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złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za
marzec 2022 r.

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec
2022 r.
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu
2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z
tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu:
wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu
2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie
informacji CIT-7
wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od
dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze
ustawy o pdop powstałego w marcu 2022 r.
złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
PIT-NZ i PIT-NZS za marzec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego
wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r.
do marca 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu
2022 r.
złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
CIT-NZ za marzec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego
wykazanego w tej deklaracji

5.04.2022

7.04.2022 

SPRAWDŹ CZY PAMIĘTAŁAŚ/EŚ O WSZYSTKICH
WAŻNYCH TERMINACH
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skala podatkowa: zmniejszenie podatku PIT z 17% na 12%,
podatek liniowy: składka zdrowotna w kosztach uzyskania
przychodu do kwoty 8700 zł.
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: połowa opłaconej
składki zdrowotnej odliczona od przychodu,
karta podatkowa: pomniejszenie podatku do kwoty 19% wysokości
składki zdrowotnej,
możliwość złożenia oświadczenia PIT-2 nawet 3 płatnikom,
możliwość pełnego rozliczenia PIT samotnego rodzica z dzieckiem,
likwidacja ulgi dla klasy średniej,
likwidacja abolicji podatkowej,
likwidacja ulgi “Pałacyk+”,
oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej
składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
wprowadzenie mechanizmu osłonowego, który spowoduje, że
organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku nie stracą na
zmianach.

02.04.2022 r. Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje w sprawie
proponowanych zmian w systemie podatkowym w 2022 r.
Zmiany te ogłoszone zostały na konferencji prasowej w dniu 24 marca
2022 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego. 
Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd:

Projekt poddany został konsultacjom społecznym, które trwały do 2
kwietnia. Udział w konsultacjach wzięli m.in. przedstawiciele doradców
podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, związków zawodowych, a
także organizacji pozarządowych i samotnych rodziców. Uwagi
powyższych środowisk mają wpłynąć na ostateczny kształt projektu
ustawy, która prawdopodobnie zacznie obowiązywać już od 01.07.22 r.
Ministerstwo planuje także kolejne spotkania, na których wszystkie
propozycje przedyskutowane zostaną z zainteresowanymi
środowiskami. 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
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Dochód dla celów składki zdrowotnej przez przedsiębiorców
ustalany będzie z uwzględnieniem różnic remanentowych. 
Przy ustalaniu dochodów dla celów obliczenia składki zdrowotnej nie
będzie uwzględniana większość dochodów/przychodów wolnych od
opodatkowania. Wyjątek stanowią: dochody z realizacji inwestycji
lub uzyskane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz
przychody objęte ulgą na powrót, ulgą dla pracujących seniorów i
rodzin 4+. Zasada ta dotyczy także przedsiębiorców
opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie
powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

05.04.2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw. 
Co oznacza nowelizacja przepisów dla przedsiębiorców?

1.

2.

3.

 SKŁADKA ZDROWOTNA
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Faktura sporządzona w taki sposób nie wymaga dodatkowego
dostarczenia do kontrahenta, np w formie mailowej. Odbiorca
faktury będzie mógł ją odebrać za pomocą systemu KSeF.
Jednocześnie daje to pewność, że faktura dotarła do kontrahenta.
Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 106na ust. ustawy o VAT
otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego
Systemu e-Faktur wymaga akceptacji odbiorcy faktury.
Obowiązek przechowywania dokumentacji spoczywać będzie na
KSeF, a podatnik będzie miał pewność, że e-faktura nie ulegnie
zniszczeniu. Będzie miał także możliwość wglądu w jej treść w
każdym momencie.
Ułatwienie wprowadzania faktur do programu księgowego. 
Dla podatników wystawiających e-faktury planowane jest
wprowadzenie skróconego okresu zwrotu VAT z 60 na 40 dni.
Jest to również sposób na walkę z wyłudzeniami VAT.
Uproszczenie systemu kontroli przez organy podatkowe, które na
bieżąco dysponowały będą wszystkimi danymi.

07.04.2022 r. odbyło się się webinarium Ministerstwa Finansów dot.
Aplikacji Podatnika KSeF na którym zaprezentowane i omówione zostały
funkcje aplikacji. Aplikacja ta umożliwiać będzie m.in. zarządzanie
uprawnieniami, wystawianie oraz odbieranie faktur z KSeF.
Przepisy umożliwiające wystawianie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia jest to
jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Na chwilę
obecną korzystanie z e-Faktur jest dobrowolne. Jednak od 2023 roku
planowane jest wprowadzenie obowiązku korzystania z e-Faktur.
E-faktura ustrukturyzowana musi posiadać wszystkie informacje, które
są niezbędne na każdej fakturze VAT. Różnica jest taka, że zostaje ona
zapisana w formacie xml, który pozwala na przesyłanie danych w niej
zawartych w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem systemu
KSeF. 
Korzyści jakie płyną z korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Nie sposób jednak nie wspomnieć o dodatkowych obowiązkach, które
się z tym wiążą. Przede wszystkim są to dodatkowe koszty zarówno dla
przedsiębiorców, księgowych czy też dostawców oprogramowania.
Problemem może być także anulowanie faktury gdy wystawiono ją pod
wpływem błędu, np. pomylono nabywcę.

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR
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“Podatek od podatku”
“Niewspółmierność czasu na korektę”
“Zaliczka zamiast składki”
Sposób zaliczania do kosztów podatkowych faktur dostarczanych w
kolejnym miesiącu a podstawa do składki zdrowotnej
Uściślenie istniejących uregulowań prawnych w związku z
przekazywanymi informacjami przez ZUS w swoich poradnikach oraz
podczas webinariów.
Zmiana przepisów odnośnie bieżącego okresu kalendarzowego czy
składkowego.
“Składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu” – postulat
zmiany zasad ustalania podstawy składki zdrowotnej osoby
współpracującej
Rok składkowy – składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i
osób prawnych odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodu
składek z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych ze
środków pracodawcy w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w
kolejnym miesiącu kalendarzowym
„Zmiana wyboru formy opodatkowania”.

06.04.2022 r. Krajowa Izba Biur Rachunkowych we współpracy z FWiRBR,
SKwP i gronem zaufanych Doradców Podatkowych wystosowała do
Premiera RP list otwarty ws. składki zdrowotnej w Polskim Ładzie. List
był apelem o powołanie grupy ekspertów, którzy w sposób
merytoryczny odnieśliby się do zapisów  Polskiego Ładu. Przedstawiono
w nim również szereg kwestii, które wymagają pilnych konsultacji oraz
modyfikacji.
Najważniejsze punkty to:

Całość listu dostępna na platformie, do pobrania w PDF: "List otwarty
odnośnie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie".

LIST OTWARTY DO PREMIERA RP W SPRAWIE
SKŁADKI ZDROWOTNEJ W POLSKIM ŁADZIE
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złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2022 r.

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.

11.04.2022 

15.04.2022

SPRAWDŹ CZY TE NADCHODZĄCE TERMINY
CIĘ DOTYCZĄ
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TO SIĘ PRZYDA - PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ
POJAWIAJĄCYCH SIĘ PYTAŃ W KSIEGOWOŚCI

Jakie mamy warianty rozliczenia kosztów wynagrodzeń i składek
ZUS finansowanych przez płatnika w jednoosobowej działalności
gospodarczej?

Przepisy odnoszące się do wynagrodzeń:

Art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof: „Należności z tytułów, o których mowa w
art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty
uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że
zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z
przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego
strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje
się art. 23 ust. 1 pkt 55.”

Art. 23 ust. 1 pkt 55: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu
niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6,
art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania
praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o
praktykach absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu
uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust.
6ba;

Zgodnie z powyższym wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania
przychodu:
- w miesiącu za który są należne - jeżeli będą wypłacone lub postawione
do dyspozycji pracownika z zachowaniem terminu ich wypłaty,
- w miesiącu w którym zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji
- jeżeli będą wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika z
uchybieniem terminu ich wypłaty.
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Przepisy odnoszące się do składek ZUS:

Zgodnie z z art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych składki ZUS finansowane przez płatnika stają się kosztem
podatkowym w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne. Jednak
aby tak było składki te powinny zostać uregulowane od należności
wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu:

- za który są należne - w terminie wynikającym z przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,
- następnym - w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy
lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15
dnia miesiąca, w którym dokonywana jest wypłata wynagrodzenia.
Jeśli płatnik naruszy wskazane terminy, składki ZUS mogą obciążyć
koszty podatkowe w dacie przekazania ich do ZUS - na co wskazuje art.
23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof. 

Warianty ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w przykładach:

1. Wypłata wynagrodzeń do ostatniego dnia miesiąca za który są
należne
Przykład: Lista płac za kwiecień - wypłata do ostatniego dnia miesiąca
czyli do 30.04.
Ponieważ pracownik otrzymał wynagrodzenie za kwiecień w kwietniu to
składki widniejące na tej liście płac wykażemy również w DRA za
kwiecień - DRA 01 04 2022.
Wynagrodzenie będzie kosztem kwietnia. Składki ZUS, jeśli będą
zapłacone w terminie czyli do 20.05 również będą kosztem kwietnia. Jeśli
zostaną opłacone po terminie-będą kosztem w dacie zapłaty.

TO SIĘ PRZYDA - PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ
POJAWIAJĄCYCH SIĘ PYTAŃ W KSIEGOWOŚCI
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2. Wypłata wynagrodzeń do 10 dnia następnego miesiąca
Przykład: Lista płac za kwiecień - wypłata do 10 dnia następnego
miesiąca czyli do 10.05.
Pracownik otrzyma wynagrodzenie za kwiecień w maju-składki więc
zgodnie z datą wypłaty wykazane zostaną w DRA za maj - DRA 01 05
2022.
Wynagrodzenie będzie kosztem kwietnia. Składki ZUS natomiast w tej
wersji (z przesunięciem wypłaty) będą stanowiły koszt w dacie zapłaty.
Ponieważ termin zapłaty składek z DRA 01 05 2022 mija 20 czerwca-
będą kosztem w czerwcu. 

3. Opcja rzadko praktykowana - wypłata wynagrodzeń do 10 dnia
następnego miesiąca, ale zapłata składek ZUS następuje tak, jakby
wynagrodzenie wypłacone zostało do ostatniego dnia miesiąca
Wynagrodzenia za kwiecień wypłacone do 10 dnia miesiąca następnego
(10.05) - składki ZUS ich dotyczące wykazać należy w deklaracji tak jak w
opcji nr 2 czyli w DRA za maj, ale zapłacić je należy z miesięcznym
wyprzedzeniem, tak jakby wynagrodzenie wypłacone było do ostatniego
dnia miesiąca (tyle, że termin zapłaty to 15.05 a nie 20.05). Wówczas
składki te będą mogły być kosztem miesiąca, którego dotyczy
wynagrodzenie czyli kwietnia.
Przykład: Wynagrodzenie za kwiecień wypłacone 10 maja.
Wynagrodzenie jest kosztem kwietnia. Składki ZUS wykazane zostaną w
DRA za maj, ale już wcześniej oszacujemy ich wysokość i opłacone
zostaną do 15 maja-wówczas będą mogły być kosztem kwietnia.

TO SIĘ PRZYDA - PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ
POJAWIAJĄCYCH SIĘ PYTAŃ W KSIEGOWOŚCI

-10-



DZIĘKUJĘ, ŻE JESTEŚ Z NAMI. DZIĘKI TOBIE MOŻEMY
TWORZYĆ TAK WSPANIAŁE PROJEKTY DLA
KSIĘGOWYCH.

W W W . R E A L L Y G R E A T S I T E . C O M

Zostań w naszej "Przestrzeni dla
księgowych" by:

- usystematyzować napływające komunikaty
podatkowe z MF

- sprawdzać bieżące stanowiska organów
podatkowych w kwestiach: PIT/VAT/CIT

- być na wydarzeniu online (ostatni dzień
roboczy danego miesiąca godz. 20.00 na

platformie): wydarzenia miesiąca,
- być na bieżąco ze zmianami podatkowymi.

 
Ewelina Dulęba


