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PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

SPRAWDŹ CZY PAMIĘTAŁAŚ/EŚ O WSZYSTKICH

WAŻNYCH TERMINACH

11.04.2022

● złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2022 r.

15.04.2022

● wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. przez płatników składek

posiadający osobowość prawną

● wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień

2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

● wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I

kwartale 2022 r.
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PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Efekty konsultacji społecznych zmian w Polskim Ładzie - czy

naprawdę takich rozwiązań oczekiwali podatnicy, księgowi i

doradcy podatkowi?

W poprzednim numerze informowaliśmy o zakończeniu konsultacji

społecznych w sprawie zmian w systemie podatkowym w 2022 roku.

13.04.2022 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło wyniki tych konsultacji.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowe rozwiązania zaproponowane

przez rząd:

1. Przedsiębiorcy, którzy na początku roku wybrali jako formę

opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt będą mogli wybrać

rozliczenie na skali podatkowej

- podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy zmiany będą mogli

dokonać ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego

2022,

- podatnicy, którzy wybrali ryczałt zmiany będą mogli dokonać

po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22

sierpnia 2022 r. - w drugim przypadku będą płacić podatek wg

skali za pół roku podatkowego.

2. Ujednolicenie terminu rozliczenia dla wszystkich rozliczeń rocznych

PIT - do 30 kwietnia.

3. Rezygnacja ze zmian w PIT-0 dla seniorów, co oznacza, że ulga

przysługiwać będzie także w sytuacji, gdy podatnik pobierał już

świadczenia emerytalne, natomiast postanowił powrócić na rynek

pracy i zawiesił świadczenie emerytalne. Zakład Ubezpieczeń

Społecznych zaproponował aby od 1 stycznia 2023 r. zwolnienie

obejmowało wyłącznie te osoby, które mimo nabycia uprawnienia do
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PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

świadczenia nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego -

w wyniku konsultacji zrezygnowano jednak z tego rozwiązania.

4. Ulga na zabytki pozostaje, wprowadzone zostaną w niej jednak

zmiany. Dotyczyć będzie wyłącznie wydatków na remont, a nie

zakup. Dodatkowo, aby z niej skorzystać trzeba będzie spełnić

warunek formalny - remont będzie musiał zostać zatwierdzony

przez konserwatora zabytków.

5. Możliwość skorzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u

maksymalnie 3 płatników przesunięta zostaje na 1 stycznia 2023 r.

6. Uwzględnianie kwoty wolnej w zaliczkach dot. umów zlecenie

również przesunięte zostaje na 1 stycznia 2023 r.

7. Rezygnacja z części dodatkowych obowiązków nałożonych na

płatników w projekcie ustawy. Nie będą oni musieli m.in.

występować do podatników o aktualizację PIT-2 oraz informować

podatników przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia

oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

8. Ujednolicenie wzoru oświadczenia PIT-2

9. Automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

10. Brak składki zdrowotnej do 6 000 zł. dla osób powołanych do

realizacji m.in. obowiązków społecznych lub obywatelskich

11. Wyłączenie odpowiedzialności księgowych.

Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych tygodniówkach.
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PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Czy Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej

działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie estońskim

CIT?

Estoński CIT czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jest

atrakcyjną formą opodatkowania dla podatników podatku dochodowego

od osób prawnych. Podatnicy mogą ją stosować od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych opodatkowaniu ryczałtem podlegać może podatnik mający

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia

łącznie następujące warunki:

2) mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim

roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego

podatku od towarów i usług, pochodzi:

a) z wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z

tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a

ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami

nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem

ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3) podatnik:

© Copyright by Ewelina Dulęba 2022
Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione.

www.ewelinaduleba.pl

6



PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w

przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami,

akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co

najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem

podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy

kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w

roku podatkowym, lub

b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej

trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz

zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co

najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami,

akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z

wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek

określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych;

4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki

komandytowo-akcyjnej,której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami

lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw

majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako

założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego

podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5) nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów

uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego

inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą

prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do

otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent

fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o
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charakterze powierniczym;

6) nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań

finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o

rachunkowości;

7) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według

ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w

terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w

którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Ograniczenia w zakresie powyższych warunków przewidziane są dla

podatników rozpoczynających prowadzenie działalnosci. Zgodnie z art. 28j

ust. 2 ustawy o CIT w stosunku do nich:

1) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony w

pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;

2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia

tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z

tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest

obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat

w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia

określonej w tym przepisie.

W ustawie wskazano także kto nie może skorzystać z estońskiego CIT-u.

Grupę podatników wyłączonych z tej formy opodatkowania wskazano w

art. 28k. ust. 1, zgodnie z którym przepisów dotyczących ryczałtu nie

stosuje się do:

1) przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;

2) instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

3) podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1

pkt 34 lub 34a;
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4) podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;

5) podatników, którzy zostali utworzeni:

a) w wyniku połączenia lub podziału albo

b) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki

organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem

wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki

majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku

likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki

posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,

albo

c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki

organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku

podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku

podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do

niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone

przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości

przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000

euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca

poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki

majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych

składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku

podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż

przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6) podatników, którzy:
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a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo

b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na

poczet kapitału:

- uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,

zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w

złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu

roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono

te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość

tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14,

lub

- składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku

likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały

(akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono

wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie

krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału

albo wniesienia wkładu.

Warto podkreślić, że spółka z o.o. powstała z przekształcenia

jednoosobowej działalności gospodarczej traktowana jest jako podmiot

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym

nie mają dla niej zastosowania przepisy art. 28k ust. 1. pkt 5 i 6 ustawy o

CIT. Dotyczy jej natomiast art. 28j ust. 2.

Jeśli zatem spółka spełnia pozostałe powyżej wskazane warunki może

skorzystać z opodatkowania w formie estońskiego CIT.
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PODATEK VAT

Działalność nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT

Ustawa Prawo Przedsiębiorców zezwala na prowadzenie przez osoby

fizyczne działalności nierejestrowanej. Jak wskazano w art. 5 ust. 1 ww

ustawy: Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana

przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie

przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz.

1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała

działalności gospodarczej.

Zatem osoba fizyczna może prowadzić działalność nierejestrowaną jeśli:

- przychody z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekraczają

50% kwoty minimalnego wynagrodzenie - w 2022 roku nie mogą

przekroczyć więc kwoty 1505 zł.

- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności

gospodarczej.

Fakt, że działalność jest nierejestrowana nie zwalnia jednak z obowiązku

przestrzegania przepisów odnoszących się do podatku dochodowego czy

VAT.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu

podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i

odpłatne świadczenie usług realizowana przez podatników i wykonywana

w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Podatnikami zaś, zgodnie z art. 15 ust. 1 są osoby prawne, jednostki

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,
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wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.

2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W art. 15 ust.2 ustawodawca wskazał natomiast, że działalność

gospodarcza obejmuje 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.

Powyższe przepisy wskazują jednoznacznie na obowiązek przestrzegania

ustawy o VAT przez osoby prowadzące działalność nierejestrowaną. Mogą

one oczywiście korzystać ze zwolnienia z VAT, przewidzianego w art. 113

ust. 1 i 9 ww ustawy. Zwolnienie to przewidziane jest dla sprzedaży

dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie

przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

oraz sprzedaży dokonywanej przez podatnika rozpoczynającego

wykonywanie działalności w trakcie roku, jeżeli przewidywana przez niego

wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej

działalności kwoty 200 000 zł.

Z uwagi na warunki jakie musi spełniać działalność nierejestrowana

odnoszące się do limitu przychodów, nie ma wątpliwości, że każda

działalność nierejestrowana może korzystać z powyższego zwolnienia.

Pamiętać jednak należy o przesłankach negatywnych do jego stosowania

określonych w art. 113. ust 13 ustawy o VAT. Z możliwości takiej

wyłączeni są m.in podatnicy:

- dokujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do

ustawy, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z pewnymi wyjątkami,
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terenów budowlanych, nowych środków transportu i innych towarów

określonych we wskazanym przepisie;

- świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem,

jubilerskie i inne;

- nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium

kraju.

Jeśli więc podatnik w ramach działalności nierejestrowanej nie będzie

świadczył usług ani też dokonywał dostaw określonych w powyższym

artykule, będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku

VAT.

Stanowisko takie potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w

interpretacji o numerze 0111-KDIB3-3.4012.665.2021.1.JSU z dnia 1

marca 2022 r.

Jak wskazano w interpretacji:

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy

stwierdzić, że skoro w ramach prowadzonej działalności nie będzie Pani

wykonywała czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, nie

będzie Pani świadczyć usług jubilerskich ani nie będzie dokonywać

dostawy towarów określonych w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od

towarów i usług oraz przewidywana wartość sprzedaży w proporcji do

okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym nie

przekroczy kwoty 200 000 zł, to będzie Pani mogła korzystać ze

zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i

usług, pod warunkiem, że nie przekroczy Pani limitu określonego w art.

113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy jednak zaznaczyć, że w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego

wartość sprzedaży w ramach prowadzonej przez Panią działalności

gospodarczej, przekroczy kwotę 200.000 zł - stosownie do art. 113 ust. 5
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ustawy - zwolnienie podmiotowe straci moc z chwilą wykonania czynności,

którą ww. kwota zostanie przekroczona. Prawo do omawianego zwolnienia

również straci Pani, gdy zacznie wykonywać którąkolwiek z czynności, o

których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Interpretacja jest o tyle ciekawa, że podatnik wnioskujący o jej wydanie w

ramach działalności nierejestrowanej planuje sprzedawać wykonywaną

przez siebie ręcznie biżuterię. Dyrektor KIS podejmuje więc w niej także

kwestię prawidłowego zakwalifikowania usług do usług jubilerskich

wykluczających zwolnienie podmiotowe z VAT.
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INNE ZAGADNIENIA

Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne weszły w życie

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek

handlowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w

Dzienniku Ustaw 12 kwietnia co oznacza, że przepisy odnoszące się do

ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej weszły w życie 13

kwietnia br.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami różnice remanentowe uwzględniane

będą w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej na ten temat znajdziecie w dodatku do tygodnika nr 1/2022

”Składka zdrowotna jeszcze NIE na równi z PIT”.

© Copyright by Ewelina Dulęba 2022
Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione.

www.ewelinaduleba.pl

15



PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

TYGODNIÓWKA PLUS

PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ

PROBLEMÓW W KSIĘGOWOŚCI

Jak postąpić w przypadku, kiedy podatnik znalazł fakturę np. ze

stycznia 2018 i chce by dokonać korekty VAT? Czy jeśli co miesiąc

był VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy to

musimy korygować każdą deklarację? Co wtedy z rozliczeniem

podatku dochodowego i zeznaniem rocznym?

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku

należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres,

w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika

towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia VAT można

jednak dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym

podatnik otrzymał fakturę - art. 86 ust. 10b pkt 1.

Z ust. 11 wskazanego artykułu wynika natomiast, że jeżeli podatnik nie

dokonał obniżenia podatku należnego w powyższym terminie, może

obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z

trzech następnych okresów rozliczeniowych (podatnik rozlicza VAT

miesięcznie).

W sytuacji kiedy podatnik nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku

VAT naliczonego w powyższych okresach rozliczeniowych, odliczenia

dokonać może poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej. Możliwość

taka wynika z art. 86 ust 13, zgodnie z którym:

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę

podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i
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11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty

deklaracji podatkowej:

1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku

należnego, albo

2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku

podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden z dwóch

następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w

którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

- nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym

powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Powyższe przepisy, a dokładnie art. 86 ust. 13 pkt 2 ma zastosowanie do

faktur wystawionych od dnia 01.10.2021 r. czyli dnia kiedy weszły

przepisy wprowadzone pakietem Slim VAT 2.

W sytuacji opisanej w pytaniu, kiedy faktura dotyczy roku 2018

zastosować należy przepisy poprzednie. Podatnik może więc dokonać

korekty deklaracji podatkowej tylko za okres w którym powstało prawo do

obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeśli z każdej kolejnej deklaracji począwszy do roku 2018 wynikała kwota

VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, konieczna jest

korekta każdej takiej deklaracji ponieważ kwota ta ulegnie zmianie.

Podatnik ma również prawo do korekty podatku dochodowego. Konieczne

jest cofnięcie się do roku, którego koszt dotyczy, dokonanie wpisu w

podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a następnie skorygowanie

złożonego już zeznania rocznego.
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TEMAT TYGODNIA

Składka zdrowotna wspólnika kilku spółek komandytowych

Składka zdrowotna liczona wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

wciąż budzi wiele wątpliwości. Od początku jedną z wątpliwych kwestii był

sposób jej obliczenia dla przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną

działalność gospodarczą, będącego jednocześnie wspólnikiem w kilku

spółkach komandytowych.

7 marca b.r. Oddział ZUS w Gdańsku wydał w tym zakresie interpretację

indywidualną o numerze DI/100000/43/184/2022.

W treści wniosku o wydanie interpretacji przedsiębiorca wskazał, że

prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, z której rozlicza się

według podatku liniowego. Dodatkowo jest wspólnikiem w trzech spółkach

komandytowych. Wnioskodawca miał wątpliwości jak właściwie obliczyć

składkę zdrowotną w 2022 r. Czy składki powinny zostać opłacone łącznie

z czterech podmiotów czy też za trzy spółki komandytowe powinien

opłacić jedną składkę zdrowotną.

W interpretacji wskazano, że składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi

zasadniczo 9% podstawy jej wymiaru - art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia

27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w

formie podatku liniowego składka ta jednak wynosi 4,9% począwszy od

rozliczeń składek za luty 2022 r. Wynika to z art. 79a ust. ww. ustawy,

gdzie wskazano:
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1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność

pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art.

18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wynosi 4,9% podstawy wymiaru

składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku

składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki

obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;

2) iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81

ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu

tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej

podstawy jej wymiaru.

Jak wskazano w interpretacji:

Jednocześnie zgodnie z art. 82 ust. 1i ust.2 ww. ustawy w przypadku gdy

ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust.

1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych

tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do

objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66

ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na

ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych

przychodów odrębnie.

Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego

odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku

prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na

ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form
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podatkowych, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy

obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy

zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz

podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub

przychód (w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form

podatkowych.

Według art. 81 ust. 2za ustawy podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność

pozarolniczą wymienionych wart. 8 ust 6 ustawy z dnia 13 października

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust.

2, 2e i 2z, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność

pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości

obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku

kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębną

składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100%

przeciętnego wynagrodzenia.

W przedmiotowej sprawie znaczenie ma brak zastosowania art.82 ust.3

ustawy, który stanowi, że jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81

ust. 2z (osoby, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej)

lub 2za (pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą wymienione

w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych, inne niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osoby

współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz

osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
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- Prawo przedsiębiorców), uzyskuje przychody z więcej niż jednego z

rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie

zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z

zastrzeżeniem ust. 4.

Znowelizowany art.82 ust.3 ustawy ma zastosowanie do osób

wymienionych w art.81 ust.2z lub 2za, natomiast nie dotyczy osób

uzyskujących przychody z działalności gospodarczej stosujących

opodatkowanie na zasadach ogólnych (art.81 ust.2 ustawy) albo ryczałt

od przychodów ewidencjonowanych (art.81 ust.2e). Tak więc obowiązek

opłacenia wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych

rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie

prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie

wspólnikami w spółkach, o których mowa w art.82 ust.5, o ile przychody z

tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody

z działalności gospodarczej,

Podsumowując, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą

opodatkowaną podatkiem liniowym powinien zapłacić 4,9% składki na

ubezpieczenie zdrowotne od dochodu uzyskanego z prowadzonej

działalności oraz jeden ryczałt za wszystkie spółki komandytowe.

Obowiązek opłacenia wielokrotnej składki zdrowotnej wystąpiłby w

sytuacji gdyby przedsiębiorca nie prowadził jednoosobowej działalności

gospodarczej, a był jedynie wspólnikiem w spółkach, o ile przychody z

tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie byłyby opodatkowane jako

przychody z działalności gospodarczej.
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SPRAWDŹ CZY TE NADCHODZĄCE TERMINY

CIĘ DOTYCZĄ

20.04.2022

● wpłata składek ZUS za marzec 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z

wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

budżetowych oraz osób prawnych)

● wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób

fizycznych i od osób prawnych za marzec 2022 r.

● wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za

marzec 2022 r.

● wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof,

pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego

podatku dochodowego za marzec 2022 r.

● wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec

2022 r.

● wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób

prawnych za I kwartał 2022 r.

● wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał

2022 r.

● wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę

kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2022 r.

● wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika

wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu

2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału

w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem

określonym w oświadczeniu CIT-; spółkę, która w marcu 2022 r.

utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4

ustawy o pdop
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● wpłata za marzec 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę

nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki

nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f

lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o

pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce

odpowiednio PIT-ISn i CIT-ISN

● wpłata na PFRON za marzec 2022 r.
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