
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 DODATEK do tygodniówki 

 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 1/2023 

 TEMAT TYGODNIA 
 Podatek dochodowy za ostatni okres rozliczeniowy 2022 roku 

 Termin  zapłaty  podatku  dochodowego  za  ostatni  okres  rozliczeniowy 

 danego  roku  podatkowego,  może  się  różnić  dla  poszczególnych 

 przedsiębiorców.  Zależy  on  bowiem  od  stosowanej  przez  podatnika  formy 

 opodatkowania. 

 Przyjrzyjmy się zatem tym terminom. 

 1.  Podatek liniowy i skala podatkowa 

 Zgodnie  z  art.  44  ust.  6  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych,  zaliczki  miesięczne  od  dochodów  osiąganych  w  ramach 

 działalności  gospodarczej,  wpłaca  się  w  terminie  do  20  dnia  każdego 

 miesiąca  za  miesiąc  poprzedni.  Zaliczki  kwartalne  podatnicy  wpłacają 

 w  terminie  do  20  dnia  każdego  miesiąca  następującego  po  kwartale,  za 

 który  wpłacana  jest  zaliczka.  Zaliczkę  za  ostatni  miesiąc  lub  ostatni 

 kwartał  roku  podatkowego  podatnik  wpłaca  w  terminie  do  20  stycznia 

 następnego  roku  podatkowego.  Zasada  ta  dotyczy  zarówno  podatników 

 opodatkowanych podatkiem liniowym jak i według skali podatkowej. 

 Zatem  w  ich  przypadku,  zaliczkę  za  grudzień  2022  r.  lub  ostatni  kwartał 

 2022 r. opłacić należy do 20 stycznia 2023 r. 
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 2.  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

 Termin  zapłaty  podatku  przez  podatników,  którzy  w  związku  z  prowadzoną 

 działalnością  gospodarczą  stosują  opodatkowanie  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów  ewidencjonowanych,  wskazany  został  w  art.  21  ust.  1  i  1a 

 ustawy  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych 

 przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 Zgodnie  z  brzmieniem  powyższych  przepisów  na  dzień  31  grudnia  2022  r., 

 ryczałtowcy  wpłaty  podatku  muszą  dokonywać  za  każdy  miesiąc  do  20 

 dnia  następnego  miesiąca,  jeśli  podatnik  rozlicza  się  miesięcznie  lub  do  20 

 dnia  następnego  miesiąca  po  upływie  kwartału,  jeśli  podatnik  rozlicza  się 

 kwartalnie.  Za  ostatni  miesiąc  lub  ostatni  kwartał  roku  podatkowego, 

 podatek  podlega  zapłacie  przed  upływem  terminu  określonego  na  złożenie 

 zeznania  rocznego  PIT-28.  W  związku  z  tym  ryczałtowcy  zobowiązani  są 

 do  zapłaty  podatku  za  ostatni  okres  rozliczeniowy  2022  r.  do  28  lutego 

 2023 r. 

 Należy  mieć  na  uwadze,  że  od  1  stycznia  2023  r.  wskazany 

 powyżej  przepis  uległ  zmianie.  Wskazuje  on,  że  ryczałt  za 

 poszczególne  okresy  rozliczeniowe  roku  podatkowego,  w  tym  ostatni 

 okres  rozliczeniowy  wpłacać  należy  do  20  stycznia  następnego  roku 

 podatkowego. Zmiana obowiązuje od rozliczeń za 2023 r. 

 3.  Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok 

 Ustawa  z  dnia  9.06.2022  r.  o  zmianie  ustawy  o  podatku  dochodowym  od 

 osób  fizycznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  wprowadziła  możliwość 

 zmiany formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową dla: 

 -  podatników stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym, 

 -  podatników  stosujących  opodatkowanie  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów ewidencjonowanych. 

 W  przypadku  pierwszej  grupy,  zmiana  formy  opodatkowania  nie  wiąże  się 
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 ze  zmianą  terminu  zapłaty  podatku  za  ostatni  okres  rozliczeniowy  2022 

 roku. 

 Inaczej  sprawa  wygląda,  jeśli  podatnik  zmienił  formę  opodatkowania  z 

 ryczałtu na skalę podatkową. 

 Podatnicy  ci  zobowiązani  są  do  poinformowania  o  tej  decyzji  właściwego 

 naczelnika  urzędu  skarbowego  w  zeznaniu  rocznym  PIT-36  za  2022  r. 

 Termin  jego  złożenia  mija  2  maja  2023  r.  (30  kwietnia  przypada 

 w  niedzielę).  Faktyczny  termin  złożenia  zeznania  wpływa  jednak  na  termin 

 zapłaty ryczałtu za ostatni miesiąc lub kwartał 2022 r. 

 Zgodnie  z  art.  30  ust.  2  ww.  ustawy,  obowiązek  wpłaty  w  terminie  do 

 końca  lutego  2023  r.  r  yczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych 

 należnego  za  grudzień  2022  r.  oraz  ostatni  kwartał  2022  r.  nie  dotyczy 

 podatników,  którzy  przed  tym  terminem  złożyli  zawiadomienie  o  wyborze 

 opodatkowania dochodów za 2022 r. według skali podatkowej. 

 Oznacza to, że podatnicy mają dwie możliwości: 

 -  jeśli  złożą  PIT-36  za  2022  r.  w  terminie  do  28  lutego  2023  r.  -  nie 

 muszą  wpłacać  ryczałtu  za  ostatni  okres  rozliczeniowy,  rozliczenie 

 podatku nastąpi w zeznaniu PIT-36, 

 -  jeśli  złożą  PIT-36  za  2022  r.  po  28  lutego  2023  r.  -  ryczałt  za  ostatni 

 okres rozliczeniowy wpłacić powinni do 28 lutego 2023 r. 

 4.  Karta podatkowa 

 Z  art.  31  ust.  2  ustawy  z  dnia  20.11.1998  r.  o  zryczałtowanym  podatku 

 dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby  fizyczne 

 wynika,  że  podatek  dochodowy  w  formie  karty  podatkowej,  w  kwocie 

 wynikającej  z  decyzji  wydanej  przez  naczelnika  urzędu  skarbowego, 

 pomniejszony  o  kwotę  stanowiącą  19%  zapłaconej  składki  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne,  wpłacać  należy  w  terminie  do  7  dnia  dnia 

 każdego  miesiąca  za  miesiąc  ubiegły,  a  za  grudzień  -  w  terminie  do  dnia 
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 28  grudnia  roku  podatkowego.  Termin  zapłaty  podatku  za  grudzień  minął 

 zatem 28.12.2022 r. 
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