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 SPRAWDŹ CZY PAMIĘTAŁAŚ/EŚ O WSZYSTKICH 

 WAŻNYCH TERMINACH 

 20.12.2022 

 ●  wpłata  składek  ZUS  za  listopad  2022  r.  -  pozostali  płatnicy  składek 

 z  wyłączeniem  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów 

 budżetowych oraz osób prawnych, 

 ●  wpłata  za  listopad  2022  r.  miesięcznej  zaliczki  na  podatek  dochodowy  od 

 osób fizycznych i prawnych, 

 ●  wpłata  za  listopad  2022  r.  pobranych  zaliczek  od  przychodów  ze  stosunku 

 pracy, 

 ●  wpłata  za  listopad  2022  r.  przez  płatników,  o  których  mowa 

 w  art.  41  ustawy  o  pdof,  pobranych  zaliczek  na  podatek  dochodowy  lub 

 zryczałtowanego podatku dochodowego, 

 ●  wpłata za listopad 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

 ●  wpłata  przez  spółkę  dominującą  reprezentującą  podatkową  grupę 

 kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za listopad 2022 r. 

 ●  wpłata  należnego  zryczałtowanego  podatku  przez:  podatnika 

 wymienionego  w  art.  17  ust.  1  ustawy  o  pdop,  jeżeli  w  listopadzie  2022  r. 

 dochód  z  dywidendy  oraz  innych  przychodów  z  tytułu  udziału  w  zyskach 

 osób  prawnych  wydatkował  niezgodnie  z  przeznaczeniem  określonym 

 w  oświadczeniu  CIT-5;  spółkę,  która  w  listopadzie  2022  r.  utraciła  prawo 

 do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop, 

 ●  wpłata  za  listopad  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  za  listopad  2022  r.  podatku  dochodowego  od  przychodów  ze  środka 

 trwałego  będącego  budynkiem,  o  którym  mowa  w  art.  24b  ustawy  o  pdop 

 i art. 30g ustawy o pdof, 

 ●  wpłata na PFRON za listopad 2022 r. 
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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 Refakturowane opłaty za media przy najmie opodatkowanym 

 ryczałtem stanowią przychód z działalności? - zmiana interpretacji 

 indywidualnej 

 Śmiało  można  rzec,  że  wydana  dn.  11  listopada  2022  r.  przez  Szefa 

 Krajowej  Administracji  Skarbowej  zmiana  interpretacji  indywidualnej, 

 sygn.  DOP3.8220.10.2022.HTCE,  wprowadza  sporą  rewolucję 

 w  rozliczeniach  najmu  opodatkowanego  ryczałtem  od  przychodów 

 ewidencjonowanych.  Do  tej  pory  bowiem,  organy  podatkowe  stały  na 

 stanowisku,  że  przychód  podlegający  opodatkowaniu  ryczałtem  stanowią 

 wyłącznie  kwoty  otrzymane.  Natomiast  zwrot  ponoszonych  wydatków 

 przypadających  na  najemcę  i  udokumentowanych  fakturą  nie  był 

 traktowany  jako  przychód  podlegający  opodatkowaniu  ryczałtem. 

 Opodatkowaniu  podlegać  miała  więc  jedynie  ustalona  w  umowie  najmu 

 kwota czynszu, stanowiąca wynagrodzenie za najem. 

 Zmiana  dotyczy  interpretacji  indywidualnej  z  dnia  28  października  2021  r. 

 nr  0113-KDIPT2-1.4011.677.2021.2.ISL,  wydanej  przez  Dyrektora 

 Krajowej Informacji Skarbowej. 

 Opis stanu faktycznego: 

 Podatnik  prowadzi  działalność  gospodarczą  polegającą  na  wynajmie  lokali 

 pod  działalność  usługowo-handlową.  Dla  wszystkich  najemców  posiada 

 wspólny  licznik  na  energię  elektryczną,  rozlicza  ich  na  podstawie 

 podliczników  i  refakturuje  faktury  za  energię  elektryczną  według  zużycia 

 przez  najemców.  Podatnik  rozlicza  przychody  z  działalności  gospodarczej 

 zryczałtowanym  podatkiem  od  przychodów  ewidencjonowanych 

 w  wysokości  8,5%,  natomiast  powyżej  kwoty  100.000  zł  według  stawki 

 12,5%.  Pod  działalność  handlowo-usługową  posiada  8  lokali.  W  umowie 

 najmu  jest  wyszczególnione,  że  za  energię  elektryczną  oprócz  czynszu, 
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 jest  dodatkowa  płatność.  Podatnik  wystawiając  refaktury  za  energię 

 elektryczną  nie  nalicza  marży.  Ww.  świadczenie  refakturowane  jest 

 wyłącznie  na  podstawie  kwoty  wynikającej  z  wysłanej  podatnikowi  faktury 

 przez  dostawcę  energii  elektrycznej  i  kwotę  otrzymaną  w  wyniku 

 refakturowania  faktur  podatnik  przekazuje  dostawcy  energii  elektrycznej 

 w całości. 

 Pytanie: 

 Czy  wystawiane  refaktury  za  energię  elektryczną  stanowią  przychód 

 podatkowy, od którego należy odprowadzać podatek? 

 Stanowisko podatnika: 

 Według  podatnika,  refakturowanie  faktur  za  energię  elektryczną  bez 

 marży,  w  cenie  takiej,  jak  sprzedaje  zakład  energetyczny,  nie  skutkuje 

 powstaniem  przychodu  podatkowego,  od  którego  powinien  odprowadzać 

 podatek dochodowy. 

 Stanowisko Dyrektora KIS: 

 Dyrektor  KIS  w  wydanej  interpretacji  indywidualnej  uznał  stanowisko 

 podatnika za prawidłowe. 

 Stanowisko Szefa KAS: 

 Szef  KAS  stwierdził,  że  wydana  interpretacja  indywidualna  jest 

 nieprawidłowa.  W  uzasadnieniu  powołał  się  zarówno  na  przepisy 

 podatkowe,  jak  i  na  interpretację  ogólną  Ministra  Finansów  z  dnia  15 

 czerwca  2012  r.  nr  DD2/033/21/KOI/2012/DD-159  w  sprawie  momentu 

 powstania  przychodu  z  tytułu  refakturowania  usług  u  podatników 

 osiągających  przychody  z  najmu  w  ramach  prowadzonej  działalności 

 gospodarczej. W interpretacji tej Minister Finansów stwierdził, że: 

 “W  przypadku,  gdy  umowa  najmu  przewiduje  odrębne  od  czynszu 
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 rozliczenie  tzw.  mediów  poprzez  ich  refakturowanie  z  wynajmującego  na 

 najemcę,  to  postanowienia  umowy  najmu  dla  celów  podatkowych  (…) 

 określają  datę  powstania  przychodu  u  wynajmującego  z  tego  tytułu. 

 Zarówno,  gdy  wydatki  z  tytułu  opłat  za  media  są  uwzględnione 

 w  kwocie  czynszu,  jak  również  w  przypadku  ich  refakturowania 

 odrębnie  od  czynszu,  uzyskany  przychód  z  tego  tytułu  zaliczany 

 jest  do  przychodów  z  najmu  w  ramach  prowadzonej  działalności 

 gospodarczej.  Oznacza  to,  iż  moment  powstania  przychodu  ustalany  jest 

 stosownie  do  przepisu  art.  14  ust.  1e  ustawy  PIT,  tj.  zgodnie  z  okresami 

 rozliczeniowymi wskazanymi w umowie.” 

 Szef  KAS  dodał  że,  pomimo,  że  istota  zagadnienia  poruszona 

 w  ww.  interpretacji  ogólnej  dotyczy  momentu  powstania  przychodu  na 

 gruncie  ustawy  PIT,  w  związku  z  brakiem  szczególnych  uregulowań 

 w  przedmiotowym  zakresie  na  gruncie  ustawy  o  ryczałcie,  odnosi  się 

 również  do  przychodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej 

 opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

 Analizę organ podatkowy zakończył stwierdzeniem: 

 “Mając  powyższe  na  uwadze,  opłaty  za  media  w  przypadku  ich 

 refakturowania  przy  najmie  opodatkowanym  zryczałtowanym 

 podatkiem  dochodowym  w  ramach  działalności  gospodarczej, 

 stanowią  dla  Pana  przychód  z  działalności  gospodarczej  i  powinien 

 Pan  odprowadzić  od  tego  przychodu  ryczałt  od  przychodów 

 ewidencjonowanych.” 

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

 www.ewelinaduleba.pl 

 6 



 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 

 Zmiana roku podatkowego w spółce - czasu na podjęcie decyzji 

 zostało niewiele 

 Często  podatnicy  decydują  się  na  zmianę  roku  podatkowego,  widząc 

 w  tym  korzyści,  głównie  podatkowe.  Zmiana  może  mieć  wpływ  na 

 wewnętrzne  sprawy  podatników,  a  także  rozliczenia  podatkowe 

 i  rachunkowe  podmiotu,  stanowiąc  instrument  optymalizacji  podatkowej. 

 Zmiana  roku  podatkowego  może  bowiem  wpłynąć  na  okres  przedawnienia 

 straty  podatkowej.  Ma  to  również  znaczenie  w  przypadku  zmian  w 

 przepisach  podatkowych,  zasadniczo  bowiem  zmienione  zasady  rozliczeń 

 podatkowych obowiązują począwszy od nowego roku podatkowego. 

 Warto  jednak  dokładnie  zweryfikować  potencjalne  korzyści  płynące  ze 

 zmiany,  a  po  podjęciu  decyzji  pamiętać,  jakich  formalności  oraz  w  jakim 

 terminie należy dokonać, aby zmiana ta była skuteczna. 

 Zasadniczo  rokiem  podatkowym,  jest  rok  kalendarzowy,  chyba  że 

 podatnik  postanowi  inaczej  w  statucie  albo  w  umowie  spółki,  albo 

 w  innym  dokumencie  odpowiednio  regulującym  zasady  ustrojowe  innych 

 podatników.  Wówczas  rokiem  podatkowym  jest  okres  kolejnych  dwunastu 

 miesięcy  kalendarzowych.  Tak  wynika  z  art.  8  ust.1  ustawy  o  podatku 

 dochodowym od osób prawnych. 

 W  art.  8  ust.  3  ww.  ustawy,  ustawodawca  wskazał  natomiast,  że  w  razie 

 zmiany  roku  podatkowego,  za  pierwszy  po  zmianie  rok  podatkowy  uważa 

 się  okres  od  pierwszego  miesiąca  następującego  po  zakończeniu 

 poprzedniego  roku  podatkowego  do  końca  roku  podatkowego  nowo 

 przyjętego.  Okres  ten  nie  może  być  krótszy  niż  dwanaście  i  dłuższy 

 niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 
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 Jak zatem skutecznie zmienić rok podatkowy? 

 Ze  wspomnianego  już  wyżej  przepisu  wynika,  że  zmiana  roku 

 podatkowego musi zostać potwierdzona w statucie lub umowie spółki. 

 Zgodnie  natomiast  z  art.  8  ust.  4  ustawy  o  pdop,  o  wyborze  roku 

 podatkowego  innego  niż  rok  kalendarzowy  podatnik  informuje  w  zeznaniu, 

 o  którym  mowa  w  art.  27  ust.  1  ustawy  o  pdop,  składanym  za  rok 

 podatkowy  poprzedzający  pierwszy  po  zmianie  rok  podatkowy.  Zeznanie 

 roczne,  o  którym  mowa,  składa  się  do  końca  trzeciego  miesiąca  roku 

 następnego po zakończeniu roku podatkowego. 

 Na  podstawie  powyższego  wskazać  można,  że  na  gruncie  podatkowym, 

 aby  skutecznie  zmienić  rok  podatkowy  w  trakcie  prowadzenia  działalności 

 niezbędne jest by: 

 -  podatnik  postanowił  w  statucie  lub  umowie  spółki,  że  jego  rok 

 podatkowy będzie inny niż rok kalendarzowy, 

 -  informację  tą  podatnik  zgłosił  do  urzędu  skarbowego  w  zeznaniu 

 rocznym  za  rok  podatkowy  poprzedzający  pierwszy  po  zmianie  rok 

 podatkowy  w  terminie  do  końca  trzeciego  miesiąca  roku 

 następnego, 

 -  pierwszy rok trwał od 12 do 23 miesięcy, 

 -  kolejne lata podatkowe trwały 12 miesięcy. 

 Wróćmy jednak do zmiany umowy spółki. 

 Zgodnie  z  art.  255  §  1  Kodeksu  spółek  handlowych,  zmiana  umowy  spółki 

 wymaga  uchwały  wspólników  i  wpisu  do  rejestru.  Z  art.  256  §  1  Kodeksu 

 spółek  handlowych,  wynika  natomiast,  że  zmianę  umowy  spółki  zarząd 

 zgłasza  do  sądu  rejestrowego.  Należy  pamiętać  również,  że  zgodnie 

 z  art.  255  §  3  Kodeksu  spółek  handlowych,  uchwała  ta  powinna  być 
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 umieszczone w protokole sporządzonym przez  notariusza. 

 W związku z powyższym należy: 

 -  podjąć stosowną uchwałę o zmianie umowy spółki, 

 -  dokonać zgłoszenia do KRS. 

 Mimo,  że  na  gruncie  ustawy  o  CIT  istotna  jest  tylko  zmiana  umowy  spółki 

 i  nie  ma  w  przepisach  mowy  o  konieczności  jej  zgłaszania  do  KRS,  jest  to 

 jednak  wymóg  konieczny,  aby  cała  procedura  zmiany  umowy  była 

 skuteczna.  Zgłoszenie  zmiany  w  KRS  powinno  odbyć  się  w  terminie  do 

 7  dni  od  daty  powzięcia  uchwały  o  zmianie.  Ostateczny  termin  upływa  po 

 6 miesiącach. 

 Trzeba  jednak  mieć  na  uwadze,  że  decyzja  o  zmianie  roku 

 podatkowego  musi  zostać  podjęta  przed  zakończeniem  roku 

 poprzedniego,  tzn.  jeśli  rok  podatkowy  podatnika  kończy  się  31  grudnia 

 2022  r.  a  od  roku  2023  rok  podatkowy  ma  ulec  zmianie,  termin  na 

 podjęcie uchwały o zmianie spółki mija 31 grudnia 2022 r. 

 Jeśli  chodzi  natomiast  o  zgłoszenie  do  KRS,  organy  podatkowe 

 wymagają,  aby  zmiana  uwidoczniona  była  w  terminie  złożenia 

 zeznania  podatkowego.  Potwierdza  to  interpretacja  Dyrektora  Krajowej 

 Informacji  Skarbowej  z  dnia  11  sierpnia  2021  r.  sygn. 

 0114-KDIP2-2.4010.132.2021.1.AS: 

 “Zatem  podatnik,  który  zamierza  dokonać  zmiany  roku  podatkowego 

 powinien  taką  zmianę  zamieścić  w  akcie  prawnym  regulującym  jego 

 zasady  ustrojowe  przed  zakończeniem  poprzedniego  roku  podatkowego. 

 Ponadto,  w  zakresie  skuteczności  dokonanej  zmiany  roku  podatkowego, 

 dla  uwidocznienia  takiej  zmiany  w  rejestrze  przewidziany  jest  nowy 

 termin  związany  z  terminem  złożenia  zeznania  podatkowego  za  rok 

 podatkowy poprzedzający pierwszy rok po zmianach. 
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 Aby  powyższa  informacja  wywoływała  oczekiwane  konsekwencje,  na  dzień 

 jej  złożenia  okoliczność,  której  dotyczy,  powinna  być  już  prawnie 

 skuteczna – czyli ujawniona poprzez wpis w rejestrze KRS.” 

 Przykład 

 Rok  podatkowy  spółki  pokrywa  się  z  rokiem  kalendarzowym.  Wspólnicy 

 chcieliby  jednak,  żeby  rok  2022  był  ostatnim  rokiem  podatkowym,  który 

 rozpoczyna  się  1  stycznia  i  kończy  31  grudnia.  Zdecydowali,  że 

 korzystniejsze  będzie,  jeśli  rok  podatkowy  będzie  rozpoczynał  się 

 1 września i kończył 31 sierpnia. Jakie działania należy podjąć? 

 1)  Wspólnicy  muszą  podjąć  uchwałę  o  zmianie  umowy  spółki  w 

 zakresie roku podatkowego jeszcze w 2022 r. 

 2)  Wniosek  o  wpis  zmian  w  KRS  musi  zostać  złożony  w  terminie  7  dni 

 od podjęcia uchwały, 

 3)  Zmiana  umowy  spółki  musi  zostać  zarejestrowana  w  KRS  przed 

 poinformowaniem  urzędu  skarbowego  o  zmianie  roku  podatkowego, 

 tj. przed terminem złożenia zeznania podatkowego za 2022 r. 

 4)  W  ustawowym  terminie  do  końca  marca  2023  r.  należy  złożyć 

 zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2022. 

 Po  przejściu  tego  procesu  rok  podatkowy  spółki  zostanie  skutecznie 

 zmieniony: 

 -  rok  podatkowy  rozpoczęty  1  stycznia  2023  roku  zakończy  się  31 

 sierpnia  2024  roku  -  spełnia  to  wymogi  określone  w  ustawie  o  pdop, 

 mieście się bowiem w zakresie 12-23 miesiące, 

 -  kolejne  lata  podatkowe  będą  trwać  od  1  września  do  31  sierpnia  - 

 czyli po 12 miesięcy. 
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 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 14 - 

 Zasady szczególne ustalania obowiązku podatkowego w VAT 

 - część 3 

 Dziś  kontynuujemy  omawianie  drugiej  grupy  transakcji,  dla  której 

 określono  szczególne  zasady  ustalania  obowiązku  podatkowego  w  VAT. 

 Chodzi  tutaj  o  sytuacje  w  których  zgodnie  z  art.  19a  ust.  5  pkt  3  ustawy 

 o  VAT,  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  wystawienia 

 faktury  w  przypadkach  o  których  mowa  w  art.  106b  ust.  1.  Zasadniczo 

 chodzi  więc  o  faktury  wystawione  na  rzecz  innego  podatnika 

 podatku,  podatku  od  wartości  dodanej  lub  podatku  o  podobnym 

 charakterze  lub  na  rzecz  osoby  prawnej  niebędącej  podatnikiem  z 

 tytułu: 

 -  świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 

 -  dostawy  książek  drukowanych  (CN  ex  4901  10  00,  4901  91  00,  ex 

 4901  99  00  i  4903  00  00)  -  z  wyłączeniem  map  i  ulotek  -  oraz 

 gazet,  czasopism  i  magazynów,  drukowanych  (CN  4902),  z 

 wyjątkiem  dostaw  towarów,  o  których  mowa  w  art.  7a  ust.  1  i  2, 

 dokonywanych  na  rzecz  podatnika  ułatwiającego  dostawy  towarów 

 oraz przez tego podatnika, 

 -  czynności  polegających  na  drukowaniu  książek  (CN  ex  4901  10  00, 

 4901  91  00,  ex  4901  99  00  i  4903  00  00)  -  z  wyłączeniem  map  i 

 ulotek  -  oraz  gazet,  czasopism  i  magazynów  (CN  4902),  z  wyjątkiem 

 usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 

 Tydzień  temu  omówiliśmy  usługi  budowlane.  Zatem  dziś  skupimy  się  na 

 pozostałych transakcjach. 
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 Usługi drukowania oraz dostawy książek drukowanych, gazet, 

 czasopism i magazynów 

 Firmy  działające  w  tych  branżach  zostały  uprzywilejowane.  Obowiązek 

 podatkowy  w  stosunku  do  tych  czynności  zależny  jest  bowiem  od 

 wystawienia  faktury.  Natomiast  sam  termin  wystawienia  faktury  dla  tych 

 czynności jest dłuższy. 

 Jak  zatem  ustalić  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  dla 

 dostawy oraz usług drukowania książek, gazet czy też czasopism? 

 Jak  już  wskazano,  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  ustalany 

 jest na podstawie daty wystawienia faktury. 

 Z  art.  19a  ust.  7  ustawy  o  VAT  wynika  jednak,  że  dla  tych  czynności,  gdy 

 podatnik  nie  wystawił  faktury  lub  wystawił  ją  z  opóźnieniem,  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  z  chwilą  upływu  terminów  wystawienia  faktury 

 określonych  w  art.  106i  ust.  3  i  4,  a  w  przypadku  gdy  nie  określono 

 takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. 

 Zastosowanie  ma  tutaj  również  art.  19a  ust.  8  ww.  ustawy,  zgodnie 

 z  którym,  jeżeli  przed  dokonaniem  dostawy  towaru  lub  wykonaniem  usługi 

 otrzymano  całość  lub  część  zapłaty,  w  szczególności  przedpłatę,  zaliczkę, 

 zadatek,  ratę,  wkład  budowlany  lub  mieszkaniowy  przed  ustanowieniem 

 spółdzielczego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  lub  lokalu  o  innym 

 przeznaczeniu,  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  jej  otrzymania 

 w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 

 Jak  widać,  podobnie  jak  w  przypadku  usług  budowlanych,  tak 

 i  tutaj  konieczna  jest  znajomość  terminów  wystawienia  faktury  dla 

 tych czynności. 

 Zgodnie  z  art.  106i  ust.  3  pkt  2  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  dostawy 

 książek  drukowanych  oraz  gazet,  czasopism  i  magazynów,  fakturę 
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 wystawia  się  nie  później  niż  60.  dnia  od  dnia  wydania  towarów.  Jeśli 

 jednak  umowa  przewiduje  rozliczenie  zwrotów  wydawnictw,  fakturę 

 wystawia  się  nie  później  niż  120.  dnia  od  pierwszego  dnia  wydania 

 towarów (art. 106i ust. 4). 

 Jak  natomiast  wskazuje  art.  106i  ust.  3  pkt  3,  w  przypadku  czynności 

 polegających  na  drukowaniu  książek  oraz  gazet,  czasopism 

 i  magazynów,  z  wyjątkiem  usług,  stanowiących  import  usług,  fakturę 

 wystawia się  nie później niż  90. dnia  od dnia wykonania  czynności. 

 Terminy  te  są  bardzo  istotne,  ponieważ  może  zdarzyć  się  sytuacja,  że 

 faktura  nie  zostanie  wystawiona  lub  wystawiona  zostanie  po  terminie. 

 Wówczas  obowiązek  podatkowy  we  wskazanych  sytuacjach  powstaje 

 w  ostatni  dzień,  w  którym  faktura  dokumentująca  transakcję  powinna 

 zostać przez podatnika wystawiona. 

 Przejdźmy zatem do przykładów. 

 Przykład 1 

 30  listopada  2022  roku  podatnik  otrzymał  zamówienie  od  osoby  fizycznej 

 nieprowadzącej  działalności  gospodarczej  na  czasopisma  dziecięce. 

 1  grudnia  2022  r.  czasopisma  zostały  wysłane  wraz  z  wystawionym 

 w  tym  dniu  paragonem.  Płatność  nastąpiła  przy  odbiorze.  Kiedy  powstał 

 obowiązek podatkowy w tej sytuacji? 

 Szczególne  zasady  ustalania  obowiązku  podatkowego  w  VAT  dla 

 omawianych  w  dzisiejszej  lekcji  transakcji,  mają  zastosowanie  tylko  do 

 transakcji  zawartych  z  podatnikami  lub  osobami  prawnymi  niebędącymi 

 podatnikami.  W  omawianym  przykładzie  sprzedaż  dokonana  została  na 

 rzecz  osoby  fizycznej  nieprowadzącej  działalności  gospodarczej,  zatem 

 obowiązek  podatkowy  powstał  na  zasadach  ogólnych,  czyli  w  dacie 

 dokonania  dostawy  -  1  grudnia  2022  r.  Jeśli  zapłata  za  zamówienie 
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 wpłynęłaby  w  dniu  złożenia  zamówienia,  obowiązek  podatkowy  należałoby 

 rozpoznać z chwilą jej otrzymania. 

 Przykład 2 

 Przedsiębiorca,  zajmujący  się  drukowaniem  i  dostawą  czasopism 

 motoryzacyjnych  dokonał  dostawy  towaru  na  rzecz  innego  podatnika 

 w  dniu  19  października  2022  r.  Fakturę  wystawił  16  grudnia  2022  r. 

 Zapłatę  natomiast  otrzymał  20  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek 

 podatkowy z tytułu dostawy? 

 Podatnik  wystawił  fakturę  zgodnie  z  obowiązującym  terminem,  tj.  do  60. 

 dnia  od  dnia  wydania  towarów.  Zatem  obowiązek  podatkowy  powstał 

 w dniu wystawienia faktury - 16 grudnia 2022 r. 

 Przykład 3 

 Spółka  zajmująca  się  drukiem  książek  dla  dzieci,  otrzymała  w  dniu  29 

 listopada  2022  r.  zamówienie  na  50  książek  o  łącznej  wartości  1000  zł. 

 Zgodnie  z  umową,  kontrahent  zobowiązany  był  do  zapłaty  zaliczki  200  zł. 

 Zaliczka  wpłynęła  30  listopada  2022  r.  co  udokumentowane  zostało 

 faktura  zaliczkową.  Dostawa  zamówionych  książek  nastąpiła  19  grudnia 

 2022  r.  Tego  też  dnia  wystawiono  fakturę  końcową.  Pozostałą  kwotę 

 800  zł.  spółka  otrzymała  23  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek 

 podatkowy? 

 Zgodnie  z  art.  19a  ust.  8  ustawy  o  VAT,  jeżeli  przed  dokonaniem  dostawy 

 towaru  lub  wykonaniem  usługi  otrzymano  całość  lub  część  zapłaty, 

 obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  jej  otrzymania  w  odniesieniu  do 

 otrzymanej kwoty. 

 Zatem  w  tej  sytuacji  w  odniesieniu  do  kwoty  200  zł  otrzymanej  zaliczki 

 obowiązek  podatkowy  powstał  w  dniu  jej  otrzymania  -  30  listopada  2022  r. 
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 W  stosunku  do  pozostałej  kwoty  800  zł  obowiązek  podatkowy  powstał 

 w dniu wystawienia faktury końcowej, tj. 19 grudnia 2022 r. 

 Przykład 4 

 Przedsiębiorca  zrealizował  usługę  drukowania  książek  na  rzecz  innego 

 podatnika  w  dniu  1  września  2022  r.  Z  uwagi  na  wysoką  wartość 

 zamówienia  postanowił  wstrzymać  się  z  wystawieniem  faktury  jak 

 najdłużej.  Kiedy  zobowiązany  jest  wystawić  fakturę  i  rozpoznać  obowiązek 

 podatkowy w VAT? 

 Zgodnie  z  art.  106i  ust.  3  pkt  3  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  czynności 

 polegających  na  drukowaniu  książek  oraz  gazet,  czasopism  i  magazynów, 

 fakturę wystawia się nie później niż  90. dnia od dnia  wykonania czynności. 

 W  tym  przypadku  faktura  powinna  zostać  wystawiona  najpóźniej  30 

 listopada  2022  r.  W  tym  samym  dniu  powstał  również  obowiązek 

 podatkowy  w  VAT.  Jeśli  jednak,  kontrahent  dokonał  płatności  wcześniej, 

 obowiązek podatkowy należałoby rozpoznać w dniu otrzymania zapłaty. 

 Uwaga:  Jak  ustalić  90  dzień  od  dnia  wykonania  czynności?  Od  1  września 

 czy od 2 września? 

 Odpowiedź  znajduje  się  w  Ordynacji  podatkowej:  Art.  12.  §  1.  Jeżeli 

 początkiem  terminu  określonego  w  dniach  jest  pewne  zdarzenie,  przy 

 obliczaniu  tego  terminu  nie  uwzględnia  się  dnia,  w  którym  zdarzenie 

 nastąpiło.  Upływ  ostatniego  z  wyznaczonej  liczby  dni  uważa  się  za  koniec 

 terminu. 

 Zatem termin ten należy liczyć od 2 września. 

 Przykład 5 

 5  grudnia  2022  r.  drukarnia  otrzymała  zlecenie  drukowania  ulotek. 

 Wydrukowała  je  15  grudnia  2022  r.  o  czym  klient  został  poinformowany. 
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 Ulotki  odebrane  zostały  przez  kontrahenta  16  grudnia  2022  r.  Faktura 

 wystawiona  została  20  grudnia  2022  r.  Wtedy  też  firma  otrzymała  za  nią 

 zapłatę. Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT? 

 Obowiązek  podatkowy  należy  tutaj  rozpoznać  na  zasadach  ogólnych,  czyli 

 w dniu wykonania usługi - 15 grudnia 2022 r. 

 Nie  mają  tutaj  zastosowania  szczególne  zasady  ustalania  obowiązku 

 podatkowego  w  VAT  dla  usług  drukowania.  Ustawodawca  wskazał  bowiem, 

 że  dotyczą  one:  czynności  polegających  na  drukowaniu  książek  (CN  ex 

 4901  10  00,  4901  91  00,  ex  4901  99  00  i  4903  00  00)  -  z  wyłączeniem 

 map  i  ulotek  -  oraz  gazet,  czasopism  i  magazynów  (CN  4902),  z 

 wyjątkiem  usług,  do  których  stosuje  się  art.  28b,  stanowiących  import 

 usług. 

 Podsumowując,  w  zakresie  omawianych  w  dzisiejszej  lekcji  czynności, 

 obowiązek podatkowy ustalamy odmiennie dla: 

 -  dostaw  i  usług  świadczonych  na  rzecz  osób  fizycznych  -  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  tutaj  na  zasadach  ogólnych,  a  więc  z  chwilą 

 dokonania  dostawy  (wykonania  usługi)  lub  też  z  chwilą  otrzymania 

 zapłaty, jeśli ta nastąpiła wcześniej, 

 -  dostaw  i  usług  świadczonych  między  podatnikami  -  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  w  tej  sytuacji  na  zasadach  szczególnych, 

 tj.  w  momencie  wystawienia  faktury,  jeśli  wystawiono  ją  termino. 

 W  przypadku  wystawienia  faktury  po  terminie,  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  w  ostatni  dzień,  w  którym  faktura 

 dokumentująca  transakcję  powinna  zostać  przez  podatnika 

 wystawiona.  W  razie  wcześniejszego  otrzymania  płatności, 

 obowiązek  podatkowy  powstaje  w  chwili  jej  otrzymania, 

 w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 
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 INNE ZAGADNIENIA 

 Zmiany w prawach konsumenta 

 Z  dniem  1  stycznia  2023  r.  wchodzi  w  życie  ustawa  z  dnia  4.11.2022  r. 

 o  zmianie  ustawy  o  prawach  konsumenta,  ustawy  -  Kodeks  cywilny  oraz 

 ustawy  -  Prawo  prywatne  międzynarodowe  (Dz.U.  z  2022  r.  poz.  2337). 

 Wdraża ona w życie dyrektywy unijne. 

 Zmiany  dotyczą  głównie  umów  zawieranych  między  przedsiębiorcami 

 a  konsumentami  o  dostarczanie  treści  cyfrowych  lub  usług  cyfrowych, 

 a  także  zasad  i  trybu  wykonania  praw  konsumenta  będącego  stroną 

 umowy  zobowiązującej  do  przeniesienia  własności  towaru  na 

 konsumenta. 

 W  ustawie  z  dnia  30.05.2014  r.  o  prawach  konsumenta  wprowadza  się 

 definicję  pojęć  :  towar,  trwałość,  usługa  cyfrowa,  towar  z  elementami 

 cyfrowymi,  środowisko  cyfrowe,  integracja,  kompatybilność, 

 funkcjonalność, interoperacyjność, cena. 

 Zmianie  ulega  również  art.  7a  ww.  ustawy,  w  związku  z  czym  termin  na 

 rozpatrywanie  reklamacji  został  skrócony  z  30  na  14  dni  od  dnia  jej 

 otrzymania. 

 Przede wszystkim jednak w ustawie tej wprowadza się: 

 -  rozdział  5a.  Umowy  zobowiązujące  do  przeniesienia  własności 

 towaru na konsumenta (art. 43a-43g), 

 -  rozdział  5b.  Umowy  o  dostarczanie  treści  cyfrowej  lub  usługi 

 cyfrowej (art. 43h-43q). 

 Nowe  przepisy  regulują  zasady  zgodności  towaru  z  umową,  a  także 

 środków  ochrony  prawnej  w  przypadku  braku  takiej  zgodności,  czy  też  ich 

 niedostarczenia. 
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 TYGODNIÓWKA PLUS 

 PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ 

 PROBLEMÓW W KSIĘGOWOŚCI 

 Korekta kosztów ujętych w księdze podwójnie 

 W  grudniu  2022  roku  podatnik  ustalił,  że  we  wrześniu  2022  r. 

 w  podatkowej  księdze  przychodów  i  rozchodów  przez  pomyłkę 

 ujął  podwójnie  fakturę  na  zakup  materiałów.  Koszt  wpisany  został 

 dwa  razy  w  kolumnie  10  “Zakup  towarów  handlowych 

 i materiałów wg cen zakupu”. Jak poprawnie dokonać korekty? 

 Dokonując  poprawek  w  podatkowej  księdze  przychodów  i  rozchodów, 

 należy  mieć  na  uwadze  przepisy  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych  oraz  rozporządzenia  Ministra  Finansów  w  sprawie  prowadzenia 

 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

 Zgodnie  z  §  11  ust.  2  wskazanego  rozporządzenia  stwierdzone  błędy 

 w zapisach można poprawić przez: 

 1)  skreślenie  dotychczasowej  treści  i  wpisanie  nowej,  z  zachowaniem 

 czytelności  błędnego  zapisu,  oraz  podpisanie  poprawki  i 

 umieszczenie daty dokonania poprawki lub 

 2)  wprowadzenie  do  księgi  niewpisanych  dowodów  lub  dowodów 

 zawierających  korekty  błędnych  zapisów  -  zapisy  zmniejszające 

 przychody  lub  koszty  mogą  być  dokonywane  ze  znakiem  minus  (-) 

 lub kolorem czerwonym. 

 Korekty  zapisów  w  księdze  prowadzonej  papierowo  można  dokonywać 

 jedną  z  powyższych  metod.  Natomiast  w  księdze  prowadzonej 

 elektroniczne  błędy  można  poprawić  tylko  z  zastosowaniem  drugiej 

 metody. 
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 Na  okres,  w  jakim  należy  dokonać  korekty  kosztów  wskazują 

 natomiast  przepisy  ustawy  o  pdof.  Zgodnie  z  art.  22  ust.  7c  i  ust.7d 

 ww.  ustawy,  jeżeli  korekta  kosztu  uzyskania  przychodów  nie  jest 

 spowodowana  błędem  rachunkowym  lub  inną  oczywistą  omyłką,  korekty 

 dokonuje  się  poprzez  zmniejszenie  lub  zwiększenie  kosztów  uzyskania 

 przychodów  poniesionych  w  okresie  rozliczeniowym,  w  którym  została 

 otrzymana  faktura  korygująca  lub,  w  przypadku  braku  faktury,  inny 

 dokument  potwierdzający  przyczyny  korekty.  Jeżeli  w  okresie 

 rozliczeniowym,  w  którym  powinna  być  dokonana  korekta,  podatnik  nie 

 poniósł  kosztów  podatkowych  lub  ich  kwota  jest  niższa  niż  kwota 

 zmniejszenia,  podatnik  jest  obowiązany  zwiększyć  przychody  o  kwotę,  o 

 którą nie zostały zmniejszone koszty podatkowe. 

 Zaksięgowanie  faktury  dwa  razy  stanowi  oczywistą  omyłkę, 

 w  związku  z  tym  zapisu  korygującego  dokonać  należy  w  okresie, 

 w  którym  błąd  został  popełniony,  czyli  we  wrześniu  2022  r.  Podstawę 

 zapisu  może  stanowić  sporządzony  na  tę  okoliczność  dowód  księgowy, 

 w  którym  opisane  zostaną  okoliczności  popełnienia  pomyłki,  a  także 

 sposób korekty. 

 W  omawianym  przypadku,  właściwe  będzie  dokonanie  zapisu 

 zmniejszającego  poprzez  wpisanie  błędnej  kwoty  ze  znakiem  minus  lub  na 

 czerwono  w  kolumnie  10  pod  datą  ostatniego  dnia  miesiąca,  w  którym 

 popełniono błąd, czyli 30 września 2022 r. 

 Po  skorygowaniu  kosztów  w  zamkniętym  miesiącu,  konieczne  jest 

 ponowne  podsumowanie  zapisów  wprowadzonych  do  podatkowej  księgi 

 przychodów  i  rozchodów  za  miesiąc  korygowany  oraz  za  kolejne 

 zamknięte miesiące. 
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 TEMAT TYGODNIA 
 Mały ZUS plus - kto może skorzystać z ulgi w 2023 r. 

 Przepisy  regulujące  zasady  preferencji  w  opłacaniu  składek  na 

 ubezpieczenie  społeczne,  zwanej  Małym  ZUS  plus,  określone  zostały  w 

 art. 18c ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 W  ramach  ulgi  przedsiębiorcy  uprawnieni  do  skorzystania  z  niej,  naliczają 

 oraz  opłacają  za  siebie  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od  niższej 

 podstawy.  Dotyczy  to  więc  zarówno  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne, 

 rentowe jak i chorobowe i wypadkowe. 

 Do kogo skierowana jest preferencja? 

 Preferencja  skierowana  jest  do  przedsiębiorców,  o  których  mowa  w  art.  8 

 ust.  6  pkt  1  ww.  ustawy,  czyli  osób  prowadzących  pozarolniczą  działalność 

 gospodarczą  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  - 

 Prawo  przedsiębiorców  lub  innych  przepisów  szczególnych.  Muszą  jednak 

 spełniać  określone  warunki,  o  czym  mowa  będzie  w  dalszej  części 

 artykułu. 

 Kto nie skorzysta z ulgi? 

 Z ulgi nie skorzysta: 

 -  twórca i artysta, 

 -  osoba  prowadząca  działalność  w  zakresie  wolnego  zawodu 

 (w  rozumieniu  przepisów  o  zryczałtowanym  podatku 

 dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby 

 fizyczne,  lub  z  której  przychody  są  przychodami  z  działalności 

 gospodarczej  w  rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od 

 osób fizycznych), 
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 -  wspólnik  jednoosobowej  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

 oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, 

 -  akcjonariusz  prostej  spółki  akcyjnej  wnoszący  do  spółki  wkład, 

 którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, 

 -  osoba  prowadząca  publiczną  lub  niepubliczną  szkołę,  inną  formę 

 wychowania  przedszkolnego,  placówkę  lub  ich  zespół,  na 

 podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  -  Prawo 

 oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655). 

 Warunek przychodowy 

 Aby  przedsiębiorca  mógł  skorzystać  z  małego  ZUS  plus  w  2023  roku,  jego 

 przychód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  2022  roku  nie  może 

 przekroczyć kwoty 120.000 zł. 

 Limit  ten  ulega  zmniejszeniu  w  przypadku  rozpoczęcia,  zakończenia  lub 

 zawieszenia  prowadzenia  działalności  w  ciągu  poprzedniego  roku 

 kalendarzowego.  Zmniejsza  się  go  wówczas  proporcjonalnie,  dzieląc 

 kwotę  120.000  złotych  przez  liczbę  dni  kalendarzowych  w  poprzednim 

 roku  kalendarzowym  i  mnożąc  przez  liczbę  dni  kalendarzowych 

 prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  poprzednim  roku 

 kalendarzowym.  Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do  pełnych  groszy  w 

 górę,  jeśli  końcówka  jest  równa  lub  wyższa  niż  0,5  grosza,  lub  w  dół,  jeśli 

 jest niższa. 

 Liczba  dni  prowadzenia  działalności  gospodarczej  odpowiada  liczbie  dni 

 podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu 

 z  tytułu  prowadzenia  tej  działalności  w  poprzednim  roku.  Nie  uwzględnia 

 się  w  niej  liczby  dni,  w  których  działalność  gospodarcza  była  prowadzona, 

 ale  przedsiębiorca  podlegał  ubezpieczeniu  w  KRUS  albo  za  granicą.  Należy 

 w niej natomiast uwzględnić liczbę dni, w których korzystał z ulgi na start. 
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 Przykład 1 

 Przedsiębiorca  prowadzi  działalność  gospodarczą  i  opłaca  preferencyjne 

 składki  ZUS.  Działalność  była  zawieszona  w  okresie  od  1  marca  2022  r.  do 

 31  maja  2022  r.  Jak  ustalić  limit  przychodów  uprawniających  do 

 skorzystania w 2023 r. z małego ZUS plus? 

 Działalność w 2022 r. prowadzona była przez 273 dni (365 dni - 92 dni). 

 Limit uprawniający do skorzystania z ulgi w 2023 r. wynosi 89.753,42 zł. 

 Wynika to z poniższych obliczeń: 

 (120.000  zł  /  365  dni)  x  273  dni  =  89.753,4246573  zł,  co  po  zaokrągleniu 

 w dół daje kwotę 89.753,42 zł 

 Pozostałe  warunki  uprawniające  do  skorzystania  z  preferencji 

 w 2023 roku 

 Z  art.  18c  ust.  11  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  wynika,  że 

 ulga nie ma zastosowania do osób które: 

 1)  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  (2022)  rozliczały  się  w  formie 

 karty  podatkowej,  korzystając  jednocześnie  ze  zwolnienia 

 podmiotowego z VAT, 

 2)  spełniają  warunki  określone  w  art.  18a  do  opłacania  składek 

 preferencyjnych, 

 3)  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  prowadziły  pozarolniczą 

 działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych, 

 4)  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  prowadziły  pozarolniczą 

 działalność,  o  której  mowa  w  art.  8  ust.  6  pkt  2-5  (osoby 

 prowadzące  działalność  wskazane  na  początku  artykułu  jako 

 nieuprawnione do skorzystania z ulgi), 

 5)  wykonują  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  na  rzecz  byłego 

 pracodawcy,  na  rzecz  którego  przed  dniem  rozpoczęcia  pozarolniczej 
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 działalności  gospodarczej  w  bieżącym  lub  w  poprzednim  roku 

 kalendarzowym  wykonywały  w  ramach  stosunku  pracy  lub 

 spółdzielczego  stosunku  pracy  czynności  wchodzące  w  zakres 

 wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, 

 6)  ustalały  podstawę  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne 

 i  rentowe  w  ramach  małego  ZUS  plus  przez  36  miesięcy 

 kalendarzowych  w  ciągu  ostatnich  60  miesięcy  kalendarzowych 

 prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  (do  limitów 

 tych  wlicza  się,  jako  pełny  miesiąc,  każdy  miesiąc  kalendarzowy, 

 w  którym  osoba  odpowiednio  ustalała  podstawę  składek  na 

 ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  zgodnie  z  niniejszym  artykułem 

 lub  prowadziła  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  przez  co 

 najmniej jeden dzień kalendarzowy). 

 Jak  ustalana  jest  podstawa  wymiaru  składek  na  ubezpieczenie 

 społeczne? 

 Podstawa  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  dla  osób 

 korzystających  z  preferencji,  zgodnie  z  art.  18c  ust.  1  ustawy  o  systemie 

 ubezpieczeń  społecznych,  uzależniona  jest  od  dochodu 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  przepisów 

 o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  uzyskanego  w  poprzednim 

 roku kalendarzowym. 

 Podstawę  wymiaru  składek,  na  dany  rok  kalendarzowy,  ustala  się  mnożąc 

 przeciętny  miesięczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej 

 uzyskany  w  poprzednim  roku  kalendarzowym,  przez  współczynnik  0,5. 

 Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do  pełnych  groszy  w  górę,  jeśli 

 końcówka  jest  równa  lub  wyższa  niż  0,5  grosza,  lub  w  dół,  jeśli  jest 

 niższa. 
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 Pierwszym  etapem  jest  więc  ustalenie  przeciętnego  miesięcznego  dochodu 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskanego  w  poprzednim  roku 

 kalendarzowym. Zgodnie z art. 18c ust. 4 ustala się go według wzoru: 

 przeciętny miesięczny dochód z 

 tytułu pozarolniczej działalności 

 gospodarczej w poprzednim roku 

 kalendarzowym 

 = 

 roczny dochód z pozarolniczej 

 działalności gospodarczej uzyskany 

 w poprzednim roku kalendarzowym 

 x 30 

 liczba dni kalendarzowych 

 prowadzenia pozarolniczej 

 działalności gospodarczej w 

 poprzednim roku kalendarzowym 

 Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do  pełnych  groszy  w  górę,  jeśli 

 końcówka  jest  równa  lub  wyższa  niż  0,5  grosza,  lub  w  dół,  jeśli  jest 

 niższa. 

 Jeżeli  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  ubezpieczonego,  oraz  osób  z 

 nim  współpracujących  zostały  zaliczone  do  kosztów  uzyskania  przychodu, 

 roczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany  w 

 poprzednim  roku  kalendarzowym,  powiększa  się  o  kwoty  tych  składek 

 zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

 Przykład 2 

 Pani  Teresa  jest  uprawniona  do  skorzystania  w  2023  r.  z  małego  ZUS 

 plus.  Działalność  prowadzi  przez  cały  2022  rok  i  opłaca  podatek 

 dochodowy  według  skali  podatkowej.  Załóżmy,  że  jej  roczny  dochód 

 z  działalności  w  2022  r.  wyniesie  85.222,00  zł.  Nie  uwzględniała  ona 

 w  kosztach  składek  na  ubezpieczenia  społeczne.  Jak  ustalić  podstawę 

 wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? 
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 Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej wynosi: 

 (85.222,00 zł / 365 dni) x 30 dni = 7.004,55 zł. 

 Tak ustalony dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5: 

 7.004,55 zł x 0,5 = 3502,28 zł. 

 W  przypadku  osób,  do  których  w  poprzednim  roku  kalendarzowym 

 miały  zastosowanie  przepisy  dotyczące  zryczałtowanego  podatku 

 dochodowego  w  formie  karty  podatkowej,  i  które  nie  korzystały  ze 

 zwolnienia  sprzedaży  od  podatku  od  towarów  i  usług  na  podstawie  art. 

 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT przez: 

 a)  roczny  przychód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany 

 w  poprzednim  roku  kalendarzowym,  należy  rozumieć  wartość 

 sprzedaży,  o  której  mowa  w  art.  2  pkt  22  ustawy  z  dnia  11  marca 

 2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług,  podlegającej  opodatkowaniu 

 tym podatkiem, bez kwoty tego podatku, 

 b)  roczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany  w 

 poprzednim  roku  kalendarzowym,  należy  rozumieć  roczny  przychód 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  w  rozumieniu  lit.  a, 

 pomnożony przez współczynnik 0,5; 

 Przykład 3 

 Pan  Jan  jest  uprawniony  do  skorzystania  w  2023  r.  z  małego  ZUS  plus. 

 Działalność  prowadzi  przez  cały  2022  rok  i  opłaca  podatek  dochodowy 

 w  formie  karty  podatkowej.  Nie  korzysta  ze  zwolnienia  z  VAT.  Załóżmy,  że 

 jego  roczny  przychód  ze  sprzedaży  w  2022  r.  wyniesie  63.252,98  zł.  Jak 

 ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? 

 W  tym  przypadku,  aby  ustalić  roczny  dochód  na  potrzeby  omawianej 
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 preferencji przychód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5: 

 63.252,98 x 0,5 = 31.626,49 zł. 

 Następnie  należy  ustalić  przeciętny  miesięczny  dochód  z  działalności 

 gospodarczej  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  według  wzoru 

 omawianego  już  wzoru  określonego  w  art.  18c  ust.  4  ustawy  o  systemie 

 ubezpieczeń społecznych. 

 (31.626,49 zł / 365 dni) x 30 = 2.599,44 zł. 

 Tak ustalony dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5: 

 2.599,44 zł x 0,5 = 1.299,50 zł. 

 W  przypadku  ryczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych,  przez 

 roczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany 

 w  poprzednim  roku  kalendarzowym,  należy  rozumieć  roczny  przychód 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  pomnożony  przez  współczynnik 

 0,5. 

 Podstawa  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  nie  może 

 przekroczyć  60%  prognozowanego  przeciętnego  wynagrodzenia  na  dany 

 rok  kalendarzowy  i  nie  może  być  niższa  niż  30%  kwoty  minimalnego 

 wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. 

 Podstawa  ustalona  na  2023  r.  musi  się  więc  mieścić  w  przedziale  1.047  zł 

 - 4.161 zł 

 Przykład 4 

 Pan  Artur  jest  uprawniony  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus  od 

 1  stycznia  2023  r.  Po  dokonaniu  obliczeń,  okazało  się,  że  podstawa 
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 wymiaru składek wynosi 900 zł. 

 Ponieważ  podstawa  nie  może  być  niższa  niż  30%  kwoty  minimalnego 

 wynagrodzenia  obowiązującego  w  styczniu  danego  roku,  podstawą 

 wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  dla  Pana  Artura  będzie 

 kwota 1.047 zł. 

 Kiedy  już  mamy  pewność,  że  przedsiębiorca  może  i  chce 

 skorzystać  z  małego  ZUS  plus  w  2023  roku,  konieczne  jest 

 dokonanie formalności, tj. zgłoszenia do ZUS. 

 W tym celu należy przekazać do ZUS: 

 -  ZUS  ZWUA  -  wyrejestrowanie  z  ubezpieczeń  z  dotychczasowym 

 kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli działalność jest kontynuowana, 

 -  ZUS  ZUA  -  zgłoszenie  do  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnego 

 lub  ZUS  ZZA  jeśli  przedsiębiorca  podlega  wyłącznie  ubezpieczeniu 

 zdrowotnemu  z  kodem  05  90  albo  05  92  (dot.  osób  z  rentą 

 przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). 

 Dokumenty należy przekazać najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. 

 Jeśli  przedsiębiorca  korzystał  z  małego  ZUS  plus  w  grudniu  2022  r.  i  nadal 

 chce  z  niego  korzystać,  nie  ma  obowiązku  przekazywania  do  ZUS  żadnych 

 dokumentów  zgłoszeniowych.  Należy  jednak  pamiętać  o  maksymalnym 

 okresie 36 m-cy uprawniającym do ulgi. 

 Jak zatem ustalić okres korzystania z małego ZUS plus? 

 Przykład 5 

 Przedsiębiorca  opłacał  przez  24  miesiące  składki  preferencyjne,  po  tym 

 okresie  przez  rok  opłacał  pełne  składki  ZUS  a  w  kolejnym  roku  spełnia 

 warunki  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus?  Jak  liczyć  okres  korzystania 

 z małego ZUS plus w tej sytuacji? 
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 Z  małego  ZUS  plus  korzystać  można  przez  36  miesięcy  w  ciągu  ostatnich 

 60  miesięcy  kalendarzowych  prowadzenia  działalności  (za  miesiąc 

 kalendarzowy  uznaje  się  każdy  miesiąc  w  którym  co  najmniej  jeden  dzień 

 podlegało  się  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  społecznemu).  Do  okresu 

 tego  wlicza  się  także  okres  korzystania  z  “małego  ZUS”  obowiązującego 

 do końca stycznia 2020 r. 

 Zakładając,  że  przedsiębiorca  rozpoczął  działalność  01.01.2018  r.  i  od 

 początku  zgłosił  się  do  składek  preferencyjnych  -  ich  24-miesięczny  okres 

 minął  31.12.2019  r.  Cały  rok  2020  opłacał  składki  pełne.  W  roku  2021 

 spełnił  warunki  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus.  Przy  założeniu,  że 

 warunki  nie  uległy  zmianie,  może  korzystać  z  małego  ZUS  plus  do  końca 

 roku  2023  (36  miesięcy).  Może  także  mieć  przerwę  w  opłacaniu  małego 

 ZUS  plus  np.  w  roku  2022  i  ponownie  płacić  mały  ZUS  plus  w  roku  2023 

 i 2024. 60-miesięczny okres w tej sytuacji mija 31.12.2025 roku. 
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 SPRAWDŹ CZY TE NADCHODZĄCE TERMINY 

 CIĘ DOTYCZĄ 

 27.12.2022 

 ●  wpłata podatku VAT za listopad 2022 r. 

 ●  przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2022 r. 

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

 ●  przesłanie  informacji  podsumowującej  o  dokonanych 

 wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za listopad 2022 r. 

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

 ●  złożenie  deklaracji  VAT-13  przez  przedstawiciela  podatkowego  za 

 listopad 2022 r. 

 ●  wpłata  podatku  akcyzowego  za  listopad  2022  r.  oraz  złożenie 

 deklaracji dla podatku akcyzowego, 

 ●  rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2022 r. 

 ●  rozliczenie  podatku  od  sprzedaży  detalicznej  PSD-1  za  listopad  2022 

 roku, 

 ●  przekazanie  do  PFRON  dokumentów  dotyczących  dofinansowania  do 

 wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2022 r. 

 28.12.2022 

 ●  wpłata  podatku  dochodowego  w  formie  karty  podatkowej  za 

 grudzień 2022 r. 
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 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 31.12.2022 

 ●  złożenie  deklaracji  dla  rozliczenia  podatku  VAT  w  zakresie  procedury 

 importu VII-DO za listopad 2022 r. 

 ●  złożenie  do  urzędu  skarbowego  przez  spółkę  jawną,  mającą  siedzibę 

 lub  zarząd  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  której 

 wspólnikami  nie  są  wyłącznie  osoby  fizyczne  informacji  CIT-15J 

 (wraz  z  załącznikiem  CIT/JW)  -  jeżeli  rok  obrotowy  spółki  pokrywa 

 się z rokiem kalendarzowym, 

 ●  opublikowanie  na  swojej  stronie  internetowej  przez  podatnika, 

 o  którym  mowa  w  art.  27c  ust.  1  ustawy  o  pdop,  informacji 

 o  realizowanej  strategii  podatkowej  za  2021  r.  i  przekazanie  (drogą 

 elektroniczną)  informacji  o  adresie  tej  strony  właściwemu  urzędowi 

 skarbowemu  -  o  ile  rok  podatkowy  podatnika  pokrywa  się  z  rokiem 

 kalendarzowym 
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