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 SPRAWDŹ CZY PAMIĘTAŁAŚ/EŚ O WSZYSTKICH 

 WAŻNYCH TERMINACH 

 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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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 Jak ustalić stawkę ryczałtu właściwą dla świadczonych usług? - 

 analiza na podstawie usług weterynaryjnych 

 Osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą  mogą  skorzystać  z  opłacania 

 podatku  dochodowego  w  formie  ryczałtu  od  przychodów 

 ewidencjonowanych. 

 Kwestie  związane  z  tą  formą  opodatkowania  uregulowane  zostały  w 

 Ustawie  z  dnia  20.11.1998  r.  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od 

 niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 Aby  skorzystać  z  takiej  możliwości  spełnić  należy  warunki  określone  w  art. 

 6  ust.  4  ww.  ustawy.  Zgodnie  z  przepisami  podatnicy  mogą  opłacać  ryczałt 

 od przychodów ewidencjonowanych z działalności jeżeli: 

 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: 

 a)  uzyskali  przychody  z  tej  działalności,  prowadzonej  wyłącznie 

 samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub 

 b)  uzyskali  przychody  wyłącznie  z  działalności  prowadzonej  w  formie 

 spółki,  a  suma  przychodów  wspólników  spółki  z  tej  działalności  nie 

 przekroczyła kwoty 2.000.000 euro, 

 2)  rozpoczną  wykonywanie  działalności  w  roku  podatkowym  i  nie 

 korzystają  z  opodatkowania  w  formie  karty  podatkowej  -  bez  względu  na 

 wysokość przychodów. 

 Konieczne  jest  także  uwzględnienie  przesłanek  negatywnych,  których 

 wystąpienie  uniemożliwia  wybór  tej  formy  opodatkowania.  Zostały  one 

 wymienione  w  art.  8  ust.  1  ww.  ustawy.  Jak  wskazano  we  wspomnianym 

 przepisie: 
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 1.  Opodatkowania  w  formie  ryczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych, 

 z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników: 

 1)  opłacających  podatek  w  formie  karty  podatkowej  na  zasadach 

 określonych w rozdziale 3; 

 2)  korzystających,  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  z  okresowego 

 zwolnienia od podatku dochodowego; 

 3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: 

 a) prowadzenia aptek, 

 b) (uchylona) 

 c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 

 d) (uchylona) 

 e) (uchylona) 

 f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami 

 do pojazdów mechanicznych; 

 4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na 

 podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania  energii 

 elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; 

 5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po 

 zmianie działalności wykonywanej: 

 a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki 

 z małżonkiem, 

 b) w formie spółki z małżonkiem na działalność 

 prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, 

 c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną 

 samodzielnie przez drugiego małżonka 

 -  jeżeli  małżonek  lub  małżonkowie  przed  zmianą  opłacali  z  tytułu 

 prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na  ogólnych zasadach. 

 6) (uchylony) 

 W  art.  8  wskazane  zostały  także  sytuacje  utraty  możliwości 

 opodatkowania ryczałtem w trakcie roku. 
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 Podsumowując  przedsiębiorca  chcący  wybrać  taką  formę  opodatkowania 

 musi  sprawdzić  czy  spełnia  wszystkie  warunki  dające  mu  tą  możliwość,  a 

 potem  stosownie  do  art.  9  ust  1  ww.  ustawy  złożyć  naczelnikowi  urzędu 

 skarbowego  właściwemu  według  miejsca  zamieszkania  podatnika 

 Sporządzone  na  piśmie  oświadczenie  o  wyborze  opodatkowania 

 przychodów  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów  ewidencjonowanych  na  dany  rok  podatkowy,  do  20.  dnia 

 miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  osiągnął  pierwszy 

 przychód  z  tego  tytułu  w  roku  podatkowym,  albo  do  końca  roku 

 podatkowego,  jeżeli  pierwszy  taki  przychód  osiągnął  w  grudniu  roku 

 podatkowego. 

 Dodatkowo  konieczne  jest  ustalenie  właściwej  stawki  ryczałtu  od 

 przychodów  ewidencjonowanych  dla  działalności  prowadzonej  przez 

 podatnika. Stawki te określone zostały w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. 

 Odnosząc  się  bezpośrednio  do  tematu  artykułu,  należy  zastanowić  się  jaka 

 stawka  właściwa  będzie  dla  świadczenia  usług  weterynaryjnych.  Bez 

 wątpienia  wykluczyć  można  stawki:  2%,  3%,  5,5%,  10%,  12%,  15%  -  w 

 przepisach bowiem wskazane są wprost przychody pod nie podlegające. 

 Należy natomiast zastanowić się czy odpowiednią stawką będzie: 

 ●  8,5% - właściwa m.in. dla przychodów z działalności usługowej 

 innej niż przypisana do pozostałych stawek, 

 ●  14%  - właściwa m.in. dla przychodów ze świadczenia usług w 

 zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) 

 ●  17%  - właściwa dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych 

 zawodów. 
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 Kwestię  zastosowania  stawki  17  %  wyjaśnić  można  odnosząc  się  do  art.  4 

 ust.  1  pkt  11  ww.  ustawy  gdzie  wskazana  została  definicja  wolnego 

 zawodu.  Zgodnie  z  nim  wolny  zawód  oznacza  pozarolniczą  działalność 

 gospodarczą  wykonywaną  osobiście  przez  tłumaczy,  adwokatów, 

 notariuszy,  radców  prawnych,  biegłych  rewidentów,  księgowych,  agentów 

 ubezpieczeniowych,  agentów  oferujących  ubezpieczenia  uzupełniające, 

 brokerów  reasekuracyjnych,  brokerów  ubezpieczeniowych,  doradców 

 podatkowych,  doradców  restrukturyzacyjnych,  maklerów  papierów 

 wartościowych,  doradców  inwestycyjnych,  agentów  firm  inwestycyjnych 

 oraz  rzeczników  patentowych,  z  tym  że  za  osobiste  wykonywanie  wolnego 

 zawodu  uważa  się  wykonywanie  działalności  bez  zatrudniania  na 

 podstawie  umów  o  pracę,  umów  zlecenia,  umów  o  dzieło  oraz  innych 

 umów  o  podobnym  charakterze  osób,  które  wykonują  czynności  związane 

 z istotą danego zawodu. 

 Jak widać usługi weterynaryjne nie zostały ujęte w powyższej definicji. 

 Jeśli  natomiast  chodzi  o  usługi  w  zakresie  opieki  zdrowotnej,  dla  których 

 określono  stawkę  14%,  odnoszą  się  one  do  PKWiU  dział  86.  W  dziale  tym 

 również  nie  zostały  wymienione  usługi  weterynaryjne.  Usługi 

 weterynaryjne sklasyfikowane zostały natomiast w dziale 75. 

 Z  powyższej  analizy  wynika  zatem,  że  jeśli  podatnik  świadczący  usługi 

 weterynaryjne  spełnia  wszystkie  wymogi,  jako  formę  opodatkowania 

 przychodów  z  działalności  wybrać  może  ryczałt  od  przychodów 

 ewidencjonowanych,  a  stawka  właściwą  do  opodatkowania  przychodów 

 będzie 12,5%. 

 Na  właściwe  ustalenie  stawki  wskazuje  również  interpretacja  indywidualna 

 Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia  21.04.2022.  nr 

 0114-KDIP2-2.4011.128.2022.2.RK 
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 “Rząd przyjął projekt ustawy obniżający PIT do 12%” 

 22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT. 

 Przygotowany  projekt  obniża  PIT  z  17  %  do  12  %  dla  podatników 

 rozliczających  się  według  skali  podatkowej.  Wprowadza  także  możliwość 

 odliczenia  części  składek  zdrowotnych  dla  przedsiębiorców  na  podatku 

 liniowym,  ryczałcie  i  karcie  podatkowej.  Projekt  przewiduje  także  inne 

 rozwiązania, o których pisaliśmy i które jeszcze będziemy analizować. 

 Wiceminister Artur Soboń stwierdził, że: 

 “Wszystkie  zmiany  są  na  korzyść  podatnika.  Nasze  propozycje  zostały 

 przedyskutowane  ze  wszystkimi  zainteresowanymi  środowiskami, 

 szczegółowo  przeanalizowane,  uzgodnione  i  przyjęte  przez  rząd.  Jeszcze 

 w  tym  miesiącu  trafią  do  Sejmu.  W  czerwcu  chcemy  wrócić  z  gotowymi 

 przepisami,  tak  aby  niektóre  z  nich  od  1  lipca  mogły  wejść  w  życie. 

 Uspokajamy  –  zmiany  wymagające  działań  dostosowawczych  przez 

 płatników  zaczną  obowiązywać  od  1  stycznia  2023  r.,  aby  był  czas  na 

 przystosowanie  systemów  informatycznych.  Zaproponowane  rozwiązania 

 są  stabilne,  przewidywalne  i  bardziej  powszechne.  Najwięcej  wciąż 

 zyskują  osoby  o  najniższych  dochodach,  duża  część  z  nich  w  ogóle  nie 

 zapłaci PIT.” 
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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 

 Opłata pobierana przy wjeździe i wyjeździe z parkingu – kiedy 

 powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? 

 Stosownie  do  art.  12  ust.  3  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 prawnych  za  przychody  związane  z  działalnością  gospodarczą  i  z  działami 

 specjalnymi  produkcji  rolnej,  osiągnięte  w  roku  podatkowym,  a  także  za 

 przychody  uzyskane  z  zysków  kapitałowych,  z  wyłączeniem  przychodów,  o 

 których  mowa  w  art.  7b  ust.  1  pkt  1  updop,  uważa  się  należne  przychody, 

 choćby  nie  zostały  jeszcze  faktycznie  otrzymane,  po  wyłączeniu  wartości 

 zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

 Zgodnie  z  art.  12  ust.  3a  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 prawnych  zasadniczo  za  datę  powstania  przychodu,  uważa  się  dzień 

 wydania  rzeczy,  zbycia  prawa  majątkowego  lub  wykonania  usługi,  albo 

 częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

 - wystawienia faktury albo 

 - uregulowania należności. 

 Zatem  pierwszeństwo  w  określeniu  daty  powstania  przychodu  ma  dzień 

 dokonania  czynności:  wydania  rzeczy,  zbycia  prawa  majątkowego, 

 wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. 

 Jeśli  jednak  czynności  te  nastąpią  po  wystawieniu  faktury  lub  po 

 uregulowaniu  należności,  to  moment  powstania  przychodu  rozpoznajemy 

 właśnie w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. 

 Opłaty  parkingowe  mogą  zostać  pobierane  zarówno  przy  wjeździe  na 

 parking jak i podczas wyjazdu. 
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 W  jednej  i  drugiej  sytuacji  za  datę  powstania  przychodu  uznać  należy  datę 

 wykonania  czynności  podlegających  opodatkowaniu  czyli  datę  wykonania 

 usługi. 

 W  pierwszej  sytuacji,  gdy  opłata  dokonywana  jest  przy  wjeździe  na 

 parking,  klient  nabiera  uprawnienia  do  skorzystania  z  usługi  parkingowej 

 w  momencie  wydania  biletu.  Stanowi  on  w  tej  sytuacji  umowę,  gdzie  dwie 

 strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  świadczenia.  Jedna  strona 

 zobowiązuje  się  do  udostępnienia  parkingu,  a  druga  do  uiszczenia  opłaty 

 za usługę. Dochodzi tutaj do sprzedaży usługi. 

 W  drugiej  sytuacji,  gdy  opłata  parkingowa  pobierana  jest  przy  wyjeździe  z 

 parkingu,  usługa  została  już  wykonana,  a  z  chwilą  wyjazdu  znana  jest  jej 

 wartość. 

 W  jednej  i  drugiej  sytuacji  moment  wykonania  usługi  będzie 

 równoznaczny z datą uiszczenia opłaty parkingowej. 

 Stanowisko  takie  zaprezentowane  zostało  w  interpretacji  indywidualnej 

 Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia  19.04.2022.  nr 

 0111-KDIB1-1.4010.2.2022.4.ŚS 
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 PODATEK VAT 

 Odliczenie VAT w okresie zawieszenia – czy to możliwe? 

 Pojęcie  zawieszenia  działalności  gospodarczej  nie  zostało  zdefiniowane  w 

 ustawie  o  podatku  od  towarów  i  usług.  Kwestia  ta  uregulowana  została 

 m.in. w ustawie z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców. 

 Jak  wskazano  w  art.  22  ust.  1  ww.  ustawy:  Przedsiębiorca 

 niezatrudniający  pracowników  może  zawiesić  wykonywanie  działalności 

 gospodarczej  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  ustawie,  z 

 uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. 

 W  art.  23  ust.  1  i  2  wskazano  natomiast,  że  działalność  gospodarcza  może 

 zostać zawieszona: 

 -  na  czas  nieokreślony  albo  określony,  nie  krótszy  jednak  niż  30  dni  –  w 

 przypadku  przedsiębiorcy  wpisanego  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji 

 o Działalności Gospodarczej 

 -  na  okres  od  30  dni  do  24  miesięcy  –  w  przypadku  przedsiębiorcy 

 wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 Zakres  czynności  które  może  i  których  nie  może  wykonywać 

 przedsiębiorca  w  okresie  zawieszenia,  a  także  prawa  i  obowiązki  w  tym 

 czasie określone zostały natomiast w art. 25 ust. 1 i 2. Zgodnie z nimi: 

 1.  W  okresie  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej 

 przedsiębiorca  nie  może  wykonywać  działalności  gospodarczej  i  osiągać 

 bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 2.  W  okresie  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej 

 przedsiębiorca: 
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 1)  może  wykonywać  wszelkie  czynności  niezbędne  do  zachowania 

 lub  zabezpieczenia  źródła  przychodów,  w  tym  rozwiązywania 

 zawartych wcześniej umów; 

 2)  może  przyjmować  należności  i  jest  obowiązany  regulować 

 zobowiązania,  powstałe  przed  datą  zawieszenia  wykonywania 

 działalności gospodarczej; 

 3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 

 4)  ma  prawo  albo  obowiązek  uczestniczyć  w  postępowaniach 

 sądowych,  postępowaniach  podatkowych  i  administracyjnych 

 związanych  z  działalnością  gospodarczą  wykonywaną  przed  datą 

 zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

 5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 

 6)  może  osiągać  przychody  finansowe,  także  z  działalności 

 prowadzonej  przed  datą  zawieszenia  wykonywania  działalności 

 gospodarczej; 

 7)  może  zostać  poddany  kontroli  na  zasadach  przewidzianych  dla 

 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą; 

 8)  może  powołać  albo  odwołać  zarządcę  sukcesyjnego,  o  którym 

 mowa  w  ustawie  z  dnia  5  lipca  2018  r.  o  zarządzie  sukcesyjnym 

 przedsiębiorstwem  osoby  fizycznej  i  innych  ułatwieniach  związanych 

 z  sukcesją  przedsiębiorstw  (Dz.  U.  poz.  1629  oraz  z  2019  r.  poz. 

 1495). 

 Zawieszenie  działalności  nie  oznacza  całkowitego  zaprzestania 

 wykonywania  działalności  gospodarczej,  zatem  podatnik  zarejestrowany 

 jako  podatnik  VAT  pozostaje  nim  również  w  okresie  zawieszenia. 

 Zasadniczo  nie  ma  on  jednak  obowiązku  składania  pliku  JPK_VAT  z 
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 deklaracją  za  okresy  rozliczeniowe,  których  dotyczy  zawieszenie.  Nie  ma 

 jednak  przeciwwskazań,  żeby  pliki  te  były  składane.  Warto  jednak 

 wspomnieć,  że  podatnik  który  zawiesił  wykonywanie  działalności 

 gospodarczej  na  okres  co  najmniej  6  kolejnych  miesięcy  podlega 

 wykreśleniu  z  urzędu  z  rejestru  podatników  VAT.  Wskazuje  na  to  art.  96 

 ust.  9a  pkt.  1  ustawy  o  VAT.  Jednak  zgodnie  z  art.  96  ust.  9g  zostaje  on 

 zarejestrowany  jako  podatnik  VAT  z  dniem  wznowienia  działalności 

 gospodarczej bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. 

 W  ustawie  o  podatku  od  towarów  i  usług  nie  określono  zasad  rozliczenia 

 podatku  VAT  w  okresie  zawieszenie,  przyjąć  zatem  należy,  że  obowiązują 

 w tej sytuacji zasady ogólne. 

 Podatnik, może: 

 -  składać  plik  JPK_VAT  na  bieżąco  za  okresy,  w  których  działalność  była 

 zawieszona  i  dokonywać  odliczenia  VAT  naliczonego,  mimo  braku  takiego 

 obowiązku  (przy  czym  traci  taką  możliwość  jeśli  zostanie  wykreślony  z 

 rejestru  podatników  VAT,  jeśli  zawieszenie  będzie  trwało  co  najmniej  6 

 miesięcy) lub 

 -wykazać  skumulowany  podatek  naliczony  jaki  wystąpił  w  okresie 

 zawieszenia  w  pierwszym  pliku  JPK_VAT  złożonym  po  wznowieniu 

 działalności gospodarczej. 

 Można  się  tutaj  także  odnieść  do  stanowiska  Ministerstwa  Finansów  dot. 

 JPK_VAT z deklaracją. 

 Na  pytanie:  Czy  w  okresie  zawieszenia  (do  6  m-cy  podatnik  nie  jest 

 wykreślony)  podatnik,  który  zrobił  zakupy,  ma  obowiązek  wysyłania  pliku 

 JPK_VAT  z  deklaracją  za  poszczególne  miesiące?  Ministerstwo  udzieliło 

 następującej  odpowiedzi:  Nie,  w  takiej  sytuacji  podatnik  może  wykonać 
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 odliczenie  w  JPK_VAT  z  deklaracją,  który  składa  za  pierwszy  okres 

 rozliczeniowy po odwieszeniu. 

 Najważniejsze  jest  jednak  określenie  w  jakim  zakresie  odliczenie  podatku 

 VAT jest możliwe. 

 Jak  wskazano  w  art.  86.  ust  1  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług:  W 

 zakresie,  w  jakim  towary  i  usługi  są  wykorzystywane  do  wykonywania 

 czynności  opodatkowanych,  podatnikowi,  o  którym  mowa  w  art.  15, 

 przysługuje  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę 

 podatku  naliczonego,  z  zastrzeżeniem  art.  114,  art.  119  ust.  4,  art.  120 

 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

 Natomiast  zgodnie  z  art.  86  ust.  2  pkt  1  lit.  a  kwotę  podatku  naliczonego 

 stanowi  suma  kwot  podatku  wynikających  z  faktur  otrzymanych  przez 

 podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. 

 Jak  wynika  z  powyższych  przepisów  podatnikom  w  okresie  zawieszenie 

 działalności  gospodarczej  przysługuje  prawo  do  odliczenia  podatku 

 naliczonego  w  zakresie,  w  jakim  towary  i  usługi  wykorzystywane  będą  do 

 wykonywania  czynności  opodatkowanych.  Nie  ma  zatem  możliwości 

 odliczenia  VAT  od  towarów  i  usług  niewykorzystywanych  do  czynności 

 opodatkowanych,  a  więc  zwolnionych  z  podatku  oraz  niepodlegających 

 podatkowi VAT. 

 Stanowisko  powyższe  jest  zgodne  z  interpretacją  indywidualną  Dyrektora 

 Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia  15.04.2022  r.  o  numerze 

 0113-KDIPT1-3.4012.925.2021.3.MWJ, w której wskazano: 

 Nie  ulega  wątpliwości,  że  prawo  do  odliczenia  przysługuje  w  przypadku 

 tych  wydatków,  których  przedsiębiorca  dokonuje  stale  (np.  opłaty  za 

 telefon,  czynsz  za  najem  lokalu)  na  podstawie  umowy  podpisanej  przed 

 zawieszeniem  i  kontynuowanej  po  ponownym  rozpoczęciu  działalności. 
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 Należy  ponadto  przyjąć,  że  w  przypadku  „nowych”  zakupów  (które  nie 

 wynikają  z  kontynuacji  wcześniejszych  zobowiązań)  prawo  do  odliczania 

 podatku  naliczonego  będzie  ewentualnie  przysługiwało  w  odniesieniu  do 

 tych  towarów  i  usług,  których  nabycie  w  okresie  zawieszenia  bezpośrednio 

 wiąże  się  z  zabezpieczeniem  potrzeb  przedsiębiorstwa,  tak  aby  mogło 

 kontynuować działalność gospodarczą po jej odwieszeniu. 

 Zakwalifikowanie  poniesionych  wydatków  w  czasie  zawieszenia 

 działalności  w  dużej  mierze  zależy  od  rodzaju  działalności.  Tym  samym 

 przyznanie  prawa  do  odliczenia  podatku  naliczonego  od  wydatków 

 poniesionych  w  okresie  zawieszenia  wymaga  każdorazowo  dokonania 

 wnikliwej  analizy  całokształtu  okoliczności  towarzyszących  nabyciu 

 towarów  i  usług  oraz  oceny  czy  jest  ono  niezbędne  dla  działalności 

 gospodarczej podatnika po jej odwieszeniu. 

 Na  możliwość  odliczenia  podatku  VAT  z  faktur  w  okresie  zawieszenia  wskazuje 

 także  interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  dnia 

 23.07.2021 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.324.2021.3.AZ: 

 Mając  na  uwadze  przywołane  przepisy  prawa  oraz  opis  sprawy  należy 

 stwierdzić,  że  w  odniesieniu  do  wydatków  poniesionych  w  okresie 

 zawieszenia  działalności  gospodarczej,  Wnioskodawcy  przysługuje  prawo 

 do odliczenia kwoty podatku naliczonego. 

 (...) 

 Mając  jednakże  na  uwadze  fakt,  że  w  okresie  zawieszenia  podatnik  nie 

 jest  zobowiązany  do  składania  deklaracji  podatkowych  prawo  do 

 odliczenia  kwoty  podatku  naliczonego  może  zostać  zrealizowane  również 

 przez  wykazanie  tej  kwoty  w  pierwszej  deklaracji  składanej  po 

 odwieszeniu  działalności  gospodarczej.  Powyższa  zasada  ma  zastosowanie 

 do  wszystkich  wydatków,  do  których  prawo  do  odliczenia  powstanie  w 

 okresie  zawieszenia,  zarówno  tych  wykorzystanych  do  działalności  przed 
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 zawieszeniem  działalności  gospodarczej,  jak  też  niezbędnych  do 

 utrzymania tej działalności poniesionych w okresie zawieszenia. 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

 przyjęty przez Radę Ministrów. 

 20.04.2022  Rada  Ministrów  przyjęła  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o 

 podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów. 

 Termin  wejścia  w  życie  nowych  rozwiązań  przewidziany  jest  na  1  lipca 

 2022 r. 

 Celem  zmian  jest  dostosowanie  polskiego  prawa  do  unijnych  przepisów 

 przewidujących  szczególne  rozwiązania  i  preferencje  w  zakresie  VAT,  w 

 odniesieniu  do  działań  obronnych  realizowanych  w  ramach  unijnej 

 wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. 

 Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie to: 

 ●  Wprowadzenie  zwolnienia  z  VAT  dla  importu  towarów  przez  siły 

 zbrojne  innych  państw  członkowskich  do  użytku  tych  sił  lub 

 towarzyszącego  im  personelu  cywilnego  (także  zaopatrzenia  ich  mes 

 bądź  kantyn),  jeżeli  siły  te  biorą  udział  w  działaniach  obronnych 

 przeprowadzanych  w  celu  realizacji  działania  UE  w  ramach  wspólnej 

 polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). 

 ●  Uznanie  za  wewnątrzwspólnotowe  nabycie  towarów  przemieszczenia 

 towarów,  które  mają  być  wykorzystane  przez  siły  zbrojne  państwa 

 członkowskiego  uczestniczącego  w  działaniach  obronnych 

 przeprowadzanych  w  celu  realizacji  działania  UE  w  ramach  WPBiO. 

 Będzie  to  dotyczyło  przypadku,  gdy  towary  te  zostały 

 przemieszczone  (wykorzystane)  do  użytku  tych  sił  zbrojnych  lub 

 towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli: 
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 ○  towary  te  nie  zostały  nabyte  przez  te  siły  zbrojne  na  ogólnych 

 zasadach  regulujących  opodatkowanie  na  rynku  krajowym 

 państwa członkowskiego oraz 

 ○  import  tych  towarów  nie  podlegałby  zwolnieniu  z  VAT 

 określonemu wyżej. 

 ●  Umożliwienie  Ministrowi  finansów  określenia  w  rozporządzeniu 

 przypadków  i  trybów  zwrotu  podatku  siłom  zbrojnym  państw 

 członkowskich  biorących  udział  w  działaniach  obronnych 

 prowadzonych  w  celu  realizacji  działania  UE  w  ramach  wspólnej 

 polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi cywilnemu. 
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 INNE ZAGADNIENIA 

 Zniesienie odpowiedzialności księgowych – czy możemy czuć się 

 bezpiecznie? 

 Zawód  księgowego  wiąże  się  ze  znajomością  przepisów  podatkowych  i 

 nadążaniem  za  wciąż  pojawiającymi  się  w  nich  zmianami,  co  w  obecnej 

 chwili  jest  dużym  wyzwaniem.  Konieczne  jest  wygospodarowanie 

 dodatkowego czasu na szkolenia. 

 Sfery przypisane do odpowiedzialności księgowego to m.in.: 

 ●  rozliczenia podatkowe 

 ●  rozliczenia ZUS, 

 ●  prowadzenie ksiąg, 

 ●  sporządzanie sprawozdań finansowych, 

 ●  inne czynności. 

 Natomiast  wśród  rodzajów  odpowiedzialności  można  wskazać 

 odpowiedzialność: podatkową, cywilną, pracowniczą i karną. 

 O  ile  w  kwestii  odpowiedzialności  podatkowej,  oczywiste  jest,  że  to 

 podatnik  odpowiada  całym  swoim  majątkiem  za  wynikające  ze 

 zobowiązań  podatkowych  podatki,  to  w  pozostałych  rodzajach 

 odpowiedzialności  nie  jest  to  już  takie  jasne.  Na  odpowiedzialność 

 podatnika w tym przypadku wskazuje art. 26 Ordynacji Podatkowej. 

 Z  największymi  problemami  w  obecnej  chwili  borykają  się  zapewne  biura 

 rachunkowe.  Chociaż  nie  ma  przepisów  odnoszących  się  bezpośrednio  do 

 odpowiedzialności  biur  rachunkowych,  to  w  Kodeksie  Cywilnym 

 uregulowane  są  kwestie  dotyczące  odpowiedzialności  kontraktowej. 

 Dlatego  tak  ważne  jest  prawidłowe  przygotowanie  umowy  o  świadczenie 
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 usług  księgowych,  z  której  jasno  wynikać  będzie  zakres  odpowiedzialności 

 biura  rachunkowego.  O  odpowiedzialności  osoby  której  powierzono 

 prowadzenie ksiąg mowa jest także w ustawie o rachunkowości. 

 Aktualnie  nie  znamy  jeszcze  treści  nowego  zapisu  w  ustawie  dotyczącego 

 zwolnienia  z  odpowiedzialności  księgowych.  Z  prezentacji  przygotowanej 

 przez  Ministerstwo  Finansów  wynika,  że  jedną  ze  zmian  jest  “wyłączenie 

 odpowiedzialności  księgowych”.  W  wypowiedzi  Wiceministra  Finansów 

 Artura  Soboń  na  konferencji  prasowej  mowa  była  jednak  o  tym,  że  błędy 

 nie  będą  skutkowały  “dodatkową  odpowiedzialnością  dla  księgowych”. 

 Użył on następujących słów: 

 ,,Sami  księgowi  mają  dzisiaj  zadanie,  które  nie  jest  łatwe  i  wymaga  pracy 

 także  na  zmieniających  się  przepisach,  stąd  zgodnie  z  ich  oczekiwaniami 

 robimy  korekty  związane  z  odpowiedzialnością,  tak  aby  było  jasne,  że 

 przy  tych  zmianach,  te  błędy  nie  będą  skutkowały  dodatkową 

 odpowiedzialnością dla księgowych” 

 Co  przyniosą  nowe  rozwiązania,  okaże  się  jak  już  pojawi  się  projekt 

 ustawy, a jeszcze więcej pokaże praktyka. 

 Zatem  na  postawione  pytanie  –  czy  w  związku  z  nowymi  proponowanymi 

 rozwiązaniami  jako  księgowi  możemy  czuć  się  zupełnie  bezpiecznie?  – 

 należy stwierdzić że nie. 

 Być  może  nowe  regulacje  zniosą  odpowiedzialność  księgowych  ale  można 

 się domyślać, że tylko w zakresie stosowania przepisów Polskiego Ładu. 

 Poza  tym  bardzo  istotną  kwestią  dla  wszystkich  księgowych  jest  zaufanie 

 pracodawcy  w  związku  z  zawartą  umową  o  pracę  czy  też  zaufanie 

 zleceniodawcy w przypadku biur rachunkowych. 
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 Błędy,  niewłaściwe  decyzje  i  czynności  mogą  przynieść  niekorzystne  dla 

 nich  rozwiązania.  A  niestety  w  natłoku  wciąż  pojawiających  się  zmian, 

 dodatkowych  obowiązków  i  często  braku  spójności  w  przepisach  i  ich 

 interpretacji,  pojawia  się  duże  ryzyko  ich  popełnienia.  Utrata  zaufania  to 

 także kara za ewentualne pomyłki. 

 Nie  pozostaje  zatem  nic  innego  jak  życzyć  nam  wszystkim  dużo  siły  i 

 wytrwałości  w  zrozumieniu  i  stosowaniu  zmieniających  się  przepisów 

 podatkowych. 

 Kwestię  tę  będziemy  oczywiście  śledzić  i  podzielimy  się  naszymi 

 spostrzeżeniami, kiedy już rząd zaprezentuje ostateczną wersję zmian. 
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 TYGODNIÓWKA PLUS 

 PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ 

 PROBLEMÓW W KSIĘGOWOŚCI 

 Umowa użyczenia podpisana ze współmałżonkiem a możliwość 

 uwzględnienia wydatków w kosztach uzyskania przychodu. 

 Podatnik  prowadzący  jednoosobową  działalność  gospodarczą 

 użytkuje  samochód  osobowy  na  podstawie  umowy  użyczenia, 

 którą  podpisał  z  żoną.  Nie  posiadają  oni  rozdzielności  majątkowej. 

 Żona  widnieje  w  dowodzie  rejestracyjnym  jako  jedyny  właściciel 

 samochodu.  Zgodnie  z  umową  użyczenia  podatnik  ponosi  wszelkie 

 opłaty  i  wydatki  związane  z  używaniem  samochodu.  Używa  go 

 zarówno  dla  celów  prywatnych  jak  i  do  działalności  gospodarczej. 

 Czy  i  w  jakiej  wysokości  może  on  ująć  wydatki  związane  z 

 eksploatacją  samochodu  oraz  polisę  w  kosztach  uzyskania 

 przychodów? 

 Przedsiębiorca  ma  prawo  kwalifikować  do  kosztów  uzyskania  przychodu 

 wydatki  związane  z  samochodem  użytkowanym  na  podstawie  umowy 

 użyczenia. 

 Jednak  w  sytuacji  użyczenia  samochodu  od  współmałżonka  istotne  jest 

 kiedy  samochód  będący  przedmiotem  użyczenia  został  nabyty.  Z  chwilą 

 zawarcia  małżeństwa  powstaje  między  małżonkami  z  mocy  ustawy 

 wspólność  majątkowa  obejmująca  przedmioty  majątkowe  nabyte  w  czasie 

 jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. 
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 Wariant I - samochód został nabyty przed zawarciem małżeństwa: 

 Jeśli  samochód  został  nabyty  przed  zawarciem  małżeństwa  stanowi 

 majątek osobisty żony. 

 W  odniesieniu  do  kosztów  eksploatacyjnych  typu  paliwo  czy  wymiana 

 opon  zastosowanie  będzie  miał  art.  23  ust  1  pkt  46a:  Nie  uważa  się  za 

 koszty  uzyskania  przychodów  25%  poniesionych  wydatków,  z 

 zastrzeżeniem  pkt  36,  z  tytułu  kosztów  używania  samochodu  osobowego, 

 innego  niż  określony  w  pkt  46,  na  potrzeby  prowadzonej  przez  podatnika 

 działalności  gospodarczej  -  jeżeli  samochód  osobowy  jest  wykorzystywany 

 również  do  celów  niezwiązanych  z  działalnością  gospodarczą  prowadzoną 

 przez podatnika. 

 W  związku  z  tym  do  kosztów  uzyskania  przychodów  zakwalifikować  można 

 75% poniesionych wydatków. 

 Jeśli  natomiast  chodzi  o  AC,  należy  odnieść  się  do  art.  23  ust.  1  pkt  47: 

 Nie  uważa  się  za  koszty  uzyskania  przychodów  składek  na  ubezpieczenie 

 samochodu  osobowego,  innego  niż  określony  w  pkt  46,  w  wysokości 

 przekraczającej  ich  część  ustaloną  w  takiej  proporcji,  w  jakiej  kwota 

 150.000  zł  pozostaje  do  wartości  samochodu  przyjętej  dla  celów 

 ubezpieczenia; 

 Jeśli  więc  wartość  samochodu  nie  przekracza  wartości  150.000  zł. 

 ubezpieczenie  AC  będzie  w  całości  stanowiło  koszt  uzyskania  przychodu. 

 W przypadku wyższej wartości samochodu należy zastosować proporcję. 

 Limit  150  tys.  zł  nie  dotyczy  składek  na  OC  i  NNW,  ponieważ  ich  wysokość 

 nie  zależy  od  wartości  auta.  Podatnicy  mogą  je  więc  odliczać  od  przychodu 

 w całości. 

 Wariant II - samochód został nabyty w trakcie małżeństwa: 
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 Jeśli  samochód  został  nabyty  w  czasie  trwania  małżeństwa  stanowi 

 współwłasność  podatnika  i  małżonki,  bez  względu  na  to  kto  widnieje  jako 

 właściciel  w  dowodzie  rejestracyjnym.  Pojazd  ten  należy  do  majątku 

 wspólnego. 

 Do  kosztów  eksploatacyjnych  i  polisy  będzie  miał  więc  zastosowanie  art. 

 23  ust.  1  pkt  46  ustawy  o  pdof:  Nie  uważa  się  za  koszty  uzyskania 

 przychodów  poniesionych  wydatków  z  tytułu  kosztów  używania, 

 stanowiącego  własność  podatnika  prowadzącego  działalność  gospodarczą, 

 samochodu  osobowego  niebędącego  składnikiem  majątku,  o  którym 

 mowa  w  art.  14  ust.  2  pkt  1,  oraz  składek  na  ubezpieczenie  takiego 

 samochodu;  te  wydatki  i  składki  w  wysokości  20%  stanowią  jednak  koszty 

 uzyskania  przychodów  pod  warunkiem,  że  samochód  ten  jest 

 wykorzystywany  również  do  celów  związanych  z  działalnością  gospodarczą 

 prowadzoną przez podatnika; 

 W  konsekwencji  do  kosztów  uzyskania  przychodu  podatnik  może  zaliczać 

 jedynie 20 % kosztów jego używania oraz składek na ubezpieczenie. 
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 TEMAT TYGODNIA 

 Zmiana formy opodatkowania? Pamiętaj, że poza wysokością 

 podatku zmienia się także wysokość składki zdrowotnej. 

 Jednym  z  rozwiązań  jakie  zaproponował  rząd  13  kwietnia  br.  po 

 przeprowadzonych  konsultacjach  społecznych  jest  zmiana  formy 

 opodatkowania na 2022. 

 Kto  może  skorzystać  z  takiej  możliwości?  Przedsiębiorcy,  którzy  na 

 początku  roku  wybrali  jako  formę  opodatkowania  podatek  liniowy  lub 

 ryczałt. Mogą oni wybrać rozliczenie wg skali podatkowej. 

 Podatnicy,  którzy  wybrali  podatek  liniowy  zmiany  będą  mogli  dokonać  ex 

 post, czyli po zakończeniu roku podatkowego 2022. 

 Natomiast podatnicy, którzy wybrali ryczałt zmiany będą mogli dokonać: 

 ●  po zakończeniu roku do 30.04.2023 r. lub 

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

 będą płacić podatek wg skali za pół roku podatkowego. 

 Wszystkich  czeka  zatem  spore  wyzwanie.  Aby  dokonać  właściwego 

 wyboru  konieczne  jest  przygotowanie  dodatkowych  kalkulacji,  a  przy  ich 

 sporządzeniu  nie  można  zapomnieć,  że  zmiana  formy  opodatkowania  na 

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

 opodatkowania,  ale  także  zupełnie  inna  wysokość  składki  zdrowotnej.  Przy 

 dodaniu  tego  składnika  zmiana  może  okazać  się  niekorzystna,  bowiem 

 sposób  rozliczania  składki  zdrowotnej  w  przypadku  skali  podatkowej  jest 

 najmniej korzystny. 
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 Jak wygląda składka zdrowotna przy ryczałcie? 

 Jej  wysokość  zależy  od  rocznych  przychodów  podatnika.  W  roku  2022 

 miesięczna składka wynosi: 

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

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

 ale nie wyższych niż 300 tys. zł; 

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

 zł. 

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

 Polski  Ład  z  dnia  24.03.2022  r.  przewidziano  możliwość  odliczenia  przez 

 ryczałtowców  od  przychodu  połowy  zapłaconych  składek  zarówno  za 

 siebie jak i za osoby współpracujące. 

 Jak wygląda składka zdrowotna przy podatku liniowym? 

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

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

 wynagrodzenie.  Czyli  w  2022  roku  minimalna  miesięczna  składka 

 zdrowotna wynosi 270,90 zł. 

 Tutaj  także  pod  uwagę  należy  wziąć  zmiany,  które  prawdopodobnie  wejdą 

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

 formę  opodatkowania  wybrał  podatek  liniowy  będzie  mógł  zaliczyć  do 

 kosztów  uzyskania  przychodu  zapłaconą  za  siebie  i  za  osoby 

 współpracujące  składkę  zdrowotną  –  do  wysokości  rocznego  limitu,  który 

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

 Jej  wysokość  to  9%  podstawy,  stanowiącej  dochód  przedsiębiorcy. 

 Podobnie  jak  w  przypadku  podatku  liniowego  jej  miesięczna  wysokość  nie 

 może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenie. 

 Co będzie korzystniejsze w zakresie samego podatku dochodowego? 

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

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

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

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

 stawka podatku wynosi już 32%. 

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

 przypadku  lepiej  zarabiających  przedsiębiorców  wciąż  może  być 

 korzystniejszym rozwiązaniem. 

 Ryczałt  najczęściej  wybierają  przedsiębiorcy,  którzy  nie  ponoszą  wysokich 

 kosztów  prowadzenia  działalności.  Po  zmianach  może  jednak  przestać  być 

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

 15% lub 17%. 

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

 ●  danina solidarnościowa, której nie płacą tylko ryczałtowcy, 

 ●  możliwość  skorzystania  ze  wspólnego  rozliczenia  z  małżonkiem  lub 

 z  samotnie  wychowywanym  dzieckiem  –  przewidziana  tylko  dla 

 opodatkowanych skalą podatkową, 

 ●  ulga  prorodzinna  –  również  przewidziana  tylko  dla  opodatkowanych 

 skalą podatkową. 
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 Biorąc  pod  uwagę  ewentualną  zmianę  nie  sposób  także  nie  wspomnieć  o 

 dodatkowych  kosztach  związanych  z  konsultacjami  podatkowymi  czy 

 obsługą  księgową.  Poza  dodatkowymi  kalkulacjami,  konieczne  jest  także 

 korekta  składki  zdrowotnej  a  w  przypadku  zmiany  z  ryczałtu  na  skalę 

 konieczne  będzie  również  prowadzenie  podatkowej  księgi  przychodów  i 

 rozchodów za 2022 r. 
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 SPRAWDŹ CZY TE NADCHODZĄCE TERMINY 

 CIĘ DOTYCZĄ 

 25.04.2022 

 ●  wpłata podatku VAT za marzec 2022 r. 

 ●  złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2022 r. 

 ●  przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2022 r. 

 ●  przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2022 r. (część ewidencyjna) 

 oraz za styczeń, luty i marzec 2022 r. (część deklaracyjna) 

 ●  wpłata podatku akcyzowego za marzec 2022 r. oraz złożenie 

 deklaracji dla podatku akcyzowego 

 ●  przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 

 wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2022 r. 

 ●  złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 

 marzec 2022 r. 

 ●  przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do 

 wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2022 r. 

 ●  rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2022 r. 

 ●  rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 

 2022 r. 
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