
Kompleksowy kurs - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od podstaw

Lekcja 37
Kosmetyczka - czy ryczałt może się opłacać? Analiza
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Zadanie:
1. Ustal stawki ryczałtu dla kosmetyczki w dwóch wariantach:

Wariant 1: Podatniczka świadczy usługi kosmetyczne takie jak:
manicure, pedicure, makijaże okolicznościowe, ale jest również podologiem i świadczy usługi podologiczne.
Wariant 2. Podatniczka świadczy usługi kosmetyczne takie jak:
manicure, pedicure, makijaże okolicznościowe, sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji (sprzedaje swoim
odbiorcom, kupuje od podwykonawcy jako jego gotowy wyrób, a następnie w stanie nieprzetworzonym
sprzedaje ostatecznemu odbiorcy, narzucając swoją marżę).
Twoja analiza do:
Wariantu 1:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Wariant 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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Wariant 1
Wariant 1: Podatniczka świadczy usługi kosmetyczne takie jak:
manicure, pedicure, makijaże okolicznościowe, ale jest również podologiem i świadczy usługi podologiczne.

Stawka ryczałtu:
usługi kosmetyczne: manicure, pedicure, makijaże okolicznościowe stawka ryczałtu: 8,5%
usługi podologiczne stawka ryczałtu: 14%

USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Symbol PKWiU

2008
Nazwa grupowania

86 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE

86.10 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE

86.10.1 Usługi świadczone przez szpitale

86.10.11 Usługi szpitalne chirurgiczne

86.10.11.0 Usługi szpitalne chirurgiczne

86.10.12 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze

86.10.12.0 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze

86.10.13 Usługi szpitalne rehabilitacyjne

86.10.13.0 Usługi szpitalne rehabilitacyjne

86.10.14 Usługi szpitalne psychiatryczne

86.10.14.0 Usługi szpitalne psychiatryczne

86.10.15 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny

86.10.15.0 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny

86.10.19 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale

86.10.19.0 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale

86.2 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.21 USŁUGI W ZAKRESIE OGÓLNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.21.1 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

86.21.10 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

86.21.10.0 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

86.22 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.22.1 Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

86.22.11 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych
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86.22.11.0 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych

86.22.19 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

86.22.19.0 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

86.23 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ

86.23.1 Usługi w zakresie praktyki dentystycznej

86.23.11 Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej

86.23.11.0 Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej

86.23.19 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej

86.23.19.0 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej

86.9 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.90 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.90.1 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.11 Usługi świadczone przez położne

86.90.11.0 Usługi świadczone przez położne

86.90.12 Usługi świadczone przez pielęgniarki

86.90.12.0 Usługi świadczone przez pielęgniarki

86.90.13 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów

86.90.13.0 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów

86.90.14 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa
medycznego

86.90.14.0 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa
medycznego

86.90.15 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne

86.90.15.0 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne

86.90.16 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do
transplantacji

86.90.16.0 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do
transplantacji

86.90.17 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez
interpretacji

86.90.17.0 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez
interpretacji

86.90.18 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i
psychoterapeutów

86.90.18.0 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i
psychoterapeutów

86.90.19 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane

86.90.19.0 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
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niesklasyfikowane

86.90.19.0 ("Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane"). Zgodnie z
Objaśnieniami do PKWiU grupowanie to obejmuje:
- pozostałe usługi paramedyczne w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, takie
jak: akupunktura, aromaterapia, akwaterapia, bioenergoterapia, chiropraktyka, fitoterapia, hipnoterapia,
hirudoterapia (leczenie pijawkami), homeopatia, klawiterapia, terapia biorezonansowa itp.,
-      usługi w zakresie hipoterapii, terapii mowy, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- usługi związane z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia świadczone przez higienistki szkolne,
dietetyków, ortoptystów, instruktorów higieny i pozostałych specjalistów promocji zdrowia,
-      pomocnicze usługi dentystyczne świadczone przez higienistki i asystentki dentystyczne,
-      usługi w dziedzinie optometrii,
-      pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zatem, gdyby kosmetyczka była podologiem i świadczyła również usługi w tym zakresie zgodnie to stawka
ryczałtu wynosiłaby: 14%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2a) 14 % przychodów ze świadczenia usług: a) w
zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86).

Wariant 2. Podatniczka świadczy usługi kosmetyczne takie jak:
manicure, pedicure, makijaże okolicznościowe, sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji (sprzedaje swoim
odbiorcom, kupuje od podwykonawcy jako jego gotowy wyrób, a następnie w stanie nieprzetworzonym
sprzedaje ostatecznemu odbiorcy, narzucając swoją marżę).
usługi kosmetyczne (niekwalifikowane do PKWiU dział 86) stawka ryczałtu: 8,5%

Sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji (sprzedaje swoim odbiorcom, kupuje od podwykonawcy jako jego gotowy
wyrób, a następnie w stanie nieprzetworzonym sprzedaje ostatecznemu odbiorcy, narzucając swoją marżę):
3,0%

ANALIZA
1. Prognozowane przychody
2. Prognozowane koszty
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3. Ulgi i odliczenia
4. Koszty składki zdrowotnej przy różnych formach opodatkowania
5. Stawki podatku przy różnych formach opodatkowania

Założenia:
● Roczne przychody: 84 000,00 zł (usługi kosmetyczne)
● Roczne koszty: 12 000,00 zł
● Składki społeczne: preferencyjny ZUS bez chorobowego: 263,59 zł - wliczone w koszty
● Składka zdrowotna: zależna od wariantu opodatkowania

Ulgi i odliczenia: Brak
Składka zdrowotna do odliczenia od przychodu na ryczałcie (50% zapłaconych składek):

● zakładamy, że składki za grudzień 2021 podatnik zapłacił w grudniu, zatem w 2022 roku zapłacone
składki zdrowotne wynoszą: 11*559,89 zł = 6 158,79 zł *50%  = 3079,40

● składki społeczne do odliczenia u ryczałtowca od przychodu: 2 899,49 zł (11*263,59)

Składka zdrowotna do odliczenia od dochodu na podatku liniowym: 8700,00 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od dochodu na skali podatkowej: brak prawa do odliczenia

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 8,50%
Zakładane przychody: 84 000,00 zł
Zakładane koszty: 12 000,00 zł

● Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 6 632,00 zł
● Podatek według skali podatkowej: 5 040,00 zł
● Podatek według stawki 19%: 12 236,00 zł

Skąd się wzięły powyższe kwoty?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 6 632,00 zł (84 000,00 - 2 899,49 -3079,40)=78021
*8,5% = 6632 zł
Podatek według skali podatkowej: 5 040,00 zł (84 000 - 12 000 - 30 000 (kwota wolna od
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podatku)) = 42 000,00 * 12% = 5 040,00 zł
Podatek według stawki 19%: 12 236,00 zł (84 000,00 - 12 000,00- 7600 )*19% =12 236,00 zł

Ustalamy koszty składki zdrowotnej:
● Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 559,89*11= 6 158,79 zł
● Skala podatkowa: 84 000 - 12 000 = 72 000 *9%= 6 480,00
● Podatek liniowy: 84 000 - 12 000 = 72 000 *4,9%= 3 528,00

Łączne koszty porównanie:

● Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 6 632,00 zł + 6 158,79 = 12 790,79
● Podatek według skali podatkowej: 5 040,00 zł + 6 480,00 =11 520,00
● Podatek według stawki 19%: 12 236,00 zł + 3528,00 = 15 764,00
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