
Kompleksowy kurs - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od podstaw

DANE PODATNIKA I JEGO DZIAŁALNOŚCI

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą:

Usługi Budowlane Jan Kowalski, Kielce ul. Żwirowa 152, 25-042 Kielce

Regon: 300206215; NIP: 6008932011

2. Opis działalności gospodarczej:

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2017 roku. W jej ramach świadczy usługi

budowlane, głównie wykończeniowe, tj. tapetowanie, układanie podłóg, malowanie ścian, tynkowanie.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w CEIDG z przeważającym kodem prowadzenia działalności

gospodarczej (PKD) : 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

3. Odbiorcy:

Przedsiębiorca wykonuje usługi głównie jako podwykonawca.

4. Składki przedsiębiorcy:

Pan Jan - właściciel zgłoszony jest do pełnego ZUS z kodem 05 10 00, opłaca również składki na

ubezpieczenie chorobowe.

Składka zdrowotna w 2022 roku opłacana jest na podstawie przychodów z roku 2021, które to wyniosły

150.000 zł.

Podatnik składki opłaca zawsze terminowo, tj. do 20 dnia miesiąca następnego.

5. Opodatkowanie:

Pan Jan opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
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Stawka ryczałtu przewidziana dla świadczonych przez niego usług to 5,5%.

Przedsiębiorca jest podatnikiem zwolnionym z VAT.

6. Środki trwałe

Podatnik 1 kwietnia 2022 roku zakupił busa Ford Transit 300 K TDCi za kwotę 55.500 zł.

Samochód wprowadzony został do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany od maja 2022 r.

metodą liniową ze stawką amortyzacji 20%.

Mimo, że podatnik rozlicza się w formie ryczałtu i nie ma możliwości pomniejszenia przychodów o

koszty, to jednak ma obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne nie są

jednak uwzględniane w rozliczeniu podatkowym.

*Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody
zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz,
odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust.
3.

7. Informacje o odliczeniach

Składki na ubezpieczenie społeczne:

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

www.ewelinaduleba.pl

2



Kompleksowy kurs - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od podstaw

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik opłacający ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów m.in. wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy

o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W powołanym przepisie mowa jest o zapłaconych w roku podatkowym składkach na własne

ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,  a także osób współpracujących.

Składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez podatnika w 2022 roku wynoszą:

okres m-c zapłaty (odliczenia) kwota

12/2021 01/2022 998,37

01/2022 02/2022 1124,23

02/2022 03/2022 1124,23

03/2022 04/2022 1124,23

04/2022 05/2022 1124,23

05/2022 06/2022 1124,23

06/2022 07/2022 1124,23
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07/2022 08/2022 1124,23

08/2022 09/2022 1124,23

09/2022 10/2022 1124,23

10/2022 11/2022 1124,23

11/2022 12/2022 1124,23

Podatnik zawsze płaci składki terminowo. Wszystkie odliczone zostały od przychodów, zgodnie z

terminem zapłaty.

Suma składek zapłaconych w 2022 roku wynosi: 13.364,90 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody podatnika, mogą być pomniejszone o

50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym:

1) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych,

2) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych

- jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
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Możliwość ta wprowa wprowadzona została z dniem 1 lipca 2022 r. w ramach Polskiego Ładu 2.0 czyli

ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych

innych ustaw.

Od 2022 r. wysokość składki zdrowotnej u ryczałtowca zależna jest od osiągniętego przychodu, a

składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% jej podstawy.

Pan Jan opłaca w 2022 r. składkę zdrowotną na podstawie przychodów z roku 2021 r. Przychody te po

pomniejszeniu o kwotę opłaconych w poprzednim roku składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły

150.000 zł. Zatem w jego przypadku podstawa naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi

6221,04 zł. Wysokość składki zdrowotnej to 559,89 zł. (6221,04 zł. x 9%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez podatnika w 2022 roku wynoszą:

okres m-c zapłaty kwota kwota odliczenia

(50%),

12/2021 01/2022 381,81 190,91

01/2022 02/2022 559,89 279,95

02/2022 03/2022 559,89 279,95

03/2022 04/2022 559,89 279,95

04/2022 05/2022 559,89 279,95
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05/2022 06/2022 559,89 279,95

06/2022 07/2022 559,89 279,95

07/2022 08/2022 559,89 279,95

08/2022 09/2022 559,89 279,95

09/2022 10/2022 559,89 279,95

10/2022 11/2022 559,89 279,95

11/2022 12/2022 559,89 279,95

Podatnik zawsze płaci składki terminowo. Składki odliczone zostały od przychodów w wysokości 50%,

zgodnie z terminem zapłaty, z tym, że pierwsze odliczenie możliwe było w ustalaniu ryczałtu za czerwiec

2022 r. Odliczeniu w tym okresie podlegało jednak 50% składek zapłaconych od początku roku do 30

czerwca 2022 r.

Suma składek zapłaconych w 2022 roku wyniosła: 6540,60 zł. w tym odliczonych od przychodu zostało:

3270,36 zł.

Ulgi w zeznaniu rocznym:

Pan Jan jest właścicielem domu jednorodzinnego. W czerwcu 2022 roku poniósł wydatki na jego

ocieplenie. Suma wydatków potwierdzonych fakturami wyniosła 40.000 zł.
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W rozliczeniu za rok 2022 podatnik skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej.

Na możliwość skorzystani z ulgi wskazuje art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym,

podatnik wydatki określone w art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone

od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy

o podatku dochodowym.

Zgodnie natomiast ze wspomnianym art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, podatnik będący właścicielem lub

współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia

podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane

z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

ZALICZKI ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE 2022 R.

okres przychód składki
społeczne do

odlicz.

składki
zdrowotne
do odlicz.

przychód po
odliczeniach

podstawa
opodatkowa

nia

ryczałt
5,5%

(pełne zł.)

01/2022 10000,00 998,37 0 9001,63 9002,00 495,00

02/2022 10300,00 1124,23 0 9175,77 9176,00 505,00

03/2022 12800,00 1124,23 0 11675,77 11676,00 642,00

04/2022 7200,00 1124,23 0 6075,77 6076,00 334,00

05/2022 17000,00 1124,23 0 15875,77 15876,00 873,00

06/2022 14200,00 1124,23 1590,66 11485,11 11485,00 632,00

07/2022 17500,00 1124,23 279,95 16095,82 16096,00 885,00
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08/2022 3000,00 1124,23 279,95 1595,82 1596,00 88,00

09/2022 18600,00 1124,23 279,95 17195,82 17196,00 946,00

10/2022 25000,00 1124,23 279,95 23595,82 23596,00 1298,00

11/2022 18000,00 1124,23 279,95 16595,82 16596,00 913,00

12/2022 5400,00 1124,23 279,95 3995,82 3996,00 220,00

suma 159000,00 13364,90 3270,36 7831,00
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