanego stanowiska, przeprowadziłam setki

analiz podatkowych. W każdym miesiącu organizujemy kilka spotkań z

przedsiębiorcami na których analizujemy jak zaproponowane decyzje kadrowe i

podatkowe wpływają na kondycję firmy. Wyciągamy wnioski po każdym działaniu i

podejmujemy kolejne decyzje. Dzięki temu widzę bezpośredni skutek krótko i

długofalowy w firmach.

Z moich obserwacji wynika, że wiele osób przychodzi wypalenie zawodowe ono

nigdy nie jest skutkiem jednej sytuacji a wielu różnych zdarzeń jak również

reagowania na te zdarzenia. Wypalenie zawodowe w naszym zawodzie wiąże się z

poczuciem m.in.:

- zmęczenia z powodu zbyt dużej ilości zmian w przepisach podatkowych
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- brakiem szkoleń

- nieefektywnego korzystania ze szkoleń - tą kwestię muszę rozwinąć

ponieważ celem szkolenia jest podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych

zdobycie wiedzy, aktualizowanie przepisów. Często jednak po szkoleniach

wielu uczestników wraca z poczuciem przygnębienia i jedną myślą: “wiem, że

nic nie wiem” - znasz to? Do każdego szkolenia stacjonarnego trzeba się

przygotować, zapoznać się z ogólnym zagadnieniem by wiedzieć i nadążać za

wykładowcą - wtedy jesteśmy w stanie zapamiętać dużo więcej i osiągnąć

realny cel szkolenia na który się wybraliśmy. Dodatkowym atutem będzie

zapisanie przed szkoleniem pytań jakie chcemy zadać prowadzącemu i

robienie na bieżąco notatek. Na koniec należy wykonać podsumowanie

wszystkiego co zapamiętaliśmy ze szkolenia, poukładać myśli i notatki.

- dużą ilością przepisów.

Organizując swoje kursy czy szkolenia zawsze mam jedną myśl by jak najbardziej

efektywnie przeprowadzić każdego uczestnika tak by wszedł na wyższy poziom. Mój

flagowy kurs “Zostań Mistrzem PKPiR” który został przeze mnie zmieniony i od

września 2020 roku dostępny jest w nowej formule okazał się zmianą o sto

osiemdziesiąt stopni dla wielu uczestników. Sukces jest ogromny i to mnie cieszy.

Przez dwa miesiące w każdej edycji pracowaliśmy z uczestnikami nad zwiększeniem

kompetencji, wyeliminowaniem stresu w związku z pojawiającymi się różnymi

sytuacjami w naszym zawodzie. Po tym okresie uczestnicy pisali do mnie, że

chcieliby już na zawsze rozwijać się razem ze mną. Cały czas o tym myślałam,

pojawiały się pytania od uczestników:

- Jak utrzymać motywację w tym zawodzie?

- Jak sobie radzić z “trudnymi” klientami

- Jak zwiększać bazę klientów w biurze rachunkowym?

- Jak ja rozpoczęłam swoją drogę?

- Jak zapanować nad zmianami?

- Co zrobić by dostać podwyżkę, by awansować?
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Pytań jest i było bardzo dużo, moje odpowiedzi cały czas krążą wokół:

- efektywnego szkolenia się z mocnym naciskiem na EFEKTYWNEGO

- BUDOWANIA PEWNOŚCI SIEBIE POPRZEZ CIĄGŁE PODNOSZENIE SWOICH

KWALIFIKACJI

- POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE ZADANIA

To wszystko nie dzieje się samo, ani nie jest (nie będzie) efektem krótkofalowego

działania. Ja stworzyłam receptę która pozwoli Ci wejść na wyższy poziom

niezależnie od tego na jakim etapie teraz jesteś. Istnieje grupa tematów bez których

analizy i biegłego poruszania się w nich nie zdołasz iść dalej. Tematy te są

elementem który możesz wykorzystać do optymalizacji podatkowej (zgodnej z

przepisami) dla swoich klientów bądź dla klientów biura w którym pracujesz.

Zyskasz dzięki temu opinię eksperta, zwiększysz poczucie bezpieczeństwa klientów,

zostaniesz obdarzona/y większym zaufaniem. Przedsiębiorcy rozmawiają ze sobą

nawzajem, polecają to co mają sprawdzone a pracodawcy doceniają zaangażowanie

takich osób w swoim zespole. Przedstawiam Ci 18 tematów które musisz znać od

podszewki, które jednocześnie stanowią mocny strat w rozwoju. Muszą być Ci

znane te zagadnienia ponieważ nieznajomość ich może zaszkodzić przedsiębiorcy

którego obsługujesz a w konsekwencji Tobie.

Wyobraź sobie sytuację, w której Przedsiębiorca (mały podatnik rozpoczął

działalność dwa lata temu) planuje duże inwestycje w swojej firmie, każda złotówka

jest dla niego ogromnie ważna. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

opodatkowaną podatkiem liniowym (WAŻNE - jeden z pierwszych etapów przy

działalności wybór formy opodatkowania - ustalany razem z przedsiębiorcą, Ty

prezentujesz plusy i minusy przedsiębiorca wskazuje prognozowane przychody, koszty.

Jeśli nie zrobicie tej analizy klient może zapłacić znacznie więcej podatków aniżeli przy

wyborze innego wariantu korzystniejszego dla niego).

Chce zmniejszyć maksymalnie podatki - hmm...możesz pomyśleć zarabia niech

płaci, a możesz zadać też kluczowe pytanie: Jakiego rodzaju to inwestycja? Jakie
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koszty ze sobą niesie? Klient może Ci przykładowo powiedzieć potrzebuję

zakupić używany samochód ciężarowy o wartości 90 000 zł, zastanawiam się też

nad nowym,ale jesteśmy jeszcze na etapie podejmowania decyzji. Będzie nam

również potrzebna maszyna do produkcji o wartości 85 000,00 zł. Przychody w tym

miesiącu są na poziomie 110 000 zł, ograniczyliśmy koszty do 8 00,00 zł by móc

dokonać zakupu maszyny i samochodu. W tym miesiącu możemy kupić jedno z nich

w następnym drugie - nie wiem czy ma znaczenie co najpierw? Dla nas jest to

obojętne.

Co Ci teraz przychodzi na myśl?

Czy rysuje Ci się już mapa rozwiązań? Leasing - odpada, są w stanie sfinansować

jednorazowo zakup maszyny i samochodu,  amortyzacja - jeśli tak to jaka?

Czy mają szansę na jednorazową amortyzację?

Odpowiedź znajdziesz w tym e-booku.

Przedsiębiorcy na co dzień zmagają się z różnymi problemami. Niektórzy księgowi

bazują na tym co mają nie analizują co będzie lepsze dla podatnika, brak takiej

ciekawości powoduje że stoją w miejscu, mogą dojść do tzw. szklanego sufitu i

nigdzie dalej.

Pozwól sobie wraz z tym e -bookiem rozpocząć nowy etap rozwoju, który pomoże Ci

podnieść swoje kompetencje. Przełam pewne bariery i schematy i zdobądź większe

poczucie wartości i zacznij się spełniać.

Zacznij ze mną nową przygodę.

Trzymam mocno kciuki ,

Ewelina Dulęba
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1. Amortyzacja de minimis

W 2007 r. została wprowadzona nowa metoda jednorazowej (przyspieszonej)

amortyzacji środków trwałych. Jej zasady określają przepisy art. 22k ust. 7-13

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podmioty uprawnione do korzystania z amortyzacji w ramach pomocy de
minimis

Z jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis mogą

korzystać:

● mali podatnicy;

● podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z

wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym

środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku

podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów

amortyzacyjnych

**) Uwaga: Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność

gospodarczą w związku z nabyciem fabrycznie nowego środka trwałego mają

prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na podstawie:

– art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop – w ramach limitu 50.000

euro lub

– art. 22k ust. 14-21 updof i art. 16k ust. 14-21 updop – w ramach limitu 100.000

zł.
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Kowta limitu w 2022 roku wynosi: 230 000,00 zł

Kim jest mały podatnik?

W rozumieniu art. 5a pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z

kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku

podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000

euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u

zmarłego przedsiębiorcy.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Do ustalenia kryterium małego podatnika należy brać pod uwagę tylko przychód ze

sprzedaży, bez przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, kar umownych,

przedawnionych lub umorzonych zobowiązań itp..

Małym podatnikiem w 2022 r. jest podatnik, u którego w 2021 r. wartość

przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 9.188.000 zł,

a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u

zmarłego przedsiębiorcy (art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF i odpowiednio art. 4a pkt 10

ustawy o PDOP).
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Kim jest podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 22k ust. 7 z zastrzeżeniem ust. 11 updof podatnikami

rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej, którzy mogą

skorzystać z amortyzacji de minimis są podatnicy, którzy w roku podatkowym

rozpoczęli działalność, z wyjątkiem tych, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a

także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej

rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy

spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził ich małżonek, jeżeli

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Przykład

Jan Kowalski zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą dnia 01.07.2022

roku jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. 23. 07.2022 roku została

zawarta umowa spółki komandytowej w której Jan Kowalski jest komandytariuszem.

Czy Jan Kowalski ma prawo w 2022 r. w indywidualnej działalności gospodarczej

dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków

trwałych zgodnie z art. 22k ust. 7 updof?

Odpowiedź (analiza odpowiedzi na ostatniej stronie e-booka)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
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Jakie środki trwałe można amortyzować w ramach pomocy de minimis ?

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z

wykorzystaniem jednorazowej (przyspieszonej) metody amortyzacji mogą być

amortyzowane:

● środki trwałe z grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych

(dotyczy ona zarówno nowych, jak i używanych oraz ulepszonych środków

trwałych), a zatem:

- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

- grupa 6 – urządzenia techniczne,

- grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

● inwestycje w obcych środkach trwałych dokonane w ww. środkach trwałych.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać

jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych

zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w

roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej

wartości tych odpisów amortyzacyjnych.- art. 22k ust.7 updof.

10



Zgodnie z art. 22k ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7

(czyli w ramach pomocy de minimis), nie wcześniej niż w miesiącu, w którym

środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h

odpisy amortyzacyjne ust. 4 (podatnik może dokonywać odpisów w równych

ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku).

W pierwszym roku podatkowym podatnik nie musi amortyzować całej wartości

środka trwałego. Wówczas w następnym roku podatkowym może wybrać metodę

degresywną lub liniową z możliwością podwyższenia lub obniżenia stawek

amortyzacyjnych.

Roczny limit odpisów amortyzacyjnych

Jak wskazuje art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

łączna kwota odpisów amortyzacyjnych dokonanych z wykorzystaniem

metody amortyzacji de minimis nie może przekroczyć w roku podatkowym

równowartości 50.000 euro.

Przeliczenia ww. kwoty na złote dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego

przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok

podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zgodnie zaś z art. 22k ust. 8 przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie

uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10.000 zł

wartości początkowej środków trwałych.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów

amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na

wspólników tej spółki - art. 22k ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych.
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Jednorazowa amortyzacja de minimis - wymogi formalne

Dokonując amortyzacji jednorazowej de minimis przedsiębiorca powinien uzyskać

zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy. W tym celu należy złożyć wniosek

o wydanie takiego zaświadczenia oraz:

● dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,

● ewidencję środków trwałych,

● dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np.: kopia KPiR),

● oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka

trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,

● kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku

kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo

w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy,

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,

● informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz

wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa

wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Zwróć więc

szczególną uwagę, że:

● korzystanie z jednorazowej amortyzacji jest możliwe, jeżeli wartość pomocy

de minimis w ciągu trzech lat poprzedzających moment skorzystania z

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie przekroczyła obowiązującego

podatnika limitu pomocy de minimis (co do zasady jest to 200 000 euro;
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niższy limit pomocy de minimis dotyczy podmiotów gospodarczych

działających w sektorze transportu drogowego – u takich podmiotów

wartość pomocy de minimis przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie

może przekroczyć 100 000 euro),

● zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych odpisów

amortyzacyjnych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim dokonanie tego

odpisu nie spowoduje przekroczenia obowiązującego podatnika limitu

pomocy de minimis,

● wartość pomocy de minimis z tytułu dokonywania jednorazowych odpisów

amortyzacyjnych należy uwzględniać przez kolejne trzy lata przy ustalaniu

prawa do korzystania z pomocy de minimis.

OGRANICZENIA: Ten rodzaj amortyzacji stanowi pomoc de minimis co oznacza, że

stanowi wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji

ekonomicznej.

2. Amortyzacja samochodu osobowego w 2,5 roku

Amortyzacja samochodu osobowego - zasady ogólne

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji

podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c (który wskazuje wyłączenia spod amortyzacji),

stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we

własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez

podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością
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gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy

lub umowy określonej w art. 23a (katalog pojęć używanych w rozdziale pkt 1),

zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c (który wskazuje wyłączenia

spod amortyzacji), niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej

"inwestycjami w obcych środkach trwałych";

2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie;

3) składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub

współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby

związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art.

23a (katalog pojęć używanych w rozdziale pkt 1), zawartej z właścicielem lub

współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a

odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także środkami trwałymi;

4)   tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11).

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje

się co do zasady przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie

stawek amortyzacyjnych i zasad, o których  mowa w art. 22h ust. 1 pkt.1.

Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych samochody osobowe należą do kategorii

741, co oznacza, że podstawowa roczna stawka ich amortyzacji wynosi 20%. Na

podstawie art. 22i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

podatnik uprawniony jest do stosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej: ,,dla

maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego,

używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo

wymagających szczególnej sprawności technicznej - przy zastosowaniu współczynników

nie wyższych niż 1,4’’.
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Amortyzacja samochodu osobowego w 2,5 roku - warunki

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują także

uprawnienie podatnika do amortyzowania samochodu osobowego w 2,5 roku, co

oznacza, że istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji,

która rocznie może osiągnąć maksymalnie 40%. Konieczne jest jednak spełnienie

określonych warunków. Wskazuje to art. 22j ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych:

,, Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l (odpisy amortyzacyjne od taboru transportu

morskiego w budowie), mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych

lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji

danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

(...)

2. dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy’’.

Jak wynika więc z podanego przepisu aby zastosować indywidualną stawkę

amortyzacyjną dla samochodu osobowego, wynoszącą max. 40% muszą być

spełnione następujące warunki:

● środek trwały - samochód osobowy musi być wprowadzany do ewidencji

podatnika po raz pierwszy,

● okres amortyzacji nie może być krótszy niż 2,5 roku (30 miesięcy),

● samochód osobowy był używany przez poprzedniego właściciela lub został

ulepszony.

O ile dwa pierwsze warunki są oczywiste, o tyle podatnik może zastanawiać się co

ustawodawca miał na myśli pisząc o używanych oraz ulepszonych środkach
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trwałych. Odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć w art. 22j ust. 2 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisem przepisu: ,, Środki

trwałe o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, uznaje się za:

1) używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane

przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub

2) 2) ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez

podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Przy czym przez „używanie” należy rozumieć eksploatowanie. Przepisy nie regulują

jakimi dowodami należy udokumentować używanie środka trwałego. Przyjąć zatem

należy, że mogą to być wszelkie wiarygodne dowody, np. potwierdzone za zgodność

z oryginałem kopie:

● faktury zakupu środka trwałego,

● ewidencji przebiegu pojazdu,

● ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

prowadzonych przez poprzedniego użytkownika,

● oświadczenie poprzedniego użytkownika o używaniu środka trwałego w

określonym czasie.

Obowiązek udowodnienia, że przed nabyciem środek transportu był

wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy, ciąży na podatniku (zgodnie z

interpretacją indywidualną z 27 stycznia 2015 r., sygn. IPPB1/415-1275/14-2/MT

wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Ustawodawca uznaje środki trwałe za ulepszone, wówczas gdy wydatki poniesione

na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację,

powodują wzrost ich wartości użytkowej (art. 22g ust. 17 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych). Aby przedsiębiorca mógł amortyzować stawką

indywidualną samochód osobowy, poniesienie wydatków na jego ulepszenie
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powinno nastąpić przed oddaniem go do używania i wprowadzeniem do

ewidencji środków trwałych.

Przykład:

Jan Kowalski jest przedsiębiorcą, podatnikiem PIT, zamierza kupić samochód

osobowy z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej, który był używany

przez poprzedniego właściciela ponad 3 lata (wynika to z ewidencji przebiegu

pojazdu jak również kopii faktury zakupu od poprzedniego właściciela). Nabyty

pojazd Jan Kowalski zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czy może

go zamortyzować w ciągu np. 2,5 roku stosując w tym celu indywidualną stawkę

amortyzacyjną ?

Odpowiedź:

Tak, podatnik może zamortyzować ten samochód przy zastosowaniu indywidualnej

stawki amortyzacyjnej w ciągu 2,5 roku (musi być minimum 30 miesięcy).

Stosownie do art. 22j ust. 1 pkt 2 updof, podatnicy mogą indywidualnie ustalić

stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy

wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Przy czym dla środków transportu,

w tym samochodów osobowych, okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30

miesięcy (2,5 roku). Środki transportu uznaje się za używane, jeżeli podatnik

udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6

miesięcy (potwierdzeniem w przypadku pana Jana Kowalskiego jest ewidencja

przebiegu pojazdu oraz kopia faktury od poprzedniego właściciela).

! Wynikająca z art. 22j ww. ustawy, możliwość stosowania indywidualnych stawek

amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków transportu jest prawem,

a nie obowiązkiem podatnika.
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Zachęcam Cię do zapoznania się z pełną treścią Interpretacji indywidualnej z 27

stycznia 2015 r., sygn. IPPB1/415-1275/14-2/MT - wydanej przez Dyrektora Izby

Skarbowej w Warszawie, w której organ zajmuje stanowisko odnośnie zastosowania

indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu osobowego.

3. Czynny podatnik podatku VAT - rezygnacja a zwolnienie z VAT - czy

to możliwe?

Czynny podatnik podatku VAT to podmiot, który jest zarejestrowany do VAT i co do

zasady wykonuje czynności opodatkowane. Bardzo często osoby zakładające lub już

prowadzące działalność gospodarczą zastanawiają się nad tym czy bardziej

opłacalne jest bycie czynnym podatnikiem podatku VAT czy korzystanie ze

zwolnienia (jeżeli oczywiście są do niego uprawnieni). Odpowiedzi na to pytanie

oczywiście nie ma jednej i uniwersalnej, która znalazłaby zastosowanie dla

wszystkich przedsiębiorców. Kwestią kluczową, która o tym rozstrzyga jest fakt do

jakiego nabywcy skierowane są nasze towary/ usługi. Ze względu na to, że na

początku lub przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej

przedsiębiorcy mogą mieć problem z określeniem kim będzie nabywca pojawia się

również pytanie czy czynny podatnik podatku VAT może zrezygnować z jego

rozliczania lub ewentualnie zacząć korzystać ze zwolnienia i jakie warunki musi

spełnić aby to zrobić.

Czynny podatnik VAT w świetle ustawy o VAT

Zgodnie z ustawą o VAT czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług są z

mocy ustawy:

● podatnicy u których wartość z dokonywanej sprzedaży przekroczyła łącznie w

poprzednim roku podatkowym kwotę 200 000 zł (dla podatników
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rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku kwota ta

szacowana jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności);

● podatnicy dokonujący dostaw:

- towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu

przepisów o podatku akcyzowym z wyjątkiem: energii elektrycznej,

wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe

środki transportu zaliczane na podstawie przepisów o podatku

dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji,

- budynków i budowli lub ich części w przypadkach o których mowa w

art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b,

- terenów budowlanych,

- nowych środków transportu,

● podatnicy świadczący usługi:

- prawnicze,

- w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z

uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także

związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji

gospodarstwa rolnego,

- jubilerskie,

● podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium

kraju,

Czynny podatnik VAT - czy możliwa jest rezygnacja z obowiązku rozliczania

VAT ?

Czynny podatnik VAT może zrezygnować z rozliczania tego podatku w sytuacji

wskazanej w art. 113 ust. 11-11a ustawy o VAT ale tylko wówczas, gdy spełnione

zostaną przez niego określone warunki.
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Art. 113 ust. 11-11a ustawy o VAT wskazuje, że:

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z

tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym

utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze

zwolnienia określonego w ust. 1.

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który

przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku

lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie

czynności, o których mowa w art. 5.

Zwolnienie podmiotowe z VAT obejmuje podatników u których wartość z

dokonywanej sprzedaży przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym

kwotę 200 000 zł (dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w

trakcie roku kwota ta szacowana jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia

działalności). Przy czym do wartości sprzedaży od której zależy prawo do zwolnienia

z rozliczania VAT nie wlicza się na podstawie art. 113 ust. 1 i 2:

● kwoty podatku,

● wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z

terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

● odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od

podatku na podstawie art. 43 zwolnienia podatkowe ust. 1 lub przepisów

wydanych na podstawie art. 82 zwolnienia od podatku organizacji

międzynarodowych ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 zwolnienia podatkowe ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
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● odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku

dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przykład:

Pan Jan w czerwcu 2021 roku zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Aktualnie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Chciałby jednak powrócić do

korzystania ze zwolnienia. Czy jest to możliwe i od kiedy ?

Odpowiedź:

Pan Jan może zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT poprzez

powrót do zwolnienia obowiązującego na mocy art. 113 ustawy o VAT jeżeli nie

przekroczył kwoty sprzedaży, która uprawnia podatnika do korzystania z tego

zwolnienia (200 000 zł rocznie). Musi jednak minąć co najmniej 1 rok, licząc od

końca roku w którym pan Jan dokonał rezygnacji. Możliwe jest więc skorzystanie ze

zwolnienia od 1 stycznia 2023 roku. W tym celu podatnik powinien dokonać

aktualizacji na formularzu VAT-R.

Czy należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze statusu

czynnego podatnika podatku VAT ?

Rezygnację ze statusu czynnego podatnika VAT poprzez powrót do zwolnienia

podmiotowego z VAT należy zgłosić dokonując aktualizacji na druku VAT-R, w

którym zmieni się status podatnika z podatnika VAT czynnego na podatnika VAT

zwolnionego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 7 stycznia (czyli 7 dni od

dnia, w którym nastąpił wybór zwolnienia). Natomiast zwolnienie, jeśli faktycznie

przysługuje, będzie obowiązywało od 1 stycznia.
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4. Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych - kiedy może być
zastosowana ?

W myśl art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów

amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków

trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki

te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia

środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s, zaliczonej do kosztów uzyskania

przychodów.

Środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji to:

Grupa 3. Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa 6. Urządzenia techniczne

Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej

niesklasyfikowane

Szczegółowa klasyfikacja środków trwałych  wskazanych (jak również pozostałych)

grup dostępna jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) lub na stronie internetowej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001864/O/D20161864.p

df
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Z powyżej wskazanego art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych wynika więc, że:

● jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych dokonywać może

podatnik prowadzący działalność gospodarczą (po spełnieniu określonych

oczywiście w przepisach warunków),

● jednorazowe odpisy amortyzacyjne nowych środków trwałych dotyczą

wyznaczonych grup z KŚT (3-6 i 8),

● amortyzacja nowych środków trwałych musi być dokonana w roku

podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

● podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w

miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

● maksymalna łączna kwota w roku podatkowym amortyzacji nowych środków

trwałych zawierających się w grupach 3-6 i 8 KŚT może wynosić 100.000 zł.

! Zgodnie z ust. 19 ustawy w przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota

limitu odpisów amortyzacyjnych (100.000 zł) odnosi się łącznej wartości odpisów

przypadających na wspólników tej spółki.

Warunki do zastosowania jednorazowej amortyzacji dla nowych środków

trwałych

Poza warunkami wskazanymi w art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych, które determinują możliwość dokonania przez podatnika

jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych należy wskazać, że ponadto:

● wartość początkowa jednego nowego środka trwałego, który miałby podlegać

jednorazowej amortyzacji, nabytego w roku podatkowym, musi wynosić co

najmniej 10.000 zł lub
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● łączna wartość początkowa co najmniej dwóch takich środków trwałych,

nabytych w roku podatkowym, musi wynosić co najmniej 10.000 zł, a

wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3.500 zł.

Ponadto ust. 8 ustawy wskazuje, że do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

nowych środków trwałych stosuje się odpowiednio przepis ust. 8 (podatnik może

dokonywać odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym

środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych), z tym, że suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych

i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 22 ust. 1s,

zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości

początkowej tych środków trwałych.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia

fabrycznie nowego środka trwałego i niedokonanie jednorazowej amortyzacji

- skutki

Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia

fabrycznie nowego środka trwałego, a następnie:

● przed nabyciem środka trwałego:

- zlikwidował działalność gospodarczą albo

- zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną, albo

● po nabyciu środka trwałego:

- nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego,

- zbył odpłatnie środek trwały

jest obowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka

trwałego, odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej
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likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia działalności przed zmianą formy

opodatkowania, na dzień, w którym podatnik dokonał pierwszego odpisu

według standardowych lub podwyższonych stawek amortyzacji, albo na dzień

odpłatnego zbycia środka trwałego.
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5. Jednorazowe zaliczenie w koszty środka trwałego o wartości do

10.000 zł

Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym podatnicy mogą nie

dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art.

22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza

10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania

przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jakich środków trwałych dotyczy jednorazowe zaliczenie w koszty ?

Jak określa powyżej wskazany artykuł wydatki poniesione na nabycie określonych

środków trwałych do wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł mogą

stanowić koszty uzyskania przychodów, a co się z tym wiąże mogą zostać

jednorazowo zaliczone w koszty. Chodzi dokładnie o środki trwałe o których mowa

w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc środki trwałe:

● stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone

we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do

używania:

- budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

- maszyny, urządzenia i środki transportu,

- inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez

podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością

gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub

umowy leasingu;

● niezależnie od przewidywanego okresu używania:

- przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,
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- budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

- składniki majątku, wymienione w pierwszej części listy środków trwałych

(tj. budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia itd.), niestanowiące

własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na

potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy

leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników –

jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,

- tabor transportu morskiego w budowie (PKWiU 30.11);

Problematyczne pytania dotyczące jednorazowego zaliczania środków

trwałych w koszty

Czy środek trwały podlegający jednorazowemu zaliczeniu w koszty uzyskania

przychodów wprowadzamy do ewidencji środków trwałych ?

Odpowiedź na to pytanie wskazana jest wprost w art. 22d ust. 2 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych, który brzmi:

Składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników

wymienionych w ust. 1 (art. 22d), wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu

przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie

środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1

pkt 4.

Środka trwałego, który zostaje jednorazowo zaliczony w koszty nie ujmuje się więc

w ewidencji środków trwałych.
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Czy podatnik, który nabędzie środek trwały o którym mowa w art. 22a

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi go zaliczyć

jednorazowo w koszty ?

Art. 22d wskazuje, że podatnik może zaliczyć jednorazowo w koszty taki składnik

majątku ale nie jest to obowiązek. Wybór sposobu rozliczenia takiego środka

trwałego (zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub rozliczenia poprzez

amortyzację) ustawodawca pozostawia podatnikowi.

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o

których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art.

22g, nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas

koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Kiedy i w jaki sposób należy zaksięgować w PKPiR środek trwały o wartości do

10.000 zł zaliczany jednorazowo w koszty ?

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, których wartość początkowa nie

przekracza 10.000 zł stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich

do używania. Takie zdarzenie gospodarcze należy zaksięgować w kolumnie 13

podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki.
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6. Kwartalne rozliczanie VAT

Kwartalne rozliczanie VAT - regulacje prawne

Warunki i zasady kwartalnego rozliczania podatku VAT uregulowane zostały w art.

99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług.

Co do zasady, prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do rozliczania

VAT-u miesięcznie. Wynika to z brzmienia art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, który

wskazuje, że:

Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, są

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne

w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z

zastrzeżeniem art. 99 ust. 2-10 , art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.

Są od tej reguły jak widać pewne wyjątki, o których mowa już w podanym ustępie 1

art. 99 jak również w dalszej części powołanego artykułu.

Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są m.in.:

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby

fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub

rezultat takiej działalności’’. Przy czym, działalność gospodarcza, o której tutaj mowa,

obejmuje zgodnie z art. 15 ust. 2: ,,wszelką działalność producentów, handlowców lub

usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a

także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje

w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości

niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 z kolei za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą

nie uznaje się natomiast czynności:

29



1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stosunek służbowy, stosunek pracy,

w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni

produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca

nakładcza;

2) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych (m.in. osobiście wykonywana działalność

artystyczna, literacka, naukowa, a także umowa zlecenia czy umowa o dzieło),

jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym

wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny

pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co

do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności

zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Dla kogo kwartalne rozliczanie VAT ?

Podatników, których dotyczy kwartalne rozliczanie podatku VAT wskazuje art. 99

ust. 2 oraz 3 ustawy o VAT.

Art. 99 ust. 2 ustawy o VAT:

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym

deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca

następującego po każdym kolejnym kwartale.

Art. 99 ust. 3 ustawy o VAT:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, mogą, po uprzednim zawiadomieniu

na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca

kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa,

składać również:
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1) mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej;

2) podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym

mowa w art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927 i 2105), jeżeli wartość sprzedaży (wraz z

kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym

wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro, przy czym

przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Przy czym ust. 3a wskazuje jednocześnie, że:

Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1) zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni -

przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja

lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy

towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych

dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty

50.000 zł, lub

3) którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art.

33a ust. 1;

4) w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o

którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, nie

zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu,

w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w
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lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do

świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Mały podatnik w świetle ustawy o VAT

W związku z wyżej przywołanymi artykułami aby mieć pełną jasność co do tego kogo

dotyczy możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT konieczne jest przytoczenie

ustawowej definicji małego podatnika. Takową odnajdujemy w art. 2 pkt 25 ustawy

o VAT, który wskazuje, że małym podatnikiem w świetle ustawy o VAT jest podatnik

podatku od towarów i usług:

● u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej

równowartości 1 200 000 euro,

● prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami

inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o

podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych

postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie

przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty

odpowiadającej równowartości 45 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Reasumując z kwartalnego rozliczania podatku VAT korzystać mogą:

● mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową,

● mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej po uprzednim

zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia
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drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona

kwartalna deklaracja podatkowa.

Przy czym powyższe nie dotyczy małych podatników, którzy:

● zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy

VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym

dokonana została rejestracja lub

● w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy

towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna

wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu

z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

● którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach

określonych w art. 33a ust. 1;

● w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi,

o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu

instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

usługach płatniczych 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.

Przykład 1:

Przedsiębiorca składa deklaracje VAT kwartalnie. Wystawia faktury sprzedażowe

gotówkowe. Czy podatnik ten od stycznia 2022 r. może nadal rozliczać VAT

kwartalnie?

Tak, ponieważ sam fakt wystawiania faktur gotówkowych nie przesądza o braku

możliwości rozliczania się kwartalnie. O ile klienci podatnika, mają możliwość
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opłacania faktur przy użyciu instrumentów płatniczych, to istnieje możliwość

korzystania z kwartalnej formy opłacania deklaracji.

Szersza analiza:

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepisem art. 19a ust. 1 ustawy z

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 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 instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o usługach płatniczych.

Przez instrument płatniczy należy rozumieć zindywidualizowane urządzenie lub

uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez

użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego (art. 2 pkt 10 Prawo przedsiębiorców).

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepisu art. 87 ust. 6c ustawy o VAT

podatnikowi, w przypadku którego stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym

mowa w art. 19a Prawo przedsiębiorców, nie zapewniał możliwości dokonywania

zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814) 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, nie przysługuje zwrot różnicy podatku,

o której mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 6, za okres rozliczeniowy:

1) w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych

okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;

2)  za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.
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Dodatkowo, stosownie do przepisu art. 99 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT, przepisów

ust. 2 i 3 (dotyczących rozliczenia kwartalnego) nie stosuje się do podatników w

przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o

którym mowa w art. 19a Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości

dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 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.

Stosownie do przepisu art. 19a ust. 3 Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca, który

zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i

prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online, zapewnia współpracę

kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi

dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na

podstawie tej ustawy - obowiązek od 01 lipca 2022 roku.

Z powyższego przepisu wynika, że obowiązek integracji kasy rejestrującej z

terminalem płatniczym będzie dotyczył podatników, którzy przyjmują płatności przy

użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu

kas rejestrujących on-line. Tak więc jeżeli podatnik nie posiada terminala

płatniczego nie będzie miała obowiązku jego nabycia do 30 czerwca 2022 r.

Jeżeli płatność zostanie przyjęta przelewem lub zapewniona będzie inna możliwość

zapłaty elektronicznie (blik, przelew natychmiastowy), podatnik nie będzie miał

obowiązku zakupu terminala płatniczego i zachowa prawo do rozliczenia

kwartalnego.
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Przepisy mają zagwarantować możliwość zapłaty instrumentem płatniczym.

Klient będzie mógł zapłacić gotówką i do niego będzie należał wybór.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest jedynie zapewnienie dokonania takiej płatności w

przypadku zwrócenia się klienta z takim żądaniem.

Przykład 2

Czy podatnik rozliczający VAT kasowo jest obowiązany do rozliczania VAT

kwartalnie?

W sytuacji, gdy podatnik rozlicza się metodą kasową obowiązany jest do rozliczania

podatku VAT kwartalnie (art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy, którzy wybrali

metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy

kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym

kwartale). Jedyny wyjątek został przewidziany do podatników zarejestrowanych

przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12

miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja (art. 99 ust.

3a pkt 1 ustawy o VAT).

Utrata lub  rezygnacja z prawa do kwartalnego rozliczania VAT

Podatnicy, którzy przekroczą limit wartości sprzedaży (gdy łączna wartość dostaw

towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, bez kwoty podatku

przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a) lub zrezygnują z prawa do rozliczania

się metodą kasową składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy

od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

● w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w

pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie
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tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy

miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca

następującego po drugim miesiącu kwartału;

● następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli

przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

- Stanowi o tym art. 99 ust. 3c ustawy o VAT

Ponadto mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną

w art. 2 pkt 25 składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od

rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

● w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w

pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie

tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy

miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca

następującego po drugim miesiącu kwartału;

● następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli

przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

- Stanowi o tym art. 99 ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten stosuje się także

odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do rozliczania się

metodą kasową.

Jaka deklaracja i w jakich terminach jest składana

Podatnicy rozliczający VAT kwartalnie zobowiązani są do składania JPK_V7K w

terminie  do  25.  dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Jeśli podatnik wybierze rozliczenie kwartalne VAT, najpóźniej do 25 dnia drugiego

miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja

podatkowa, powinien złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego

zawiadomienie o wyborze rozliczania VAT kwartalnego. Zawiadomienie może wysłać
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zwykłym pismem (nie ma specjalnego formularza). Należy także dokonać

aktualizacji na formularzu VAT-R (7 dni od zmiany), gdzie w odpowiedniej

rubryce podatnik  zaznacza kwartalne rozliczenie.

7. Podatnik zwolniony z VAT - rezygnacja ze zwolnienia

Czym jest zwolnienie podmiotowe z VAT i komu przysługuje ?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się z podatku od towarów i usług

sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie

przekroczyła łącznie w poprzednim roku kwoty 200.000 zł. Dla osób, które

rozpoczęły działalność gospodarczą w trakcie roku limitowana wartość sprzedaży

podlega oczywiście proporcjonalnemu przeliczeniu do długości okresu prowadzenia

działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Przy czym do wartości sprzedaży od której zależy prawo do wskazanego zwolnienia

nie wlicza się na podstawie art. 113 ust. 1 i 2:

● kwoty podatku,

● wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej

sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu

podatkiem na terytorium kraju;

● sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega

opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

● odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie

art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
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● odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku

dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zwolnień podmiotowych z VAT zgodnie z art. 113 ust. 13, nie stosuje się do

podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o

podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez

podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych

podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust.

1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

(PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
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g) hurtowych i detalicznych części do:

- pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i

hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze

sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Czy można zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego VAT ?

Ze zwolnienia podmiotowego VAT podatnik może zrezygnować. Umożliwia to

regulacja wskazana w art. 113 ust. 4 ustawy o VAT. Warunkiem rezygnacji jest

jednak dopełnienie obowiązku pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze

naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku podatników, u których wartość

sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł

zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia należy dokonać przed początkiem

miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia. W przypadku zaś podatników,

którzy rozpoczynają działalność podlegającą zwolnieniu od VAT w trakcie roku

podatkowego i chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności

muszą złożyć zawiadomienie naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem

wykonania tej czynności.
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Przykład:

Pan Zenon prowadzi firmę. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Chciałby jednak zostać podatnikiem VAT więc podjął decyzję o rezygnacji ze

zwolnienia podmiotowego z dniem 1 sierpnia 2020 r. W związku z tym powinien

zawiadomić o tej rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej

do dnia 31 lipca 2020 r.

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego VAT - czy można wrócić do

zwolnienia ?

Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego VAT może ponownie z

tego zwolnienia skorzystać. Nie może to nastąpić jednak wcześniej niż po upływie

roku, licząc od końca roku, w którym podatnik zrezygnował z tego zwolnienia.

Zasada ta ma zastosowanie również względem podatnika, który zrezygnował ze

zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, które ze

względu na wielkość sprzedaży podlegają zwolnieniu z VAT.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia -

druk VAT-R

Podatnik zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze

zwolnienia podmiotowego z VAT na druku VAT-R, który jest zgłoszeniem

rejestracyjnym oraz aktualizacyjnym w zakresie podatku od towarów i usług. W

formularzu tym podatnik powinien zaznaczyć pozycję 32 i 39 w części C.1

informujące o rezygnacji ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9

ustawy o VAT.
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8. Rejestracja czynnego  podatnika podatku VAT na druku VAT-R

Niektórzy podatnicy mogą, inni muszą z mocy prawa zarejestrować się jako

podatnicy podatku VAT. Zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-u dokonuje się na druku

VAT-R w następujących terminach:

● przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi,

opodatkowanej podatkiem VAT

Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 01.07.2022 r.,

pierwszą transakcję wykona 09.07.2022 r. W tej sytuacji wniosek VAT-R należy złożyć

najpóźniej do dnia 08.07.2022 r. z dołączonym do niego oświadczeniem, że od dnia

01 lipca (rozpoczęcia działalności gospodarczej) do dnia dokonania pierwszej
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transakcji (09 lipca) przedsiębiorca nie osiągnął przychodu. UWAGA! Urzędy

Skarbowe wzywają do przedstawienia tytułu prawnego do lokalu w którym jest

siedziba działalności gospodarczej. Następnie dochodzi do rutynowej kontroli, tzn,

wyznaczony urzędnik ma za zadanie sprawdzić czy taka firma istnieje, jeśli nie ma

możliwości fizycznej weryfikacji, podatnik będzie proszony o złożenie oświadczenia.

● przed dniem utraty prawa do zwolnienia, tj. po przekroczeniu limitu 200 tys.

zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku

rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do

liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego)

Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01.01.2022 r., nie dokonał

rejestracji w zakresie podatku VAT. W lipcu 2022 r. osiągnął 195.000 zł sprzedaży, na

06 sierpnia 2022 r. planowana jest transakcja na 15.000 zł – w tej sytuacji

przedsiębiorca składa wniosek VAT-R aktualizacyjny najpóźniej 05 sierpnia 2022.

● przed początkiem miesiąca w którym nastąpiła rezygnacja ze zwolnienia

podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje podatnikowi jako rolnikowi

ryczałtowemu

Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01.02.2022 r. i chce zostać

płatnikiem podatku VAT od 01.10.2022 r. W tej sytuacji wniosek VAT-R należy złożyć

30.09.2022 r.

Rejestracja jako czynny podatnik podatku VAT - wypełnienie druku VAT -R

krok po kroku

krok 1

Pierwszym krokiem w wypełnianiu zgłoszenia rejestracyjnego VAT na druku VAT-R

jest podanie identyfikatora podatkowego NIP podatnika:
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krok 2

W kolejnym kroku podatnik wskazuje cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz

informację dotyczącą właściwości naczelnika urzędu skarbowego. W polu nr 4

formularza w części A podatnik wskazuje jaki jest cel złożenia zgłoszenia:

odpowiednio do sytuacji będzie to rejestracja lub aktualizacja danych. W polu 5

wskazać należy naczelnika urzędu skarbowego do którego adresowane jest

zgłoszenie (naczelnika urzędu skarbowego dla podatnika). Pola 6 i 7 wypełnia się

jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami

Polski. Zaś pozycje 8 i 9 wypełnia się jedynie w przypadku dokonywania zmian w

celach aktualizacyjnych.
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krok 3

Kolejna część formularza dotyczy danych podatnika i wypełnia się je zgodnie z

opisem wskazanym na formularzu. Zwróć szczególną uwagę na różny sposób

wypełniania tej części dla osoby fizycznej a inny dla podatnika niebędącego osobą

fizyczną (to jakie dane muszą wpisywać poszczególni podatnicy opisane jest

poprzez symbol *- dot. podatnika niebędącego osobą fizyczną, symbol ** - dot.

podatnika będącego osobą fizyczną.

krok 4

W części C formularza VAT-R podatnik wskazuje informacje dotyczące obowiązku

podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Są to:

● okoliczności określające obowiązek podatkowy,

● informacje dotyczące składania deklaracji,

● informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
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Sposób wypełniania tej części formularza rozpatrzymy w oparciu o przykłady

podatników dokonujących rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT.

Przykład 1

Pan Jerzy prowadzi w Warszawie działalność gospodarczą. Uprawniony jest do

korzystania ze zwolnienia z obowiązku rozliczania VAT na podstawie art. 113 ust. 1

pkt. 1 lub 9 ustawy o VAT. Stwierdził jednak, że od 01.12.2022 r. nie chce z tego

zwolnienia skorzystać. Jak pan Jerzy powinien wypełnić część C druku VAT -R aby

zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT ?

W sekcji C.1 wybiera pozycję 32

W pozycji 39  wskazuje datę od której rezygnuje z tego prawa.

W sekcji C.2 wybiera pozycję 51 deklaracja miesięczna, zgodnie z art. 99 ust. 1

ustawy i w pozycji 56 wskazuje miesiąc: 12 2022.

Przykład 2

Pan Marian od 01.12.2022 roku zakłada działalność gospodarczą. Od początku

prowadzenia działalności chce być czynnym podatnikiem podatku VAT oraz

rozliczać go kwartalnie. Jak powinien wypełnić część C deklaracji VAT-R ?

Odpowiedź:

Pan Marian powinien wypełnić część C deklaracji VAT-R w taki sam sposób jak w

przykładzie powyżej. UWAGA ! Pan Marian nie może rozliczać się kwartalnie

ponieważ dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą. Powinien więc

zaznaczyć, że będzie rozliczać VAT miesięcznie (JPK_V7M). Dopiero po 12

pełnych miesiącach podatnik może dokonać aktualizacji i złożyć wniosek

VAT-R na którym wybierze kwartalne rozliczenie.
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Przykład 3

Pani Marianna świadczy usługi doradztwa podatkowego, działalność gospodarczą w

tym zakresie rozpocznie 21.10.2022 roku.

Jak powinna wypełnić część C zgłoszenia rejestracyjnego do VAT ?

Pani Marianna w zgłoszeniu rejestracyjnym do VAT powinna wybrać pozycję 28 (ze

względu na charakter działalności nie przysługuje zwolnienie określone w art. 113

ust. 1 lub 9 ustawy o VAT), a w pozycji 38 powinna podać datę rozpoczęcia

działalności, czyli 21.10.2022 r.

Przykład 4

Przedsiębiorca rozpoczął działalność 01.01.2022 r. i korzysta ze zwolnienia

podmiotowego z VAT. W październiku 2022 r. przewiduje, że obrót opodatkowany

przekroczy wartość 200.000 zł (01.10.2022 r. przekroczy limit), w związku z czym w

tym miesiącu (przed dniem utraty prawa do zwolnienia) powinien zarejestrować się

jako czynny podatnik VAT. Wypełnia więc w sposób następujący część C deklaracji

VAT-R: zaznacza pozycję C.1. 34. podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa

w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy oraz 39 z datą 01.10.2022. Następnie w C.2 zaznacza

pozycję 51. Deklaracje miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy oraz w 56

wskazuje miesiąc 10 rok 2022

W części C formularza VAT-R poza wskazanymi polami znajdują się jeszcze

informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Część tą

wypełnia jedynie podatnik rejestrujący się do VAT UE lub dokonujący aktualizacji

danych w tym zakresie, zaznaczając odpowiednie pola, zgodnie z opisami zawartymi

w formularzu.
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krok 5

Część D formularza to wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako

podatnika VAT. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu

skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje

podatnika jako ,,podatnika VAT czynnego’’, a w przypadku podatników, o których

mowa w ust. 3 - jako ,,podatnika VAT zwolnionego’’ i na wniosek podatnika

potwierdza to zarejestrowanie.

krok 6

Kolejnym i zarazem również ostatnim etapem rejestracji/ zgłoszenia aktualizacji w

VAT-R jest potwierdzenie danych danych wprowadzonych do formularza przez

podatnika lub osobę reprezentującą podatnika.

Ostatnia część F przeznaczona jest do adnotacji dla urzędu skarbowego.
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9. Rejestracja firmy krok po kroku

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Chcąc rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub

świadczyć usługi w ramach samozatrudnienia musisz wystąpić z wnioskiem o wpis

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli inaczej

ujmując musisz zarejestrować swoją działalność. Obowiązek ten nie dotyczy Cię

oczywiście jeżeli jesteś uprawniony /a do prowadzenia działalności

nierejestrowanej. Zanim wypełnisz i złożysz wniosek warto abyś wiedział/a jakie są

poszczególne etapy i na co zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim przed

rejestracją firmy musisz wiedzieć jaka będzie jej nazwa, siedziba, forma

opodatkowania, jaki charakter będzie mieć prowadzona działalność, od kiedy

zacznie funkcjonować. Warto także przed dokonaniem rejestracji założyć Profil

Zaufany dzięki któremu możliwe będzie złożenie i potwierdzenie wniosku o wpis do

CEIDG online.

We wniosku CEIDG-1 musisz podać:

● dane (imię, nazwisko, PESEL itd.)

● adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością

● nazwę firmy

● kody PKD związane z zakładaną działalnością

● liczbę zatrudnianych pracowników

● dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

● formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych

● adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

● informacje o rachunkach bankowych

● informację o ewentualnym pełnomocnictwie
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Etapy rejestracji firmy:

KROK 1

Wybór sposobu składania wniosku - wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić i

złożyć na klika sposobów. Tak naprawdę tylko Ty decydujesz o tym, który będzie dla

Ciebie najbardziej korzystny. W niektórych wariantach potrzebujesz jednak

dodatkowych narzędzi ale o tym dokładnie poniżej.

1. Składanie wniosku przez stronę internetową CEIDG - jest to niewątpliwie

najwygodniejszy, chociażby pod kątem czasowym i logistycznym, sposób na

złożenie wniosku, jednak wymaga posiadania pewnych narzędzi. Aby złożyć wniosek

w taki sposób musisz zarejestrować się bowiem na stronie internetowej CEIDG,

wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie za pomocą bankowości

internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym. Dużą zaletą jest

również fakt, że wniosek możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola

formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku, przewodnik

jak również pytania pomocnicze ułatwią Ci uzupełnianie kolejnych pozycji. Jeżeli

zamierzasz być podatnikiem podatku VAT do wniosku CEIDG-1 składanego online

możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do VAT (VAT-R) lub zgłoszenie do ZUS..

Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

Profilem Zaufanym.

2. Wypełnienie wniosku online i osobiste złożenie go w urzędzie - aby wypełnić

elektronicznie wniosek możesz gotowy formularz wyszukać w internecie w wersji do

edycji lub takowy wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej CEIDG - przy czym

nie jest konieczna rejestracja (możesz go wypełnić anonimowo). Po wypełnieniu

wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Pamiętaj, że wskazana we

wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w

którym podpiszesz wniosek w urzędzie. W przypadku wniosku, który wypełniasz z
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gotowego wzoru do edycji z internetu musisz go wydrukować i następnie

potwierdzić w urzędzie składając podpis w obecności pracownika urzędu.

3. Składanie wniosku osobiście - wniosek możesz złożyć także w formie

papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli

chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować,

podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu celem potwierdzenia.

Przy składaniu wniosku w urzędzie musisz mieć przy sobie dowód osobisty lub inny

dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na

zasadach ogólnych.

4. Składanie wniosku poprzez wysyłkę listem - ostatnią z możliwości wypełnienie

wniosku w wersji papierowej a następnie przesłanie jej do urzędu. Abyś mógł/a

jednak z tej możliwości skorzystać wniosek musi być przed wysyłką własnoręcznie

przez Ciebie podpisany, a podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

KROK 2

Weryfikacja złożonego wniosku przez urząd - złożony przez Ciebie wniosek

zostanie zweryfikowany w urzędzie. Jeżeli był przesyłany online i okaże się

niepoprawny, zostaniesz o tym powiadomiony poprzez system teleinformatyczny.

Jeżeli zaś wniosek złożony był osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie

miasta lub gminy i okaże się niepoprawny, urząd wezwie Cię do skorygowania lub

uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych.

KROK 3

Wpis do CEIDG - jeżeli wszystkie dane okażą się poprawne lub zostaną

skorygowane wpis zostanie dokonany w CEIDG.

CEIDG w ramach idei "jednego okienka" prześle twoje dane do urzędu skarbowego,

który nada twojej formie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej

firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od
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terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do oddziału ZUS i

dokonać zgłoszenia lub dołączyć odpowiedni formularz do wniosku CEIDG-1

(jako ubezpieczony).

SPÓŁKA CYWILNA

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej wymaga po pierwsze

podpisania odpowiedniej umowy ze wspólnikami, w której określone zostaną m.in.

cel gospodarczy, wysokość wkładów jak również zasady podziału zysków. Aby móc

dokonać rejestracji firmy w formie spółki cywilnej konieczne jest uzyskanie

numerów identyfikacyjnych NIP i REGON. Ponadto wszyscy wspólnicy spółki

cywilnej muszą być zgłoszeni do CEIDG (w pierwszej kolejności dokonują rejestracji

w CEIDG jako wspólnicy).

Etapy rejestracji firmy:

KROK 1

Złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru REGON - złóż wniosek (na formularzu

RG-OP) oraz dołącz informację o wspólnikach (na formularzu RG-SC) i umowę spółki

cywilnej. Możesz to zrobić osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. Wniosek należy

złożyć do urzędu statystycznego znajdującego się w tym województwie co siedziba

firmy lub oddział.

KROK 2

Uzyskanie numeru NIP dla spółki - po zawarciu umowy spółki, ewentualnie po

uzyskaniu numeru REGON należy uzyskać numer NIP dla spółki. W tym celu złóż
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zgłoszenie identyfikacyjne NIP‑2 do urzędu skarbowego (na formularzu NIP-2) wraz

z umową spółki cywilnej.

KROK 3

Aktualizacja danych - po nadaniu przez urząd numeru REGON oraz NIP konieczne jest

złożenie wniosku o aktualizację danych wszystkich wspólników spółki cywilnej

wpisanych do CEIDG.

10. Rozliczanie VAT kasowo

Czym jest metoda kasowa w VAT ?

Metoda kasowa w VAT jest pewnego rodzaju uproszczeniem w rozliczaniu podatku

od towarów i usług, które polega na tym, że podatnik może rozliczyć (zapłacić) VAT

dopiero w momencie, gdy otrzyma zapłatę.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT:

Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek

podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia

usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy

towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15,

zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
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2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od

dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy

towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

- po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do

końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej

"metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku

podatkowego w tej części.

! W przypadku transakcji zawieranych z zagranicznymi kontrahentami metoda

kasowa nie ma zastosowania. W takim przypadku, niezależnie od korzystania z

metody kasowej, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach przewidzianych dla

tego typu transakcji. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 6 przepis o możliwości

korzystania z metody kasowej nie ma zastosowania do:

● dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 3 ustawy o VAT

● dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1-4,

● dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz

podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika.

Dla kogo metoda kasowa w VAT ?

Z metody kasowej w VAT jak wskazuje przytoczony przeze mnie już powyżej

art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług skorzystać mogą mali podatnicy.

Małym podatnik w świetle ustawy o VAT zgodnie z art. 2 ust. 25 jest podatnik:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000

euro,
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b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami

inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym

charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci

wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej

równowartości 45.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

Metoda kasowa nie ma zastosowania dla niektórych rodzajów działalności, tj.:

● sprzedaży przy pomocy automatów

● świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów i kart

telefonicznych

● otrzymania dotacji, subwencji i podobnych dopłat

● wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

● importu usług.

Metoda kasowa w VAT- od kiedy podatnik może ją stosować ?

Metoda kasowa w VAT może być zastosowana przez podatnika od początku

prowadzenia działalności gospodarczej przy założeniu, że spełnia warunki do

wyboru tej metody tj.:

● ma status małego podatnika,

● nie prowadzi działalności, która jest wyłączona z możliwości zastosowania

metody kasowej,
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● dokona pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego

(podatnik musi dokonać tego do końca miesiąca poprzedzającego okres,

w którym zacznie rozliczać się kasowo (na formularzu VAT-R)).

Wybór metody kasowej zgłasza się na formularzu VAT-R w urzędzie skarbowym,

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Należy zaznaczyć w części C1

druku w pozycji 40 wybór metody kasowej, a także wskazać okres, od którego

nastąpi rozliczanie według tej metody.

Zasady obowiązujące przy stosowaniu metody kasowej w VAT

● faktury wystawiane dla kontrahentów muszą być odpowiednio oznaczone.

Obowiązkowe jest umieszczanie na nich adnotacji ,,metoda kasowa’’,

● obowiązek zapłaty podatku VAT dla podatnika rozliczającego VAT kasowo

powstaje dopiero w okresie, w którym podatnik  otrzyma zapłatę,

● częściowa zapłata kwoty należnej przez kontrahenta oznacza obowiązek

rozliczenia VAT częściowo (w przypadku częściowych wpłat jedna wystawiona

przez podatnika faktura może być wykazana w kilku okresach rozliczeniowych).

Rozliczanie VAT metodą kasową - deklaracja

Podatnik, który wybrał metodę kasową w VAT, musi go rozliczać kwartalnie (JPK_V7K).

(UWAGA NA WYJĄTEK: mali podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności

zobowiązani są do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne przez okres 12

miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, w tym

okresie mogą stosować kasową metodę rozliczania VAT). Przy rozliczeniu kwartalnym

podatnik wypełnia tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału.

Wysyła je do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po
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zakończeniu kwartału wypełni część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część

deklaracyjną za cały kwartał. Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień

ustawowo wolny od pracy, wtedy czas na wysyłkę jest do pierwszego dnia roboczego

przypadającego po tych dniach.

Wyjątkowo mały podatnik, który wybrał metodę kasową rozlicza się miesięcznie

wówczas, gdy zastosowanie wobec niego ma art. 99 ust. 3a ustawy o VAT:

Przepisów ust. 2 (mały podatnik stosujący metodę kwartalną) i 3 nie stosuje się do

podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni

– przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została

rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali

dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że

łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym

miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Rezygnacja lub utrata prawa do rozliczania VAT metodą kasową

Mały podatnik może zrezygnować z rozliczania VAT metodą kasową. Może to jednak

zrobić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą

metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w

terminie do końca kwartału w którym stosował tę metodę. Wynika to z art. 21 ust. 3

ustawy o VAT.

Może wystąpić także sytuacja, w której podatnik utraci prawo do rozliczania

podatku VAT metodą kasową. Ma to miejsce wówczas, gdy podatnik przekroczy

kwotę określoną w art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT (a więc odpowiednio dla charakteru
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wykonywanej działalności 1 200 000 euro lub 45 000 euro ). Utrata prawa do1

rozliczania VAT metodą kasową następuje w takiej sytuacji począwszy od

rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył wskazaną

kwotę.

11. Wybór formy opodatkowania - karta podatkowa

Karta podatkowa jest zupełnie inną formą opodatkowania aniżeli skala podatkowa

czy podatek liniowy. Polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku, która jest

niezależna od tego jakie faktycznie przychody osiąga podatnik w ciągu roku

podatkowego. Z tego też względu możliwość skorzystania z niej jest dość mocno

ograniczona przez ustawodawcę.

Dla kogo karta podatkowa

Możliwość rozliczania się kartą podatkową jest ograniczona do pewnych rodzajów

działalności wymienionych w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku

dochodowym. Głównie są to zawody rzemieślnicze, ale także usługowe czy

handlowe.

Przykładowymi rodzajami działalności, które mogą być opodatkowane kartą

podatkową są:

1 art. 2 ust. 25 ustawy o VAT: małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i
usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym
wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą
usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia
za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w
złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro
- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w
zaokrągleniu do 1.000 zł;
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● handel detaliczny wyrobami spożywczymi

● handel detaliczny wyrobami nieżywnościowymi

● usługi gastronomiczne

● usługi transportowe

● usługi weterynaryjne i medyczne

● usługi rozrywkowe

● szklarstwo

● odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem

mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

● sprzątanie wnętrz

● usługi kosmetyczne

● usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

● kominiarstwo (...)

Aby podatnik mógł rozliczać się na podstawie karty poza wykonywaniem

określonego rodzaju działalności musi ponadto:

● zachować limit stanu zatrudnienia określony w ustawie (np. wulkanizator

rozliczający się w formie karty może zatrudniać maksymalnie do trzech osób)

oraz nie może:

● korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o

pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o

usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony

zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub

świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące)

● prowadzić innej działalności gospodarczej

● wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów,

podatkiem akcyzowym
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Ponadto współmałżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym

samym zakresie.

Zasady opodatkowania według karty podatkowej

Karta podatkowa jest dość specyficzną formą opodatkowania dlatego konieczne

jest posiadanie wiedzy w zakresie zasad jakie w niej obowiązują (poza

wspomnianymi już warunkami, które podatnik musi spełnić), a mianowicie:

● przychodów (dochodów) opodatkowanych w formie karty podatkowej nie

łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi

opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym,

● zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić przed

rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już

działalność gospodarczą, nie później niż do 20 stycznia roku na formularzu

PIT-16,

● Stawki karty podatkowej są określone kwotowo i podlegają corocznie

podwyższeniu o inflację. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności

- liczby zatrudnionych pracowników

- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest

działalność gospodarcza

● wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w danym roku ustala organ

skarbowy po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16

● podatek dochodowy podatnik zobowiązany jest przekazywać do Urzędu

Skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za

grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego

60



● po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik

składa w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości składki na

ubezpieczenia zdrowotne na druku PIT-16A

● podatnik jest zwolniony z obowiązku składania zeznania podatkowego,

prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

● jeśli zmienią się dane, które podatnik podał we wniosku PIT-16, albo podatnik

likwiduje działalność, powinien złożyć wniosek. Informację o zmianach we

wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej

działalności składa na druku PIT-16Z

Zalety opodatkowania według karty podatkowej

Korzyściami płynącymi z opodatkowania w formie karty podatkowej są:

● brak obowiązku prowadzenia ksiąg (jest jednak obowiązek prowadzenia

ewidencji zatrudnienia), za wyjątkiem sytuacji gdy działalność rozpoczęto w

trakcie roku podatkowego (w tym przypadku do momentu doręczenia decyzji

o wysokości podatku, należy prowadzić podatkową księgę przychodów i

rozchodów)

● brak obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych, wpłacania zaliczek

na podatek dochodowy,

● wysokość podatku może być obniżana lub podwyższana po spełnieniu

ustawowych przesłanek w tym zakresie, jak również po zgłoszeniu zmian w

działalności,

● podatek wynikający z decyzji podatnik obniża się o składki zdrowotne,

● stosunkowo niskie stawki podatku w porównaniu do innych form

opodatkowania.
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Wady opodatkowania według karty podatkowej

Jak każda forma opodatkowania, tak również karta podatkowa posiada wady, które

są następujące:

● nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego

opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem

przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze

źródła działalności czy też jej zawieszenie,

● obowiązek prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia wszystkich osób

zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru,

● obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur, stwierdzających

sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Ich kopie należy

przechowywać w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w

którym wystawiono rachunek lub fakturę,

● nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy,

● konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w określonej branży,

● brak możliwości korzystania z usług osób niezatrudnionych przez siebie na

podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów,

chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

● brak możliwości prowadzenia  innej działalności gospodarczej,

● brak możliwości prowadzenia przez współmałżonka działalności w tym

samym zakresie,

● brak możliwości wytwarzania wyrobów opodatkowanych, na podstawie

odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.

Podstawa prawna:
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1. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2. Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada

2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można

wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem

świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów

proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

12. Wybór formy opodatkowania - podatek liniowy

Alternatywą dla opodatkowania skalą podatkową (17% i 32%) jest podatek liniowy,

który jak sama nazwa wskazuje opiera się na zastosowaniu jednolitej stawki

podatkowej wynoszącej 19 %.

Zasady opodatkowania podatkiem liniowym

Podstawą opodatkowania w tzw. potocznie liniówce, podobnie jak w przypadku

skali, jest dochód czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami ich

uzyskania. Jeśli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej,

opodatkowanie liniowe musi zgłosić do US. Dokona tego w trakcie rejestracji firmy

w CEIDG. Jeżeli podczas rejestracji nie wybierze opodatkowania w formie liniowej,

ale ostatecznie chce płacić taki podatek, zmiana jest możliwa. Wybór tej formy

podatnik zgłasza wówczas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku

podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego).

Zgłoszenia może dokonać na formularzu CEIDG-1.

Podstawowe zasady o których trzeba pamiętać będąc podatnikiem

opodatkowanym liniowo:
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● dochodów opodatkowanych liniowo nie łączy się z dochodami z innych

źródeł;

● jest to forma opodatkowania, która wymaga zgłoszenia do naczelnika urzędu

skarbowego;

● uzyskanie przychodu z działalności gospodarczej ze świadczenia usług

na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, dla którego pracownik

wykonywał pracę na etacie wyklucza prawo do rozliczania podatku z

działalności w formie liniowej;

● podatnik zobowiązany jest wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy

miesięczne bądź (jeżeli jest małym podatnikiem albo podatnikiem

rozpoczynającym działalność w trakcie roku) kwartalne. Wpłat dokonuje do

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego zaliczka

dotyczy (wyjątkiem jest zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek

dochodowy, gdy należna zaliczka bądź zaliczki od dochodów osiąganych

przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych nie przekracza 1

000 zł - w takiej sytuacji będzie musiał takie zaliczki zapłacić przy okazji

rozliczenia w zeznaniu rocznym);

● po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego

zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),

w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Dla podatników rozliczających

się podatkiem liniowym obowiązuje formularz PIT-36L.

Zalety opodatkowania podatkiem liniowym

Niewątpliwymi zaletami opodatkowania podatkiem liniowym są:

● prosta forma opodatkowania,

● jednolita stawka nawet dla bardzo wysokich dochodów (przedsiębiorca nie

musi się obawiać przekroczenia progu dochodowego, który zobliguje go do

konieczności stosowania wyższej stawki podatku),
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● podstawę opodatkowania podatnik może obniżyć o zapłacone w roku

podatkowych składki na ubezpieczenia społeczne swoje oraz osób

współpracujących, dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto

Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jak również o poniesione w latach

ubiegłych straty;

● podatnik może przekazać 1% podatku należnego wynikającego z rozliczenia

zeznania rocznego na dowolną organizację pożytku publicznego,

● możliwość pomniejszenia przychodów o koszty i uzyskania,

● możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek

dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych

przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1

000 zł,

● możliwość skorzystania z prawa do rozliczania tzw. zaliczek uproszczonych,

Rodzaj ulgi/odliczenia/darowizny

Przysługuje odliczenie/ulga?

TAK NIE

Ulga prorodzinna/na dziecko v

Ulga termomodernizacyjna v

ulga na działalność badawczo - rozwojową v

ulga IP-BOX v

Darowizny laptopów i tabletów dla organów prowadzących placówki
oświatowe v

Darowizny na cele walki z COVID v

Rozliczenie z małżonkiem/ jako samotnie wychowującym v

Kwota wolna od podatku 8.000 zł v

Ulga na internet v

Składki ZUS (emeryt – rentowa, chorobowa. wypadkowa) v

Składka na FP, ZFŚS v

IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) v

Nienależnie pobrane świadczenia v

65



Wydatki na cele rehabilitacyjne v

Darowizny – krew v

Darowizny – OPP v

Darowizny – kult religijny v

Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów v

Darowizny – cele edukacji zawodowej v

Nowe technologie v

Składki zdrowotne v

Ulga abolicyjna (dochody zagraniczne) v

Strata podatkowa v

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego v

Wady opodatkowania podatkiem liniowym

Niestety poza korzyściami jakie płyną z opodatkowania liniowego wymienić można

również minusy, które mogą przeważyć o tym, że ta forma nie będzie optymalna

podatkowo dla określonej grupy podatników. Wśród niewątpliwych wad należy

wskazać:

● brak kwoty wolnej od podatku,

● dochodów opodatkowanych wg. tej formy nie łączy się z dochodami

opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem

(opodatkowanie działalności liniowo i np. osiąganie dochodów z umowy o

pracę powoduje konieczność rozliczania się na dwóch deklaracjach

podatkowych),

● nie można zastosować podatku liniowego przykładowo do dochodów z

umowy o pracę, rent i emerytur, czy przychodów z działalności wykonywanej

osobiście (które są opodatkowane na zasadach ogólnych – skalą podatkową),
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● nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego

opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem

przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze

źródła działalności czy też jej zawieszenie,

● brak możliwości rozliczania ulg podatkowych

● podatnik zobowiązany jest do:

- ewidencjonowania wszelkich zdarzeń gospodarczych (np. zakupy i

sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR),

- ewidencjonowania przychodów i kosztów uzyskania przychodu

określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

(PIT),

- prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych,

- prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów

pracowników,

- sporządzania spisu z natury w określonych terminach,

Ponadto jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej

równowartość 2.000.000 euro, podatnik musi przejść na tzw. pełną księgowość -

księgi rachunkowe.

Dla kogo podatek liniowy

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy prowadzący

działalność gospodarczą i tylko w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu

przychodów.

Podatek liniowy ma dość prostą formułę i może okazać się bardzo korzystnym

sposobem opodatkowania dochodów zwłaszcza dla dużych podatników, którzy nie

korzystają z ulg podatkowych, mają wysokie koszty prowadzenia działalności, nie
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rozliczają się wspólnie z małżonkiem, który osiąga niskie dochody lub nie ma ich

wcale.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

13. Wybór formy opodatkowania - ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych

Jedną z uproszczonych form rozliczania podatku dochodowego, z której mogą

korzystać przedsiębiorcy, obok karty podatkowej, jest ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych. Jest dość często wybierany zwłaszcza przez podatników

działających w branży która nie generuje kosztów lub generuje ich stosunkowo

niewiele.

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne

osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych.

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności

gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją

wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2

000 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień

roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). Podatnik, który

dopiero rozpoczął wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie

korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej - może wybrać ryczałt bez

względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku

przekroczy limit 2 mln. euro przychodu).
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Wyłączenia z możliwości opodatkowania ryczałtem

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje

się do wszystkich rodzajów działalności. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem nie podlegają przedsiębiorcy osiągający (w

całości lub części) przychody z:

● prowadzenia apteki

● działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych

● działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów

mechanicznych

● Zgodnie z pkt. 4 do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego nie są

uprawnieni także podatnicy, którzy wytwarzają wyroby opodatkowane

podatkiem akcyzowym (na podstawie odrębnych przepisów), z wyjątkiem

wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałtu nie może stosować także podatnik w sytuacji, gdy zmienił w danym roku

podatkowym działalność:

● z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem

● ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub

każdego z małżonków

● z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie

przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą

opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Nie będzie mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu także podatnik, który rozpoczyna

działalność samodzielnie lub w formie spółki, a on lub co najmniej jeden ze

wspólników wykonywali przed rozpoczęciem działalności (w tym samym lub w

poprzednim roku podatkowym) w ramach stosunku pracy takie czynności, jakie
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obecnie wejdą w zakres działalności firmy i które wykonywane będą na rzecz

byłego lub obecnego pracodawcy.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zasady o których należy pamiętać w przypadku opodatkowania ryczałtem od

przychodów ewidencjonowanych:

● oświadczenie o wyborze ryczałtu podatnik musi złożyć najpóźniej do 20 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy przychód

albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód wystąpi

dopiero w grudniu). Oświadczenia nie trzeba składać ponownie w kolejnych

latach prowadzenia działalności,

● w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o

wyborze ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów

skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze

wspólników,

● podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

zobowiązany jest do złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu

PIT-28,

● podatnik uzyskujący przychody z najmu, dzierżawy nie musi składać

oświadczenia o ryczałtowej formie opodatkowania,

● oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu podatnik może

złożyć za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG,

● wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych

wyłącza możliwość stosowania ryczałtu,

● możliwe jest stosowanie przez podatnika wielu różnych stawek ryczałtu

jednocześnie,

● ryczałt opłaca się do 20. dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, za

który ryczałt ma być opłacony, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania,
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● podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie

przekroczyły kwoty 2 mln. euro mogą dokonywać obliczenia podatku i

wpłacania go kwartalnie (konieczne jest informacji o wyborze tej metody

płatności w zeznaniu podatkowym za rok, w którym stosowano rozliczanie

kwartalne).

Zalety opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu jest atrakcyjny ze względu na:

● możliwość rozliczania zaliczek w formie miesięcznej lub kwartalnej (jeżeli w

roku poprzedzającym rok podatkowy przychody nie przekroczą kwoty

stanowiącej równowartość 25 000 euro),

● atrakcyjne stawki opodatkowania (20%, 17%,12.5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 10%

w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej),

● możliwość odliczenia od przychodu:

- zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

- wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane

w roku podatkowym

- wydatków na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna)

- wydatków na Internet (tzw. ulga internetowa)

- darowizny na określone cele,

● możliwość obniżenia podatku także o kwotę zapłaconej składki na

ubezpieczenie zdrowotne (w kwocie podlegającej odliczeniu),

● możliwość skorzystania z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą (tzw.

ulga abolicyjna),

● prawo do przekazania 1% ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego,

● brak obowiązku prowadzenia PKPiR/ ksiąg rachunkowych.
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Wady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest jednak pozbawiony wad.

Znaczącym ograniczeniem jest na pewno już samo ograniczenie grona podatników,

którzy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. A ponadto należy wskazać

również na:

● brak możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania

z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z

pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności

czy też jej zawieszenie,

● brak możliwości pomniejszenia przychodów o koszty jego uzyskania (podatek

nie jest obliczany od dochodu),

● obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok

podatkowy i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
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14. Wybór formy opodatkowania - zasady ogólne

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu osiągniętego z

prowadzonej działalności gospodarczej. Przydzielana jest ona podatnikowi niejako z

automatu, chyba, że zostanie zadeklarowana przez podatnika inna forma

opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa lub podatek liniowy) w terminie zgodnym

z przepisami.

Zasady opodatkowania według skali podatkowej

Podstawą opodatkowania w tej formie jest dochód podatnika (czyli różnica

wynikająca z osiągniętego przychodu i kosztów jego uzyskania).

Podatek naliczany i płacony jest według ,,dwustopniowej’’ skali (17% i 32%):

Podstawa obliczenia podatku w złotych Skala podatku

ponad do

120 000,00 17% minus kwota zmniejszająca podatek
(5100,00)

120 000,00 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Zarówno na skali podatkowej jak i podatku liniowym podatnika obowiązuje

dodatkowy podatek - tzw. danina solidarnościowa, która wynosi 4% . Dotyczy osób

o dochodach przekraczających rocznie 1.000.000 zł.
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Ulgi i odliczenia na skali podatkowej

Opodatkowanie skalą podatkową uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń

podatkowych. W szczególności są to:

● ulga na dziecko

● ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z

pozarolniczej działalności gospodarcze, czyli ulgi dla klasy średniej

● odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

● ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

● ulgi na prototyp

● ulgi na robotyzację

● ulgi na ekspansję lub rozwój

● ulgi na konsolidację

● ulgi na nabycie terminala płatniczego

● ulgi na działalność badawczo-rozwojową

● ulgi IP BOX

●    odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

● odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności

sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę

● ulgi rehabilitacyjnej

● ulgi internetowej

● ulgi termomodernizacyjnej

● ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej

● ulga z tytułu krwiodawstwa.
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Dodatkowe informacje:

● wysoka stawka podatkowa dla nadwyżki dochodów ponad limit

oprocentowany 17% stawką,

● konieczność wywiązywania się w ciągu roku podatkowego z takich

obowiązków jak:

- ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych (np. zakupy i

sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR)

- ewidencjonowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodu

określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych,

- sporządzanie spisu z natury w określonych terminach,

- jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosą zaś co najmniej

równowartość 2.000.000 euro obowiązkowe jest przejście na tzw.

pełną księgowość - księgi rachunkowe,

Po zakończeniu roku podatkowego obowiązkowe jest złożenie do urzędu

skarbowego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej

straty), w terminie do 30. kwietnia roku następnego. Dla podatników osiągających

przychody z działalności gospodarczej, rozliczających się na zasadach ogólnych

według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B

Dla kogo skala podatkowa

Jak widzisz zasady ogólne mają wiele korzyści ale nie są opłacalną formą

opodatkowania dla każdego przedsiębiorcy dlatego tak ważna jest zawsze

indywidualna analiza i to nie tylko w kontekście osiąganych przychodów i

ponoszonych kosztów ale także w kwestii sytuacji życiowej podatnika (ze względu

chociażby na możliwość korzystania z ulg i odliczeń, czy wspólnego rozliczania się z
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małżonkiem, który przykładowo osiąga bardzo niskie dochody lub nie ma ich

wcale). Tak więc opodatkowanie na zasadach ogólnych może wybrać każdy

przedsiębiorca rozpoczynający lub prowadzący już działalność gospodarczą ale nie

dla każdego będzie ona równie korzystna. Z pewnością muszą się nad nią poważnie

zastanowić podatnicy osiągający wysokie dochody.

15. Zaliczka PIT kwartalnie

Co do zasady podatnicy wykonujący działalność gospodarczą zobowiązani są do

obliczania i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc. Ustawa o podatku

dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednak sytuacje a w zasadzie grupy

podatników, którzy mogą rozliczać PIT kwartalnie.

Ogólne zasady obliczania i opłacania zaliczki PIT

Art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że

podatnicy osiągający dochody z:

● działalności gospodarczej o której mowa w art. 14 (za przychód z działalności,

o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości

zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników

dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od

towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód

pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.),

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na

podatek dochodowy, według zasad wskazanych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Ust. 3 wskazuje na obowiązek miesięcznego rozliczania zaliczek na podatek

dochodowy.
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Dla kogo kwartalne rozliczanie zaliczek PIT

Zaliczki PIT w sposób kwartalny rozliczać mogą podatnicy, którzy zostali wymienieni

w art. 44 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego

regulacją taka forma rozliczania podatku dochodowego przysługuje podatnikom

osiągającym przychody z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, o której

mowa w art. 14, będącymi małymi podatnikami oraz podatnikami rozpoczynającymi

działalność gospodarczą, o których mowa w art. 22k ust. 11.

Mały podatnik w myśl art. 5a ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z

kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku

podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000

euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u

zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień

roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, któremu przysługuje

kwartalne rozliczanie PIT jest z kolei według ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej,

przy czym jednocześnie w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch

lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia nie prowadził

działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą

prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między

małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zasady kwartalnego rozliczania zaliczek PIT

Podatnicy rozliczający się kwartalnie muszą pamiętać o tym, że:
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● zaliczki podlegają wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale - gdy

dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na

najbliższy dzień roboczy następujący po 20. Zaś zaliczkę za ostatni kwartał

roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego

roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za kwartał, jeżeli przed

upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na

zasadach określonych w art. 45,

● o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek podatnicy informują w

rocznym zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym

stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek,

● wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem art. 3h (o którym mowa w kolejnym

podpunkcie), ustala się w następujący sposób:

- obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym

dochody przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek

określonej w art. 27 skala podatkowa ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki

podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 skala podatkowa ust.

1;

- zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad

określonych w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób

fizycznych, 27 i 27b;

- zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy

podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą

zaliczek za poprzednie kwartały.

● mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności

gospodarczej mogą wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki kwartalne w

wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego

od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek
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za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b (odliczając zapłacone

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie podlegającej odliczeniu).

Zmiana z miesięcznego rozliczania zaliczek PIT na kwartalne i na odwrót

Jak wskazuje art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

podatnik chcąc przejść z miesięcznego na kwartalne rozliczanie PIT lub na odwrót (z

kwartalnego na miesięczne) zobowiązany jest o tym poinformować w zeznaniu, o

którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2 (rocznym zeznaniu podatkowym),

składanym za rok podatkowy, w którym dokonał zmiany sposobu wpłacania

zaliczek.

W celu zmiany częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego należy więc

zgłosić zaistnienie tego faktu w składanym zeznaniu rocznym za rok, w którym

podatnik dokonał zmiany rozliczeń.

16. Zaliczki uproszczone

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że

podatnicy mogą dokonywać zaliczek na podatek dochodowy w tzw. formie

uproszczonej. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać ?

Czym są zaliczki uproszczone w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Co do zasady podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

zobowiązani są do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, których wysokość
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jest uzależniona od osiągniętego dochodu (po odjęciu przysługujących odliczeń i

zastosowaniu określonej stawki podatkowej). Wyjątkiem od tej zasady i pewnego

rodzaju przywilejem jest możliwość skorzystania z opłacania zaliczek w formie

uproszczonej. Polega ona na tym, że podatnik co miesiąc wpłaca stałą kwotę

zaliczki, bez względu na wysokość aktualnie osiąganego dochodu. Kwota zaliczki jest

ustalana na podstawie wysokości dochodu z działalności gospodarczej wykazanego

w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok

podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa

lata, jeżeli w zeznaniu nie wykazano dochodu z pozarolniczej działalności

gospodarczej albo wykazano dochód w wysokości niepowodującej powstania

obowiązku podatkowego.

Wynika to z art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym, który brzmi:

,,Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku,

mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w

wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h, przy zastosowaniu skali

podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości

osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na

zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w

zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej

działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty

stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku,

określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1;
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jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej

działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości

nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz

najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o

której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie’’.

Kto może korzystać z zaliczek uproszczonych ?

Zgodnie z powyżej zacytowanym art. 44 ust. 6b zaliczki na podatek dochodowy w

formie uproszczonej mogą wpłacać podatnicy, którzy:

● osiągają dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej określonej przez

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

● rozliczają się według skali podatkowej lub zgodnie z opodatkowaniem w

formie podatku liniowego;

Z formy uproszczonej wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać zaś podatnicy, którzy:

● prowadzą przedsiębiorstwo w spadku;

● po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku

poprzedzającym rok podatkowy;

● nie prowadzili działalności w roku poprzedzającym o 2 albo 3 lata rok

podatkowy, w którym miałyby być stosowane zaliczki uproszczone, lub w

żadnym z zeznań rocznych składanych za te lata nie wykazali dochodu z

pozarolniczej działalności gospodarczej do opodatkowania ;

● podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład:

W 2021 roku podatnik opłaca podatek według skali podatkowej. Od 2022 roku

podatnik chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej. Czy może skorzystać z tej

metody ?

Odpowiedź:
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Tak. Miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w uproszczonej formie ustala

się jako 1/12 kwoty podatku obliczonego przy zastosowaniu obowiązującej skali

podatkowej, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w

przypadku tego podatnika w złożonym w 2021 roku zeznaniu rocznym za 2020 rok.

Gdyby w zeznaniu podatkowym za 2020 rok podatnik nie wykazał dochodu z

pozarolniczej działalności gospodarczej (lub dochód ten wykazał w wysokości kwoty

niepowodującej powstania obowiązku podatkowego), to za podstawę obliczenia

zaliczki przyjmuje dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w

zeznaniu złożonym w 2020 roku za rok 2019.

Jakie obowiązki mają podatnicy opłacający zaliczki w formie uproszczonej ?

Obowiązki podatników, którzy zdecydowali się na opłacanie zaliczek w formie

uproszczonej definiuje art. 44 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych. Wskazuje on, że:

,,Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1) (uchylony)

2) stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;

3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6;

4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45’’.

Ponadto zgodnie z ust. 6d o wyborze formy uproszczonej wpłacania zaliczek

podatnicy informują w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym

płacili zaliczki w uproszczonej formie. Ustawodawca nie przewiduje więc w

aktualnym stanie prawnym obowiązku powiadomienia naczelnika urzędu

skarbowego o wyborze tej formy opłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego.
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Wady i zalety korzystania z zaliczek uproszczonych

Wybór rozliczania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest

korzystny wówczas, gdy w roku podatkowym, w którym podatnik zamierza

stosować tę metodę, będzie osiągać dochody wyższe niż w roku, który stanowi

podstawę do ustalenia wysokości zaliczki. Zaliczki wpłacane bowiem w formie

uproszczonej będą niższe niż te, które należałoby wpłacać według podstawowej

formy. Zaoszczędzony kapitał podatnik może w ciągu roku wykorzystać w

prowadzonej działalności gospodarczej, co może być bardzo korzystne zwłaszcza w

okresach inwestycji.

Wadą tego rozwiązania jest oczywiście to, że od uzyskanego dochodu podatnik i tak

musi się rozliczyć, a przy tej metodzie i wyższych dochodach w roku rozliczania

zaliczek uproszczonych względem roku na podstawie którego zostały one ustalone

pojawi się niedopłata, którą trzeba będzie uregulować względem urzędu

skarbowego w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania i zapłaty podatku.

17. Zmiana formy opodatkowania

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.
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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

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
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● 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 zł .2

2 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 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,
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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.

Przykład pierwszego maila dla klienta (zakładamy, że liczymy zaliczkę za luty, w kwocie

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

18. Zwolnienie z zapłaty zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł

Zasady ogólne obliczania i zapłaty zaliczek na PIT

Art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że

podatnicy osiągający dochody z:

● działalności gospodarczej o której mowa w art. 14 (za przychód z działalności,

o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości

zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników

dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od

towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód

pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.),

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na

podatek dochodowy, według zasad wskazanych w ust. 3a.

Co do zasady obliczenia i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wskazanych w

art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik powinien

dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
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uzyskany, a za grudzień do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Od

powyższej zasady ustawodawca przewiduje wyjątek w postaci wprowadzenia

możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek PIT względem małych podatników oraz

osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

(podatnicy ci zaliczki mogą rozliczać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po

kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, zaś za ostatni kwartał roku podatkowego

podatnik wpłaca zaliczkę w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego).

Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed

upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na

zasadach określonych w art. 45.

Kiedy możliwe jest zwolnienie z zapłaty zaliczek PIT w trakcie roku

podatkowego i na jakich zasadach ?

Wyjątkiem od regulacji wprowadzającej obowiązek opłacania zaliczek na podatek

dochodowy w trakcie roku w systemie miesięcznym / kwartalnym jest sytuacja w

której podatek należny od dochodu pomniejszony o sumę opłaconych zaliczek od

początku roku nie przekracza kwoty 1000 zł. Reguluje to art. 44 ust. 15 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według

zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f–3h (do 20 dnia miesiąca/ kwartału następującego po

miesiącu/kwartale osiągnięcia dochodu), jeżeli podatek należny od dochodu

osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku

roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od

początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza

1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu

osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Jakiego podatnika dotyczy zwolnienie z zapłaty zaliczki PIT nieprzekraczającej

1000 zł ?
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Art. 44 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że

zwolnienie z zapłaty zaliczki na PIT nieprzekraczającej 1000 zł ma zastosowanie

wobec podatników o których mowa w ustępie 1 pkt. 1, a więc względem

podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej o której mowa w art.

14.

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 14 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się zaś kwoty należne, choćby nie

zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych

bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z

tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy nieprzekraczających

1000 zł - przykłady

Przykład 1:

Pan Wojtek osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej. Za styczeń 2022 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy w

wysokości 400 zł. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia i nie wpłacać tej

zaliczki do urzędu skarbowego.

Odpowiedź:

Pan Wojtek może skorzystać ze zwolnienia ponieważ jego zaliczka na podatek

dochodowy nie przekracza 1000 zł. Musi jednak pamiętać, że odroczoną w ten

sposób w zapłacie zaliczkę należy doliczyć do zaliczek, które będą należne za

kolejne miesiące. Np. gdyby za luty zaliczka wyniosła 700 zł pan Wojtek musi

doliczyć wówczas niezapłaconą za styczeń zaliczkę, co daje w sumie 1100 zł i

wówczas ta suma podlega wpłacie do urzędu skarbowego.
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Przykład 2:

Pan Marek osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej. Za styczeń 2022 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy w

wysokości 900 zł, za luty 200 zł i za marzec 500 zł. Jak pan Marek powinien

regulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wynikającego z osiągniętego z

działalności przychodu jeżeli skorzysta ze zwolnienia z opłacania zaliczki do 1000 zł ?

Odpowiedź:

Pan Marek, będzie opłacać zaliczki na podatek dochodowy w następujący sposób:

● za styczeń: nie zapłaci zaliczki (kwota zaliczki wynosiła bowiem 900 zł, a więc

kwota zaliczki nie przekracza 1000 zł)

● za luty: zapłaci zaliczkę w wysokości 1100 zł (niezapłacona zaliczka należna za

styczeń 900 zł + zaliczka należna za luty 200 zł -zaliczki w sumie przekroczyły

limit)

● za marzec: nie zapłaci zaliczki (zaliczka należna za styczeń 900 zł + zaliczka

należna za luty 200 zł + zaliczka należna za marzec 500 zł = 1600 zł; 1600 zł -

1100 zł czyli zaliczka opłacona za styczeń i luty = 500 zł)

Przykład 3

Pani Wiola osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej. Za styczeń 2022 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy w

wysokości 200 zł, za luty 400 zł, za marzec 600 zł, za kwiecień 1100 zł.

Kiedy i w jakich kwotach pani Wiola ma obowiązek dokonać wpłaty zaliczki od

podatku dochodowego do urzędu, zakładając, że korzysta ze zwolnienia

Odpowiedź:

Pani Wiola w następujący sposób będzie regulowała należne zaliczki na podatek

dochodowy:

● za styczeń: nie zapłaci zaliczki (kwota zaliczki wynosiła bowiem 200 zł, a więc

kwota zaliczki nie przekracza 1000 zł)
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● za luty: nie zapłaci zaliczki (kwota zaliczki wynosiła bowiem 200 zł za

styczeń + 400 zł za luty, a więc kwota zaliczki nie przekracza 1000 zł)

● za marzec: zapłaci zaliczkę w wysokości 1200 zł (niezpałcone zaliczki za

styczeń i luty oraz należna zaliczka za marzec tj.: 200 zł + 400 zł + 600 zł =

1200 zł - niezpałacone zaliczki przekroczyły limit)

● za kwiecień: zapłaci 1100 zł (200 zł+ 400 zł + 600 zł + 1100 zł = 2300 zł; 2300 zł

- 1200 zł = 1100 zł).

19. Rejestracja w ZUS - jak wybrać najkorzystniej?

Ważna kwestia dla każdego przedsiębiorcy to składki ZUS - w jakiej wysokości będą

opłacane, jaki dla nich to realny koszt, czy wybrać składki z dobrowolnym

ubezpieczeniem chorobowym czy też nie? Wiele pytań przedsiębiorca ma już przed

rejestracją działalności gospodarczej, chce poznać różne warianty jakie ma do wyboru

by wybrać dla siebie najlepszą opcję. Z wielu możliwości jednak nie zdaje sobie sprawy,

nie wie również, jakie konsekwencje niosą określone wybory - wynika to z braku

znajomości przepisów.

Ostateczną decyzję zawsze podejmuje przedsiębiorca, ale Twoim zadaniem jest

przedstawienie mu możliwości jakie dają przepisy na danym etape prowadzonej

działalności.

Jakie warianty ma do wyboru przedsiębiorca? To zależy do tego jakie spełnia warunki.

Pierwsza opcja z jakiej może skorzystać to ulga na start - zgodnie z przepisami

niektórych przedsiębiorców (po spełnieniu określonych wymagań, o których napisałam

niżej) przepisy zwalniają z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

przez 6 miesięcy (czasem ten okres może być dłuższy - patrz przykład 2). Jeżeli

działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana od pierwszego dnia danego

miesiąca, to przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tej ulgi przez równe 6 miesięcy:
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Przykład 1

Przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start, rozpoczął działalność

gospodarczą 01-08-2022 roku, zatem z ulgi na strat może skorzystać do 31-01-2023

roku.

Jeżeli natomiast nasz przedsiębiorca z przykładu pierwszego zarejestruje działalność

gospodarczą od 02-08-2022 roku to ulga na start przysługuje mu do 28.02-2023 roku.

To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność w trakcie miesiąca to okres

z którego może skorzystać z ulgi na start liczony jest od następnego miesiąca:

Przykład 2

Przedsiębiorca spełnił wszystkie warunki do skorzystania z ulgi na start. Zarejestrował

działalność gospodarczą od 15-09-20201 roku to oznacza, że z ulgi na start będzie

mógł skorzystać do 31-03-2022.

Warto powiedzieć przedsiębiorcy o tej zależności, w moim przypadku każdy

przedsiębiorca korzysta z tego wariantu i rejestruje działalność gospodarczą w trakcie

miesiąca. Ci, którzy nie zdecydowali się na ten krok (tzn. rejestracji działalności nie od

pierwszego dnia danego miesiąca) byli zobligowani umowami zewnętrznymi z których

wynikał obowiązek rejestracji działalności od 1-wszego dnia danego miesiąca. Taki

prosty krok, a sprawia, że przedsiębiorca czuje się dobrze zaopiekowany.

Co oznacza w praktyce dla przedsiębiorcy korzystanie z ulgi na start?

Składki ZUS (społeczne) na 2022 rok (bez żadnych ulg i preferencji) wynoszą:

Składka emerytalna w 2022 to 693,58 zł

Składka rentowa w 2022 to 284,26 zł

Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 87,05 zł

Składka wypadkowa w 2022 to 59,34 zł

Składka na Fundusz Pracy w 2022 to 87,05 zł
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Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych

zasad

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolną składką, o tym musisz poinformować

przedsiębiorcę, zapewne otrzymasz pytanie:

Jakie to ma dla mnie za znaczenie?

Ma to znaczenie dla przedsiębiorcy, ponieważ przykładowo w razie choroby ZUS nie

wypłaci zasiłku chorobowego, jeżeli przedsiębiorca nie podlegał pod dobrowolne

ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez okres minimum  90 dni.

Drugie najczęściej pojawiające się pytanie w tym zakresie to;

Czy to oznacza, że nie mogę korzystać z opieki w ramach NFZ? Czyli pójść do lekarza

w ramach NFZ?

Oczywiście absolutnie, nie. Podlega Pan pod ubezpieczenie w ramach NFZ, to jest

składka chorobowa dobrowolna, czyli w momencie wystąpienia choroby uda się Pan do

lekarza np. w ramach opieki z NFZ ale nie otrzyma Pan zasiłku chorobowego.

I zazwyczaj takie wyjaśnienie wystarczy, czasem trzeba powtórzyć dwa razy. Dla mnie

najważniejsze jest to, czy dla Ciebie ten temat jest zrozumiały.

W takiej sytuacji przedsiębiorca, który nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia

chorobowego (w tym korzystając z ulgi na start, ponieważ w tej opcji nie opłaca składek

społecznych w tym również dobrowolnego ub. chorobowego) nie będzie mógł

skorzystać z:

● świadczenia rehabilitacyjnego,

● zasiłku macierzyńskiego,

● zasiłku opiekuńczego,

● zasiłku chorobowego.
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Być może teraz wydaje Ci się, że ta opcja jest bardzo niekorzystna ponieważ taki

przedsiębiorca z niczego nie będzie mógł skorzystać, ale nic mylnego. Pamiętaj o

ważnej zasadzie: Ty przedstawiasz przedsiębiorcy różne warianty z zaletami i

wadami to on decyduje. Generalnie przedsiębiorcy chcą na początku skupić się na

rozwoju działalności, dla wielu z nich koszt opłacania składek na “pełny zus” jest bardzo

wysoki, zatem opcja skorzystania z ulgi na start chociaż przez 6 miesięcy, gdzie

opłacają tylko składkę zdrowotną jest bardzo atrakcyjny.

Jakie warunki należy spełnić by skorzystać z ulgi na start?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, tzn. przez okres 6 miesięcy

kalendarzowych (jak to jest z tym okresem 6 miesięcy wyjaśniałam wyżej w przykładzie

numer 1 i 2) nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

● podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie ALE UWAGA

po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia (NIE

PO KAŻDYM ZAWIESZENIU MUSIMY ODCZEKAĆ 60 MIESIĘCY -

WYJAŚNIENIE W KOLEJNYM AKAPICIE: Zawieszenie działalności a ulga na

start)  lub zakończenia działalności gospodarczej,

● nie będzie wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co wykonywał dla niego jako

pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Z czego jeszcze przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie będzie mógł skorzystać?

- Z prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem

przy pracy lub chorobą zawodową (zasiłku chorobowego, świadczenia

rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.

- Za ten okres przedsiębiorca nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu

prawa do emerytury oraz nie podwyższy jej wysokości.
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Czy przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start?

Tak, może przedsiębiorca zrezygnować z korzystania z ulgi na start i zgłosić się do

ubezpieczeń społecznych. Jednak, ważne by zaznaczyć jakie konsekwencje rodzą takie

decyzje. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał skorzystać ponownie z ulgi na start to będzie

mógł skorzystać z niej dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia zakończenia

bądź zawieszenia działalności.

UWAGA WAŻNE!!!

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ULGI NAS STRAT ZWUA WYSYŁAMY NA

BIEŻĄCO, NIE MA TU OKRESU 7 DNI NA ZGŁOSZENIE ZMIANY. JEST TO JEDEN

WYJĄTEK, KTÓRY RÓWNIEŻ PRZERABIALIŚMY U NASZEGO KLIENTA KTÓRY

ZREZYGNOWAŁ Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z ULGI NA START.

CZYLI, jeżeli przedsiębiorca zarejestrował działalność z dniem 01-02-2022 roku i

zgłosił się do ZUS z kodem uprawniającym do skorzystanie z ulgi na start

(zakładam że spełnił warunki), ale w kwietniu stwierdził, że z niej zrezygnuje to

musimy na bieżąco złożyć ZWUA (nie w terminie 7 dni). Czyli rezygnuje

03-04-2022 z tym dniem składamy ZWUA, i wysyłamy zgłoszenie w ciągu 7 dni do

np. opłacania składek preferencyjnych.

Wysyłamy wtedy wyjątkowo dwie deklaracje DRA z dwoma kodami (jeden z ulgi

na start i UWAGA WYJĄTKOWO dzielimy proporcjonalnie składkę zdrowotną a

drugi z kodem dla preferencyjnego opłacania składek ZUS)

Rezygnacja z ulgi na start w trakcie miesiąca jest możliwa. Przedsiębiorca w tym

przypadku przekazuje do ZUS-u deklarację ZWUA, wyrejestrowując się z

ubezpieczenia zdrowotnego i na ZUS ZUA deklaruje przystąpienie do ubezpieczeń

społecznych. Data wyrejestrowania i zarejestrowania musi być taka sama.
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Warto mieć na uwadze, że komplety rozliczeniowe w miesiącu przerejestrowania

będą wyglądały inaczej. Tu konieczne jest sporządzenie dwóch deklaracji DRA:

Jedna z identyfikatorem 01/miesiąc/rok, kodem tytułu ubezpieczenia 05 40, gdzie

naliczona będzie część składki zdrowotnej przeliczonej proporcjonalnie do okresu

podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne;

Druga z identyfikatorem 40/miesiąc/rok, kodem tytułu ubezpieczenia 05 70, gdzie

naliczona zostanie pozostała cześć składki zdrowotnej oraz składek społecznych

proporcjonalnie do okresu podlegania tym ubezpieczeniom.

Przykład 3

Pani Janina korzysta z ulgi na start od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Od 1

października chce opłacać również składki społeczne na zasadach preferencyjnych -

może dokonać takiej zmiany, składa w takiej sytuacji ZUS ZWUA z dniem 01 10 2021 -

wyrejestrowanie z ulgi na start z kodem 05 40 _ _ i ZUS ZUA z dniem 01 10 2021

zgłaszając się do preferencyjnego ZUS z kodem 05 70 _ _. Ponownie z ulgi na start

będzie mogła skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia

zakończenia lub zawieszenia działalności. Jeśli zechce po miesiącu jednak wrócić

do opłacania ulgi na start to nie ma takiej możliwości.

Zawieszenie działalności a ulga na start

Samo zawieszenie działalności gospodarczej podatnika nie powoduje utraty prawa do

skorzystania z ulgi na start, jednak okres zawieszenia wlicza się do limitu korzystania z

ulgi na start, nie przerywa jego biegu.
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Przykład.

Jan Kowalski zarejestrował działalność gospodarczą 01-05-2022 roku, spełniał

wszystkie wymagania do skorzystania z ulgi na start, jednak od 01-09-2022 musiał

zawiesić działalność na okres dwóch miesięcy do 31-10-2022 roku. Czy od 01.11-2022

może nadal korzystać z ulgi na start?

Odpowiedź:

Ulga na start przysługuje w tym przypadku od 01-05-20202 do 31-10-2022 roku,

zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa okresu z jakiego można korzystać,

zatem od 01.11-2022 roku Jan Kowalski nie może skorzystać z ulgi na start. Powinien

złożyć do zus dokument wyrejestrowujący ZUS ZWUA a następnie zgłoszenie do ZUS

w zależności od obecnej sytuacji.

Czy jeśli przedsiębiorca zawiera umowę zlecenie jego zleceniobiorca musi płacić

za niego składki społeczne?

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start i wykonujący zlecenie w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega pod ubezpieczenia społeczne.

Przedstawiam fragment odpowiedzi na interpelację nr 25691 w sprawie tzw. ulgi na

start:

Tzw. „ulga na start” nie skutkuje przeniesieniem na kontrahentów przedsiębiorcy, który

z niej korzysta, obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Przytoczona

w interpelacji wykładnia przepisów jest nieprawidłowa, gdyż nie uwzględnia brzmienia i

celu art. 18 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z kluczowym dla ustalenia zakresu obowiązywania i treści „ulgi na start” art. 18

Prawa przedsiębiorców, w okresie korzystania z tego zwolnienia, przedsiębiorca będący

osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Przepis ten
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nie ogranicza rodzajów ani tytułów do ubezpieczeń społecznych, jakie są objęte

zwolnieniem. W szczególności, art. 18 Prawa przedsiębiorców nie stanowi, że „ulga

na start” skutkuje brakiem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jedynie z tytułu

pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(u.s.u.s.). Prawo przedsiębiorców nie posługuje się właściwym dla prawa ubezpieczeń

społecznych pojęciem pozarolniczej działalności w definicji przedsiębiorcy. Za

przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 i art. 18, Prawo przedsiębiorców uznaje każdą

osobę fizyczną, która wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 Prawa

przedsiębiorców. „Ulga na start” obejmuje zatem nie tylko czynności mieszczące się w

pojęciu pozarolniczej działalności, jakim posługuje się ustawa o systemie ubezpieczeń

społecznych, ale także inną aktywność właściwą dla działalności gospodarczej w

rozumieniu art. 3 Prawa przedsiębiorców, w tym świadczenie usług i realizowanie

zleceń.

Wniosków tych nie zmienia przywołany w interpelacji art. 8 ust. 6a u.s.u.s. To, że

przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie jest na gruncie u.s.u.s. uważany za osobę

prowadzącą pozarolniczą działalność, nie oznacza, że automatycznie podlega

ubezpieczeniom z tytułu świadczenia usług lub realizacji zleceń. Brak jest podstaw do

takiej interpretacji – byłaby ona sprzeczna zarówno z literalnym brzmieniem art. 18

Prawa przedsiębiorców, jak i z jego celem.

Wspomniana w interpelacji decyzja wydana przez Oddział Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych w Gdańsku została zatem oparta na nieprawidłowej wykładni przepisów

u.s.u.s. i Prawa przedsiębiorców. Należy podkreślić, że nie jest to decyzja

zobowiązująca do zapłaty składek, a interpretacja indywidualna ZUS w jednostkowej

sprawie. Taka interpretacja nie rodzi negatywnych konsekwencji ani dla przedsiębiorcy,

w sprawie którego została wydana (zgodnie z art. 35 ust. 1 nie jest dla niego wiążąca)

ani tym bardziej dla innych przedsiębiorców. Osoba, w której sprawie została wydana

interpretacja indywidualna nie może być jedynie obciążona sankcjami w zakresie, w
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jakim zastosowała się do interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości

wyższej niż wynikające z tej interpretacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i

Technologii, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie odniosły się do

wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z przywołaną interpretacją indywidualną.

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem MPiT, MRPiPS i ZUS, na gruncie obecnego

brzmienia właściwych przepisów Prawa przedsiębiorców i ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych, w okresie korzystania z „ulgi na start” przedsiębiorcy nie

podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej, w tym także w związku ze świadczeniem usług i

realizowaniem zleceń w ramach tej działalności. Tym samym, zleceniodawcy nie mają

obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów,

którzy korzystają z „ulgi na start”. W serwisie informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych zostały zamieszczone – zgodne z tym stanowiskiem – dodatkowe

informacje, które precyzują zasady korzystania z „ulgi na start”.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, który chce skorzystać z ulgi na

start?

1. Składamy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA

2. W terminie 7 dni od rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.

3. Kod tytułu do ubezpieczeń 05 40 _ _

Piąta cyfra kodu ZUS:

0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty,

1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury,

2 – jeśli masz ustalone prawo do renty.

Szósta cyfra kodu ZUS:
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0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności,

1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia w ZUS

● załączyć ZUS ZZA do CEIDG-1

● poprzez program Płatnik

● e-Płatnik na PUE ZUS

● w formie papierowej – pod warunkiem, że będziesz rozliczać składki

maksymalnie za 5 osób. W takim wypadku formularz możesz złożyć osobiście w

placówce ZUS, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą.

Preferencyjny ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS).

Mam nadzieję, że temat dotyczący ulgi na start jest już bardzo dobrze opanowany.

Analizując przedsiębiorcę pod kątem rejestracji do ZUS musimy również przedstawić

drugi wariant (o ile spełni wszystkie warunki) skorzystania z “mniejszych składek ZUS”

jakim jest preferencyjny ZUS.

Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi na start i skończył mu się okres w którym mógł z

niej korzystać lub z niej zrezygnował może skorzystać z preferencyjnego opłacania

składek ZUS (może, ale nie ma takiego obowiązku). Ten rodzaj składek można od razu

wybrać po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
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Jakie są warunki do skorzystania z preferencyjnego opłacania

składek ZUS:

Preferencyjne składki przedsiębiorca może płacić, jeśli spełni łącznie następujące

warunki:

● w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności

gospodarczej nie prowadził działalności gospodarczej,

● nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik w

tym lub w poprzednim roku kalendarzowym,

● można korzystać z tego uprawnienia przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe.

Naliczane są od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty, nie niższej jednak

niż 30% minimalnego wynagrodzenia** .3

O czym warto poinformować przedsiębiorcę, który decyduje się na wybór

opłacania preferencyjnego ZUS-u?

Warto jest uświadomić przedsiębiorcę, że jeżeli zdecyduje się zgłosić do dobrowolnego

ubezpieczenia chorobowego (okres karencji wynosi 90 dni, to oznacza, że jeżeli

przedsiębiorca zgłasza się do dobrowolnego chorobowego w dniu np. 01-10-2022 rok to

po opłacaniu nieprzerwanie przez 90 dni ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca,

który będzie chciał skorzystać z zasiłku chorobowego, będzie mógł dopiero w styczniu

2023 roku skorzystać z tego uprawnienia) to jego świadczenia będą proporcjonalnie

niższe do zadeklarowanej podstawy do ubezpieczenia.

3 **To oznacza, że przedsiębiorca może zadeklarować wyższą podstawę do opłacania składek ZUS z
kodem uprawniający do skorzystania z preferenycjnego opłacania składek ZUS nie niższą jednak niż
30% minimalnego wynagrodzenia. Czasem w praktyce przedsiębiorcy decydują się na taki krok, ale jeśli
np. jest to kobieta która prowadzi działalność gospodarczą i podwyższa sobie składki ZUS dlatego by w
przyszłości mieć większe świadczenie macierzyńskie to musi mieć do tego podstawy, tzn. przychód z
prowadzonej działalności powinien wskazywać zasadność podwyższenia składek ZUS.

102



WAŻNE!!

Przedsiębiorca, który przebywał na zwolnieniu lekarskim (ma prawo do zasiłku

chorobowego) zmniejsza proporcjonalnie składki społeczne za ten miesiąc (przy uldze

na start nie ma zasiłku chorobowego, tak jak wspomniałam wcześniej, przedsiębiorca

podlega wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne). Składka zdrowotna nie podlega

pomniejszeniu - zasady ustalania składki zdrowotnej zostały omówione w materiale 1.9.

By przedsiębiorca mógł dokonać pomniejszenia proporcjonalnego składkę na

ubezpieczenia społeczne musi mieć przyznany zasiłek chorobowy przez ZUS. To jest

podstawa do pomniejsza tych składki za dany miesiąc.

W jakiej deklaracji dokonać pomniejszenia? W sytuacji, gdy ZUS przyzna zasiłek

chorobowy przedsiębiorcy zanim zostanie wysłana deklaracja ZUS DRA za dany

miesiąc, wtedy będzie mógł on zmniejszyć od razu w danym miesiącu składki na

ubezpieczenia społeczne (za miesiąc w którym wystąpiła niezdolność).

Jeżeli np. przedsiębiorca chorobową w marcu 2022, i do momentu wysłania deklaracji

rozliczeniowej nie otrzymamy potwierdzenia przyznania przez ZUS zasiłku, to wysyłana

jest deklaracja bez zmniejszenia składek społecznych, a następnie po przyznaniu

zasiłku chorobowego przez ZUS przedsiębiorca przygotowuje i wysyła do ZUS korektę

deklaracji ZUS za dany miesiąc (za miesiąc w którym wystąpiła niezdolność, czyli za

okres wypłaty zasiłku).

Na jakie świadczenia wpływają opłacane składki ZUS?

● z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne,

zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy),

● z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia

rehabilitacyjne),

● z ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta).
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Podsumowując niższe składki to niższe świadczenia. Jeżeli przedsiębiorca

zdecyduje się opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej kwoty

będzie obliczony m.in. zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy.

Może się wydawać, że przecież to jest oczywiste więc po co mówić o tym

przedsiębiorcy, to jego sprawa na co się decyduje, ale moja praktyka zawodowa i

przeprowadzone setki rozmów z przedsiębiorcami wskazują na to, że nie dla wszystkich

było to oczywiste. Kilka dodatkowych słów wypowiedzianych na rozmowie z klientem

sprawia, że on czuje się zaopiekowany i wie, że jest w dobrych rękach godnych

polecenia dalej.

Przykład.

Przedsiębiorca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą z dniem

01-02-2022 rok i skorzystał z prawa do ulgi na start. Opłacał ją do 31.07-2022 roku. Od

01-08-2022 roku chciał skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Zdecydował się

również, że będzie opłacał dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składki będzie

opłacał od 30% minimalnego wynagrodzenia. Z tego prawa będzie mógł korzystać

przez 24 miesiące, czyli do 31-07-2022 roku. Przedsiębiorca nie posiada tytułu do renty

i emerytury i nie posiada ustalonego stopnia niepełnosprawności.

Jakich czynności zatem musi dokonać w ZUS?

1. Z dniem 01-02-2022 roku zarejestrował się do ZUS z kodem 05 40 00 (na druku

ZUS ZZA)

2. Z dniem 01-08-2022 roku dokonał wyrejestrowania w ZUS na druku ZUS ZWUA.

(kod przyczyny wyrejestrowania, należy wybrać 600 - inna przyczyna

wyrejestrowania)
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3. Z dniem 01-08-2022 roku dokonuje zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZUA

(należy zaznaczyć w sekcję dobrowolne ubezpieczenie chorobowe -

ponieważ w naszym przykładzie przedsiębiorca chce skorzystać z dobrowolnego

ubezpieczenia chorobowego) z kodem 05 70 00.

Przykład.

Przedsiębiorca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą z dniem

05.02-2022 rok i nie skorzystał z prawa do ulgi na start. Zdecydował się, że od razu

będzie opłacał preferencyjny ZUS. Zatem będzie mógł z niego skorzystać do końca

lutego 2022 roku i 24 pełne miesiące kalendarzowe, czyli do: 28-02-2024 roku.

Do czego służy nam formularz ZUS ZUA?

Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia osoby:

● do ubezpieczeń,

● zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej zgłoszonej na

formularzu ZUS ZUA (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy

zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz tytułu ubezpieczenia, rodzajów

ubezpieczeń i terminów ich powstania, które dokonywane są przez

wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i ponowne zgłoszenie z

aktualnymi/prawidłowymi danymi).

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (i zdrowotnego) na formularzu ZUS ZUA

dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, a w przypadku

twórców i artystów - w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw
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Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia działalności

twórczej lub artystycznej.

Do czego służy druk ZUS ZZA?

Płatnik składek wypełnia i przekazuje do ZUS formularz ZUS ZZA w przypadku, gdy

chce zgłosić:

● do ubezpieczenia zdrowotnego osobę, która z danego tytułu podlega wyłącznie

ubezpieczeniu zdrowotnemu,

● zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej (oprócz danych

identyfikacyjnych, kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem),

zgłoszonej tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Do czego służy nam formularz ZUS ZWUA?

Formularz ZUS ZWUA płatnik składek przekazuje do ZUS, aby:

● wyrejestrować ubezpieczonego z ubezpieczeń,

● zgłosić korektę danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.12.2018 r. w

prawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych

korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji

rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub
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o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze

przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Przedsiębiorca rejestrując swoją działalność i zgłaszając się do ubezpieczeń (czy to ulgi

na start, czy preferencyjnego, pełnego ZUS czy też małego ZUS plus) może zgłosić

członka swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie zwiększają się w takiej

sytuacji jego składki, ale w momencie, gdy np. jego żona nigdzie nie pracuje i nie

opłaca sobie dobrowolnie ubezpieczenia zdrowotnego do NFZ to nie ma prawa do

korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w ramach NFZ.

Jak zgłosić członka rodziny osoby ubezpieczonej

Członków rodziny zarówno swoich, jaki i osób zgłaszanych przez przedsiębiorcę do

ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu

ZUS ZCNA.

Kto jest członkiem rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

● dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo

dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18

lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub

odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat,

natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

● małżonka,
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● wstępnych (np.rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym

gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie

jest:

● objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,

● uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu

wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,

● objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kiedy zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli:

● nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik,

zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,

bezrobotny itp.,

● nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o

koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania

rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Ile jest czasu na zgłoszenie

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonuje się w ciągu 7 dni od zaistnienia

okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie.

108



Mały ZUS PLUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)

Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie

przekraczają 120 000,00 zł, które umożliwia płacenie niższych składek społecznych dla

przedsiębiorcy spełniającego określone warunki.

Podstawowe warunki to:

- przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały

poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł

- działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez

nie mniej niż 60 dni kalendarzowych -wtedy limit przychodów liczony jest

proporcjonalnie do okresu w którym działalność była prowadzona.

Przedsiębiorca między innymi nie może opłacać małego zus plus:

- w pierwszym roku prowadzenia działalności

- jeżeli spełnia warunki do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne,

od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS PLUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje

składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości (więcej w rozdziale 1.9)

Jakie warunki należy spełnić by móc korzystać z małego ZUS PLUS?

Przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS+, tzn. opłacać niższe składki na

ubezpieczenia społeczne od podstawy ustalonej proporcjonalnie do jego dochodu z

działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:
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● prowadzi działalność́ gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jest wspólnikiem spółki

cywilnej,

● jego przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza 120

tys. zł (próg ten jest proporcjonalnie niższy, jeśli prowadził działalność́

gospodarczą przez część́ roku kalendarzowego).

Kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z małego ZUS PLUS?

Przedsiębiorca nie skorzysta z Małego ZUS+ jeżeli:

● w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,

● w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze

zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie),

● w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik

spółki jawnej),

● spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. od zadeklarowanej

kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

● wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako

pracownik w roku bieżącym lub poprzednim.

PYTANIE

Czy przedsiębiorca, który skorzystał wcześniej z ulgi na strat i preferencyjnych składek

ZUS, ale już mu one nie przysługują ze względu na czas trwania (przedsiębiorca

wykorzystał maksymalny okres w którym mógł opłacać składki na zasadach ulgi na

start i preferencyjnych) może skorzystać z Małego ZUS+?

110



Tak, taki przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS+ także, gdy wcześniej

korzystałeś z ulgi na start i preferencyjnych składek.

PYTANIE

Czy może w każdej chwili zrezygnować z małego ZUS+?

Tak, może w każdej chwili zrezygnować z małego ZUS+. Za miesiąc, w którym

rezygnuje z tej ulgi, oraz za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego będzie

opłacać składki od zadeklarowanej kwoty. Nie może być ona niższa niż 60%

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak długo można korzystać z małego ZUS+?

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać́ maksymalnie przez 36

miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności

gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, w którym

przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Jak obliczyć podstawę z której przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS?

Podstawa ta zależy od dochodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku. Ustala

ją raz w roku. Można skorzystać z kalkulatora na stronie eSkladka.pl.

Ustalenie dochodu zależy od zasad rozliczania:

- przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał się z podatku

na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) to ustali
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wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z

przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

- przedsiębiorca, co do którego w poprzednim roku kalendarzowym miały

zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w

formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku od

towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i

usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustali mnożąc roczny przychód

z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art.

2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym

podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5.

Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest

równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał się w formie

zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny

dochód z działalności gospodarczej ustali mnożąc roczny przychód z działalności

gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5.

Również w tym przypadku otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w

górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ważne! Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca zaliczył składki na

własne ubezpieczenia społeczne oraz osób z nim współpracujących, doliczy

kwoty tych składek do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności

gospodarczej.
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3 KROKI USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK

Przykłady z zus.pl

Przykład

Pan Tomasz opłacał podatek w 2021 r. na podstawie karty podatkowej, równocześnie

opłacał podatek VAT. Przeciętny roczny przychód ze sprzedaży w 2021 r. wyniósł 39

703,87 zł. Zatem przeciętny roczny dochód – dla celów ustalenia „małej działalności

gospodarczej plus” za ten rok wynosi 19 851,94 zł.

39 703,87 x 0,5 = 19 851,935

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Podstawę wymiaru składek ustalisz w trzech krokach:

Najpierw ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim

roku kalendarzowym według wzoru:

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

------------------------------------------------------------------------------------                  x 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub

wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
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Przykład Pani Agata spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Jej

roczny dochód z działalności gospodarczej w 2021 r. wyniósł 47 238,65 zł.

Prowadziła działalność przez 304 dni (w listopadzie i w grudniu działalność była

zawieszona). Zatem jej przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej

wynosi  4 661,71 zł.

(47 238,65 / 304) x 30 =  4 661,7088815789

Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub

wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Przykład

Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Pani Agaty (z

wcześniejszego przykładu) w 2021 r. wyniósł 4 661, 71 zł. Zatem jej podstawa wymiaru

składek od 1 stycznia 2022 r. wyniesie 2 330,86 zł.

4 661,71 x 0,5 = 2 330,855

Przykład

Pani Elżbieta spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Obliczyła, że jej

przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w 2021 r. wyniósł 2 519,41

zł. Zatem jej najniższa podstawa wymiaru składek od 1 stycznia 2022 r. wynosi 1

259,71 zł.

2 519,41 x 0,5 = 1 259,705
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Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60%

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru

składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w

danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Przykład Pani Joanna spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Obliczyła,

że od stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi

850 zł.

30% minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wynosi 903 zł. Oznacza to, że dla Pani

Joanny podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2022 r.

nie może być niższa niż 903 zł.

Mały ZUS+  a składka zdrowotna?

Preferencyjne składki ZUS czy też mały ZUS+ nie dotyczą podstawy wymiaru składek

na ubezpieczenie zdrowotne.

ZGŁOSZENIE DO ZUS

Przedsiębiorca chcący skorzystać z „małego ZUS plus ”musi zgłosić się do ubezpieczeń

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia

rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

● ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) z kodem tytułu ubezpieczenia

zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli przedsiębiorca zakończył już korzystanie

z ulgi preferencyjnych składek ZUS i spełnia warunki do „małego ZUS plus” lub

● ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
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● albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłoszenie do

tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia

rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia

przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do

pracy).

Dokumenty te należy przekazać nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia

spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”.

UWAGA:

Przedsiębiorca korzystający z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów zgłoszeniowych,

musi przekazać również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II za miesiąc, w

którym przystępuje do „małego ZUS plus”.

Mały ZUS Plus – do kiedy się zgłosić ? kto może skorzystać ? jak ustalić limit

przychodu przy prowadzeniu działalności przez część roku ? jak obliczyć

podstawę wymiaru składek społecznych ?

Na niektóre z najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących Małego

ZUS Plus odpowiedź przedstawiam w poniższym artykule.

1. Jak obliczyć podstawę wymiaru składek w małym ZUS Plus ?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób

korzystających z Małego ZUS Plus ustala się w oparciu o przeciętny

miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w

poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnik wynoszący 0,5. Należy
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jednocześnie pamiętać, że ustalona podstawa nie może przekroczyć 60%

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i być niższa niż 30% kwoty

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Do

wyliczenia podstawy wymiaru składek można posłużyć się bardzo pomocnym

narzędziem którym jest kalkulator zamieszony na stronie udostępnionej

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.eskladka.pl/Calculator.

Przykład obliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu, przy założeniu, że

dochód z DG za rok 2021 wyniósł 35 420 zł a działalność gospodarcza

prowadzona była cały rok tj.: 365 dni:

35 420 zł : 365 dni* 30 dni = 2911,23 zł – przeciętny miesięczny przychód z

DG

2911,23 * 0,5 = 1455,62 – podstawa wymiaru składek społecznych

2. Od 01.11.2021 r. prowadzę działalność gospodarczą. Jestem zgłoszona do

ZUS z kodem 05 40 00. Czy po zakończeniu okresu ulgi na start będę mogła

zgłosić się do małego ZUS plus liczonego od przychodu, pomijając zgłoszenie

do preferencyjnego ZUS do którego spełniam warunki ?

Nie. Ubezpieczona powinna zgłosić się z kodem tytułu ubezpieczenia

właściwym dla preferencyjnego ZUS-u a dopiero w następnej kolejności

będzie mogła zgłosić się do Małego ZUS Plus – pod warunkiem, że będzie

spełniała kryteria.

3. Czy można zrezygnować w trakcie roku z małego ZUS-u Plus ?
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Ubezpieczony może zrezygnować z opłacania składek ZUS od przychodu.

Za miesiąc w którym ubezpieczony zrezygnuje z małego ZUS plus jak

również pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku

kalendarzowego ubezpieczony zobowiązany jest opłacać składki od kwoty nie

niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

4. Ustalona od dochodu za rok 2019 podstawa wymiaru składek na

ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności

gospodarczej wynosi 2608,50 zł. Czy ze względu na fakt zgłoszenia do

ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 jestem zwolniony z opłacania

składki na FP ?

Składki na Fundusz Pracy opłaca się od kwot, które stanowią podstawę

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jeśli wynoszą one w

przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za

pracę (w 2020 r. jest to 2600 zł, w 2021 roku wynosi: 2800,00). Jeśli

przedsiębiorca będzie korzystał z małego ZUS plus, to składki na Fundusz

Pracy będzie opłacał gdy podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia

emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie

za pracę (we wskazanej sytuacji podstawa jest nawet wyższa).

! Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

społeczne, składek na Fundusz Pracy nie opłacają kobiety po ukończeniu 55

lat; mężczyźni po ukończeniu 60 lat.

5. Od 2019 roku prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory moje

przychody z działalności nie pozwalały mi na zgłoszenie się do małego ZUS
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(pozostałe kryteria spełniam). Opłacałem składki od kwoty nie niższej niż

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (kod

tytułu ubezpieczenia: 05 10 00). Za 2021 rok osiągnąłem przychód w

wysokości 110 500 zł.

Czy mogę się zgłosić do Małego ZUS-u Plus ? Jakich formalności i do kiedy

powinienem dokonać ?

Ubezpieczony może skorzystać z opłacania składek od przychodu od stycznia

2021 r. W tym celu powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem

tytułu ubezpieczenia: 05 10 00 i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu

ubezpieczenia: 05 90 00. Aby zachować termin dokumenty te powinien

przekazać do ZUS najpóźniej 31-01-2021 r.

Pełne składki ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki od 60%

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać w 2022 r. od 3553,20

zł. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosić bowiem

będzie 5922 zł.
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Pełne składki ZUS kto opłaca?

● osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa

przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, preferencyjnego ZUS i

Małego ZUS plus

● osoby które nie korzystają z ulgi na start

● twórcy i artyści,

● osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w

zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności

gospodarczej

● w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

● wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

● akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,

● osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę

wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o

systemie oświaty

● oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Za miesiące styczeń - grudzień 2022 r. składka na ubezpieczenia społeczne

przedsiębiorców opłacających pełne składki ZUS nie może być niższa od kwoty:

693,58 zł  /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,

284,26 zł  /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
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87,05 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe,

składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących

działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych)

wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli: od 01.04.2018 - 1,67%

podstawy wymiaru. 59,34

Fundusz pracy: 87,05 zł (Nie opłaca składek na FP: Przedsiębiorcy, którzy

osiągnął wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60

lat w przypadku mężczyzn)

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Razem społeczne z chorobowym = 1124,23

Razem społeczne bez chorobowego = 1037,18

Nowy rok = nowe składki

Od nowego roku wyższa jest kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego

przeciętnego wynagrodzenia.

Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane

przez przedsiębiorców.

Terminy opłacania składek ZUS

Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów

rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy

dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące.
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15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość

prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.

20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in.

dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy

spółek osobowych. Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały

obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje

bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do

ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą

rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP),

Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

(FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) - począwszy od rozliczeń za

styczeń 2022 r.

Praca członka rodziny: współpracownik, umowa zlecenie a umowa o

pracę, a może bez zgłoszenia do ZUS.

Członek rodziny może być traktowany jak osoba współpracująca, kto może być osobą

współpracującą? By poznać definicję musimy odnieść się do ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust. 10). Zgodnie z powołanymi przepisami, osobą

współpracującą uważa się:

● małżonka,
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● dzieci własne,

● dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

● rodziców,

● macochę i ojczyma

● oraz osoby przysposabiające,

jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy

prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;

nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania

zawodowego.

Na jakich warunkach osoba współpracująca może wykonywać pracę na rzecz

przedsiębiorcy?

● umowa o pracę - zgłoszenie do ZUS z kodem 05 11 (odprowadzane pełne

składki ZUS)

● umowa zlecenie - zgłoszenie do ZUS z kodem 04 11 - ROZLICZAMY TAK JAK

INNYCH ZLECENIOBIORCÓW.

● umowa dzieło - zgłoszenie do ZUS co do zasady, może podlegać na zasadach

ogólnych (wtedy zgłoszenie do ZUS z kodem 05 11) jak przedsiębiorca a może

zostać zwolniony z ZUS - zalecam wystąpienie z wnioskiem do ZUS o wydanie

stanowiska.

● nieodpłatne - zgłaszamy z kodem 05 11 (odprowadzane pełne składki ZUS)

UWAGA!!! Jeśli osoba współpracująca jest równocześnie zatrudniona na podstawie

umowy o pracę przez innego pracodawcę i osiąga z tego tytułu co najmniej minimalne

wynagrodzenie to z tytułu osoby współpracującej będzie odprowadzana tylko składka

zdrowotna.
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Ważna kwestia - optymalizacja podatkowa (PRZYKŁAD)

Od 2019 r. zaszły zmiany w przepisach ustawy o PIT, wynagrodzenie członków rodziny

może być kosztem uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT).

Wariant 1 optymalizacja podatkowa

Umowa o dzieło z osobą współpracują na stworzenie grafiki do strony internetowej lub

strony internetowej - wartość dzieła 6 000,00 zł brutto. Ważne, jeśli w umowie o dzieło

zawrzemy zapis zgodnie z którym wraz ze stworzeniem grafii i strony internetowej

zostaną przekazane prawa autorskie do dzieła, to będziemy mogli zastosować 50%

koszty uzyskania przychodu.

Co stanowi koszt uzyskania przychodu? Wartość wynagrodzenia za wykonane dzieło: 6

000,00 zł

Jakie koszty dodatkowe poniesiemy?

Podatek od wynagrodzeń (PIT-4) w wysokości 540,00 zł.

Dziękuję za uwagę :)

Ewelina Dulęba
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ANALIZA ODPOWIEDZI

1. Amortyzacja de minimis
Przykład 1

Jan Kowalski zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą dnia 01.07.2022

roku jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. 23. 07.2022 roku została

zawarta umowa spółki komandytowej w której Jan Kowalski jest komandytariuszem.

Czy Jan Kowalski ma prawo w 2022 r. w indywidualnej działalności gospodarczej

dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków

trwałych zgodnie z art. 22k ust. 7 updof?

Odpowiedź

Nie, w opisanym stanie faktycznym Jan Kowalski nie może skorzystać z

jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 22k ust. 7 i 11 updof. Zgodnie z powołanym przepisem z

jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis nie może skorzystać

podatnik, który w tym samym roku podatkowym prowadzi działalność również w

formie spółki osobowej.

Sprawdź również stanowisko wyrażone w interpretacji Ministra Finansów z

23.10.2012 r., ITPB1/415-834/12/DP.
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