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 SPRAWDŹ CZY PAMIĘTAŁAŚ/EŚ O WSZYSTKICH 

 WAŻNYCH TERMINACH 

 09.01.2023 

 ●  wpłata  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  pobranego 

 w  grudniu  2022  r.  od  należności  wypłaconych  zagranicznej  osobie 

 prawnej  z  tytułów  wymienionych  w  art.  7b  ust.  1  pkt  3-6 

 (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  grudniu  2022  r.  od  określonych  w  art.  7b  ust.  1  pkt  1  ustawy 

 o  pdop  przychodów  z  dywidend  oraz  innych  przychodów  (dochodów) 

 z  tytułu  udziału  w  zyskach  osób  prawnych,  a  podatnikom 

 przekazanie informacji CIT-7, 

 ●  złożenie  deklaracji  o  wysokości  dochodu  z  niezrealizowanych  zysków 

 (PIT-NZ  i  PIT-NZS)  za  grudzień  2022  r.  oraz  wpłacenie  podatku 

 należnego  wynikającego  z  deklaracji  złożonych  za  miesiące  od 

 stycznia  2019  r.  do  grudnia  2022  r.  -  jeżeli  do  utraty  składnika 

 majątku doszło w grudniu 2022 r., 

 ●  złożenie  deklaracji  o  wysokości  dochodu  z  niezrealizowanych  zysków 

 CIT-NZ  za  grudzień  2022  r.  oraz  wpłata  podatku  należnego 

 wykazanego w tej deklaracji, 

 ●  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 grudniu 2022 r. 

 10.01.2023 

 ●  złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2022 r. 
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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 Przyjąłeś rozwiązanie, że zaliczka stanowi u Ciebie przychód 

 podatkowy? Nie zapomnij poinformować o tym organy skarbowe 

 w składanym zeznaniu podatkowym 

 Zasadniczo  na  gruncie  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych, 

 otrzymanie  zaliczki  nie  powoduje  obowiązku  rozpoznania  przychodu 

 z  tego  tytułu.  Inaczej  natomiast  kwestia  ta  wygląda  w  przypadku  podatku 

 VAT,  gdzie  otrzymanie  zaliczki  rodzi  obowiązek  podatkowy,  a  także 

 obowiązek  zaewidencjonowania  transakcji  na  kasie  fiskalnej,  jeśli  dotyczy 

 ona  osoby  fizycznej  nieprowadzącej  działalności  gospodarczej  lub  rolnika 

 ryczałtowego.  Otrzymanie  zaliczki  może  więc  powodować  pewne 

 komplikacje  spowodowane  rozbieżnościami  w  zakresie  rozliczania  podatku 

 VAT oraz PIT. 

 Ustawodawca  umożliwił  jednak  uproszczenie  tej  sytuacji.  Podatnicy  mogą 

 rozliczać  zarówno  podatek  dochodowy  jak  i  podatek  VAT  w  jednym  okresie 

 rozliczeniowym.  Stanowi o tym art. 14 ust. 1j ustawy o pdof: 

 W  przypadku  pobrania  wpłat  na  poczet  dostaw  towarów  i  usług,  które 

 zostaną  wykonane  w  następnych  okresach  sprawozdawczych, 

 podlegających  zarejestrowaniu  przy  zastosowaniu  kasy  rejestrującej 

 zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  za  datę 

 powstania  przychodu  podatnik  może  uznać  dzień  pobrania  wpłaty. 

 W  przypadku  wyboru  takiego  sposobu  ustalania  daty  powstania  przychodu 

 podatnik  jest  obowiązany  stosować  go  przez  cały  rok  podatkowy.  Podatnik 

 informuje  o  tym  wyborze  w  zeznaniu,  o  którym  mowa  w  art.  45  ust.  1  lub 

 ust.  1a  pkt  2,  składanym  za  rok  podatkowy,  w  którym  stosował  ten 

 sposób. 

 Jednocześnie  z  art.  14  ust.  3a  ww.  ustawy  wynika,  że  przepisu  ust.  3  pkt 

 1  stanowiącego,  że  zaliczki  nie  są  przychodem,  nie  stosuje  się  do 
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 przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

 Należy  więc  pamiętać,  że  podatnik  może  przyjąć  rozwiązanie, 

 że  otrzymana  zaliczka  będzie  u  niego  stanowić  przychód 

 podatkowy  w  dniu  pobrania  wpłaty,  ale  musi  spełnić  następujące 

 warunki: 

 -  zaliczki ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 

 -  rozwiązanie takie stosować przez cały rok podatkowy, 

 -  poinformować  o  tym  wyborze  w  zeznaniu  rocznym,  składanym  za 

 rok podatkowy, w którym stosował ten sposób. 

 Do  art.  14  ust.  1j  odwołuje  się  również  ust.  1ja  i  1l.  Zgodnie 

 z  powołanymi  przepisami,  jeżeli  zmarły  przedsiębiorca  w  roku 

 podatkowym,  w  którym  zmarł,  ustalał  datę  powstania  przychodu 

 w  sposób,  o  którym  mowa  w  ust.  1j,  przedsiębiorstwo  w  spadku  jest 

 obowiązane stosować ten sposób do końca tego roku podatkowego. 

 Natomiast  w  przypadku  prowadzenia  pozarolniczej  działalności 

 gospodarczej  w  formie  spółki  niebędącej  osobą  prawną  o  wyborze 

 sposobu  ustalania  daty  powstania  przychodu,  o  którym  mowa  w  ust.  1j 

 informują wszyscy wspólnicy. 

 W  związku  z  powyższym,  podatnicy,  którzy  stosowali  omawiane 

 rozwiązanie  w  2022  roku,  muszą  pamiętać  o  poinformowaniu 

 o tym w zeznaniu rocznym składanym za 2022 rok. 

 W  2023  roku  podatnicy  mogą  kontynuować  taki  sposób  rozliczania 

 zaliczek  i  ponownie  pamiętać  o  spełnieniu  wszystkich  warunków  lub  mogą 

 zrezygnować  z  ustalania  przychodu  w  dacie  otrzymania  zaliczki  na  poczet 

 dostaw  towarów  i  usług.  Przy  drugiej  opcji  mogą  pojawić  się  wątpliwości, 

 jak  w  2023  roku  ustalić  przychód  z  tytułu  sprzedaży  towarów  lub  usług, 

 na  poczet  których  pobrali  zaliczki  w  2022  roku  i  uwzględnili  je 

 w przychodach podatkowych. Omówmy to na przykładzie. 
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 Przykład 

 Podatnik  w  2022  r.  otrzymane  zaliczki  na  poczet  przyszłych  dostaw 

 towarów  rozliczał  podatkowo  w  miesiącu  ich  otrzymania.  W  2023  r.  nie 

 korzysta  już  z  takiego  rozwiązania.  W  2023  r.  dojdzie  do  finalizacji 

 transakcji  sprzedaży  towarów,  na  poczet  których  pobrał  zaliczki  w  2022  r. 

 i  uwzględnił  je  w  przychodach  podatkowych.  Czy  do  przychodów  zaliczyć 

 powinien  tylko  kwotę  będącą  różnicą  między  całkowitą  kwotą  przychodu  a 

 zaliczką ujętą w przychodach w 2022 roku? 

 Tak,  finalizując  w  2023  roku  sprzedaż  towarów,  na  poczet  których  w  2022 

 roku  pobrana  została  zaliczka,  którą  uwzględniono  w  przychodach, 

 w  2023  roku  należy  zaliczyć  do  przychodów  tylko  kwotę  będącą  różnicą 

 między  całkowitą  kwotą  przychodu  a  kwotą  zaliczki  otrzymaną  w  2022 

 roku.  W  odniesieniu  do  tej  kwoty,  przychód  powstanie  w  dacie  wydania 

 towarów,  wystawienia  faktury  lub  otrzymania  pozostałej  kwoty  należności, 

 w zależności od tego, która z tych czynności wystąpi najwcześniej. 
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 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 

 Zakup prawa do użytkowania programu komputerowego 

 a podatek u źródła 

 Podmioty  krajowe,  dokonujące  wypłat  należności  z  tytułów  wymienionych 

 w  art.  21  ust.  1  ustawy  o  pdop,  na  rzecz  podmiotów  zagranicznych, 

 zobowiązane  są  do  poboru  zryczałtowanego  podatku  dochodowego, 

 tzw.  podatku  u  źródła,  od  niektórych  przychodów  uzyskiwanych  na 

 terytorium Polski przez podatników zagranicznych. 

 Wśród  tych  należności  znajdują  się  m.in.  należności  z  tytułu  praw 

 autorskich  lub  praw  pokrewnych  oraz  sprzedaży  tych  praw.  Zryczałtowany 

 podatek  w  tym  przypadku  wynosi  20%,  chyba  że  właściwa  umowa 

 o  unikaniu  podwójnego  opodatkowania  obowiązująca  między  Polską 

 a  krajem  rezydencji  podatkowej  odbiorcy  należności,  określa  inną  stawkę 

 podatku lub też wyłącza opodatkowanie takich należności. 

 Wątpliwości  interpretacyjne  w  zakresie  obowiązku  poboru  podatku 

 u  źródła  pojawiają  się  głównie  w  przypadku  należności  z  tytułu 

 użytkowania  lub  prawa  do  użytkowania  programów  komputerowych. 

 Pojawia się bowiem pytanie czy stanowią one należności licencyjne. 

 Nie  zawsze  możliwość  legalnego  korzystania  z  programu  komputerowego, 

 do  którego  prawa  autorskie  przysługują  innemu  podmiotowi,  będzie 

 wiązać  się  z  koniecznością  nabywania  od  tego  podmiotu  praw  autorskich 

 lub prawa do korzystania z praw autorskich. 

 Należnością  niepodlegającą  w  Polsce  opodatkowaniu  podatkiem 

 u  źródła  jest  zapłata  za  nabywane  programy,  jeśli  na  podstawie 

 umowy  zawartej  z  zagranicznym  kontrahentem,  podmiot  krajowy 

 nabywa  egzemplarze  programów  komputerowych  jako  ich 

 użytkownik  końcowy,  nie  nabywając  przy  tym  praw  autorskich  do 
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 tych  programów,  prawa  do  ich  dalszej  odsprzedaży  czy  też 

 powielania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania. 

 Takie  stanowisko  zajmują  również  organy  skarbowe.  Jako  przykład  podać 

 można  interpretację  indywidualną  z  dnia  12.12.2022  r.  sygn. 

 0111-KDIB1-2.4010.646.2022.2.AW,  w  której  Dyrektor  Krajowej 

 Informacji  Skarbowej  odstąpił  od  uzasadnienia  prawnego  oceny 

 stanowiska wnioskodawcy, uznając je za prawidłowe. 

 Wnioskodawca w interpretacji tej stwierdził: 

 “Jak  wynika  z  przedstawionego  stanu  faktycznego  w  ramach  licencji  nie 

 zostaną  przeniesione  na  Wnioskodawcę  jakiekolwiek  majątkowe  prawa 

 autorskie  do  ww.  oprogramowania.  Wnioskodawca  nie  ma  i  nie  będzie 

 mieć  prawa  do  udzielania  sublicencji  innym  podmiotom,  czy  też 

 dokonywania  zmian  w  oprogramowaniu.  W  ramach  Umów  end-user  nie 

 dochodzi  do  jakiegokolwiek  rozporządzenia  prawami  autorskimi  na  rzecz 

 Wnioskodawcy. 

 Opłaty  za  wykorzystanie  oprogramowania  wyłącznie  dla  własnych  potrzeb, 

 bez  prawa  do  modyfikowania,  kopiowania,  rozpowszechniania  czy 

 dalszego  udostępniania  programu,  nie  stanowią  wynagrodzenia  z  tytułu 

 należności  licencyjnej.  W  takiej  sytuacji  nie  dochodzi  bowiem  do  nabycia 

 licencji  rozumianej  jako  prawo  do  rozporządzania  programem 

 komputerowym  na  polach  eksplantacji  wymienionych  w  art.  50  lub  w  art. 

 74  ust.  4  ustawy  prawo  autorskie,  lecz  wyłącznie  prawo  do  korzystania  z 

 danego egzemplarza programu komputerowego. 

 Wobec  powyższego  płatności  dokonywane  przez  Wnioskodawcę  na  rzecz 

 podmiotów  zagranicznych,  tytułem  Umów  end-user  nie  stanowią  płatności 

 tytułem  przeniesienia  na  rzecz  Wnioskodawcy  autorskich  praw 

 majątkowych,  czy  też  udzielenia  licencji.  Co  oznacza,  iż  płatności  na  rzecz 

 podmiotów  zagranicznych  tytułem  Umów  end-user  nie  stanowią 
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 przychodów  z  praw  autorskich  w  rozumieniu  art.  21  ust.  1  pkt  1  ustawy  o 

 CIT. 

 (...)  Z  uwagi,  iż  obowiązek  pobierania  przez  płatnika  zryczałtowanego 

 podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  wynikający  z  art.  26  ust.  1 

 ustawy  o  CIT  dotyczy  wyłącznie  wypłat  należności  z  tytułów 

 wymienionych  w  art.  21  ust.  1  ustawy  o  CIT  –  w  konsekwencji  nie 

 obejmuje  on  swoją  dyspozycją  Wnioskodawcy,  gdyż  wypłacone  przez 

 niego  należności  nie  zostały  wymienione  jako  podlegające  opodatkowaniu 

 „podatkiem  u  źródła”  na  podstawie  art.  21  ustawy  o  CIT.  Mając  na 

 uwadze  powyższe,  Wnioskodawca  dokonując  wypłaty  należności  na  rzecz 

 podmiotów  zagranicznych  nie  jest  zobowiązany  do  poboru 

 zryczałtowanego  podatku  dochodowego  od  dokonywanych  płatności  na 

 podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  o  CIT  w  związku  z  art.  21  ust.  1  ustawy  o 

 CIT.  Niniejsze  nie  jest  w  szczególności  uzależnione  od  dysponowania 

 przez  Wnioskodawcę  certyfikatem  rezydencji  podatkowej  danego 

 usługodawcy  będącego  stroną  Umowy  end-user,  na  rzecz  którego 

 wypłacane jest wynagrodzenie z tytułu licencji użytkownika końcowego. 

 Reasumując  podkreślenia  wymaga,  że  z  uwagi  na  brak  obowiązku  w 

 zakresie  podatku  u  źródła  Wnioskodawca  dokonując  płatności  na  rzecz 

 kontrahentów  zagranicznych  z  tytułu  zakupu  licencji  typu  end-user  na 

 oprogramowanie  nie  ma  obowiązku  uzyskiwania  i  posiadania  certyfikatu 

 rezydencji  odbiorcy  płatności  oraz  przygotowania  i  składania  informacji 

 IFT-2/IFT-2R.” 
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 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 17 - 

 Opodatkowanie VAT w przypadku stosowania bonów 

 Do  bonów  zaliczyć  można:  bony  towarowe,  vouchery  czy  też  karty 

 podarunkowe  przekazywane  przez  przedsiębiorców  klientom,  w  celu 

 realizacji  założeń  biznesowych.  Jest  to  zatem  temat,  z  którym  większość 

 księgowych ma do czynienia. 

 Zanim  przejdziemy  do  ustalania  kwestii  ich  opodatkowania,  zacznijmy  od 

 podstawowych  pojęć,  zawartych  w  art.  2  pkt  41-45  ustawy  o  podatku  od 

 towarów i usług. 

 Bon  to  instrument,  z  którym  wiąże  się  obowiązek  jego  przyjęcia  jako 

 wynagrodzenia  lub  części  wynagrodzenia  za  dostawę  towarów  lub 

 świadczenie  usług,  w  przypadku  którego  towary,  które  mają  zostać 

 dostarczone,  lub  usługi,  które  mają  zostać  wykonane,  lub  tożsamość 

 potencjalnych  dostawców  lub  usługodawców  są  wskazane  w  samym 

 instrumencie  lub  określone  w  powiązanej  dokumentacji,  w  tym 

 w warunkach wykorzystania tego instrumentu. 

 Bony dzielimy na: 

 1)  bony  jednego  przeznaczenia  (SPV)  -  bony,  w  przypadku  których 

 miejsce  dostawy  towarów  lub  świadczenia  usług,  których  bony 

 dotyczą,  oraz  kwota  należnego  podatku,  podatku  od  wartości 

 dodanej  lub  podatku  o  podobnym  charakterze  z  tytułu  dostawy  tych 

 towarów  lub  świadczenia  tych  usług  są  znane  w  chwili  emisji  tych 

 bonów;  przykładem  może  być  karta  upominkowa  na  masaż  lub  bon 

 na  nocleg  w  hotelu  -  w  takich  sytuacjach  znane  jest  miejsce 

 wykonania usługi oraz kwota należnego podatku, 
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 2)  bony  różnego  przeznaczenia  (MPV)  to  bony  inne  niż  bony 

 jednego  przeznaczenia,  np.  bon  emitowany  przez  hotel,  ale 

 wskazujący  na  możliwość  skorzystania  z  dowolnej  usługi 

 świadczonej  przez  hotel,  np.  noclegu,  restauracji,  zakupu  alkoholi, 

 wynajmu  sali;  w  takim  przypadku  nie  można  określić  jednoznacznie 

 stawki VAT. 

 Emisja bonu  to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu. 

 Transfer  bonu  to  z  kolei  emisja  bonu  oraz  każde  przekazanie  tego  bonu 

 po jego emisji. 

 Transfer  bonu  podlega  opodatkowaniu  VAT.  Moment  powstania  obowiązku 

 podatkowego jest jednak zależny od rodzaju bonu. 

 Transfer bonu jednego przeznaczenia 

 Zgodnie  z  art.  8a  ust.  1  ustawy  o  VAT,  transfer  bonu  jednego 

 przeznaczenia  dokonany  przez  podatnika  działającego  we  własnym 

 imieniu  uznaje  się  za  dostawę  towarów  lub  świadczenie  usług,  których  ten 

 bon dotyczy. 

 Faktycznego  przekazania  towarów  lub  faktycznego  świadczenia  usług 

 w  zamian  za  bon  jednego  przeznaczenia  przyjmowany  przez  dostawcę  lub 

 usługodawcę  jako  wynagrodzenie  lub  część  wynagrodzenia  nie  uznaje  się 

 za  niezależną  transakcję  w  części,  w  której  wynagrodzenie  stanowił  bon 

 (art. 8a ust. 2). 

 Jak  natomiast  wskazuje  art.  8a  ust.  3  ww.  ustawy,  jeżeli  transferu  bonu 

 jednego  przeznaczenia  dokonuje  podatnik  działający  w  imieniu  innego 

 podatnika,  uznaje  się,  że  taki  transfer  stanowi  dostawę  towarów  lub 

 świadczenie  usług,  których  ten  bon  dotyczy,  dokonane  przez  podatnika, 

 w imieniu którego działa podatnik. 
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 W  myśl  art.  8a  ust.  4  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  gdy  dostawca  towarów 

 lub  usługodawca  nie  jest  podatnikiem,  który  działając  we  własnym 

 imieniu,  wyemitował  bon  jednego  przeznaczenia,  uznaje  się,  że  ten 

 dostawca  lub  usługodawca  dokonał  odpowiednio  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług,  których  ten  bon  dotyczy,  na  rzecz  podatnika,  który 

 wyemitował ten bon. 

 Zgodnie  z  art.  19a  ust.  1a  ww.  ustawy,  w  przypadku,  transferu  bonu 

 jednego  przeznaczenia,  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą 

 dokonania jego transferu. 

 W  takich  sytuacjach,  w  myśl  art.  19a  ust.  4  ww.  ustawy,  dostawę  towarów 

 lub  usługę  uznaje  się  za  wykonaną  z  chwilą  dokonania  transferu  bonu 

 jednego przeznaczenia. 

 W  związku  z  powyższym,  warto  zauważyć,  że  nie  ma  znaczenia  fakt,  czy 

 bon  został  w  ogóle  zrealizowany  przez  ostatecznego  posiadacza.  Jeśli  nie 

 dojdzie do jego realizacji, nie ma konieczności dokonywania korekt VAT. 

 Przykład 

 Bon  jednego  przeznaczenia  został  sprzedany  w  listopadzie  2022  r.  za 

 kwotę  200  zł.  Do  nabycia  towarów  doszło  w  grudniu  2022  roku,  przy  czym 

 wartość nabytych towarów to 300 zł. 

 Mamy  tutaj  do  czynienia  z  dwoma  momentami  powstania  obowiązku 

 podatkowego: 

 -  w  listopadzie  2022  r.  w  odniesieniu  do  kwoty  bonu  200  zł.  (netto 

 162,60 zł, VAT 23% 37,40 zł), 

 -  w  grudniu  2022  r.  w  odniesieniu  do  kwoty  100  zł,  stanowiącej 

 różnicę  między  wartością  nabytych  towarów,  a  kwotą  bonu  (netto 

 81,30 zł, VAT 18,70 zł). 
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 Transfer bonu różnego przeznaczenia 

 Zgodnie  z  art.  8b  ust.  1  ustawy  o  VAT,  faktyczne  przekazanie  towarów  lub 

 faktyczne  świadczenie  usług  dokonane  w  zamian  za  bon  różnego 

 przeznaczenia  przyjmowany  przez  dostawcę  lub  usługodawcę  jako 

 wynagrodzenie  lub  część  wynagrodzenia  podlega  opodatkowaniu 

 podatkiem.  Nie  podlega  opodatkowaniu  podatkiem  wcześniejszy  transfer 

 bonu różnego przeznaczenia. 

 Innymi  słowy,  sprzedaż  przez  podatnika  bonu,  uprawniającego  do  zakupu 

 dowolnego  produktu,  nie  będzie  podlegała  opodatkowaniu  VAT,  ale  zakup 

 tych  produktów  już  tak.  Obowiązek  podatkowy  powstanie  zatem 

 w  momencie  realizacji  bonu  różnego  przeznaczenia.  Podstawę 

 opodatkowania  stanowić  będzie  natomiast  wartość  bonu  wykorzystana  do 

 płatności. 

 W  art.  8b  ust.  2  ww.  ustawy  wskazano  natomiast,  że  w  przypadku  gdy 

 transferu  bonu  różnego  przeznaczenia  dokonuje  podatnik  inny  niż 

 podatnik  dokonujący  czynności  podlegającej  opodatkowaniu  podatkiem 

 zgodnie  z  ust.  1,  opodatkowaniu  podatkiem  podlegają  usługi  pośrednictwa 

 oraz  inne  usługi,  które  można  zidentyfikować,  takie  jak  usługi  dystrybucji 

 lub promocji, dotyczące tego bonu. 

 Oznacza  to,  że  usługi  pośrednictwa  świadczone  w  związku  z  dystrybucją 

 bonu  przez  podmiot  pośredniczący  pomiędzy  emitentem  bonu  a  klientem 

 ostatecznym,  podlegają  opodatkowaniu  w  dacie  faktycznego  świadczenia 

 usługi  pośrednictwa,  a  nie  realizacji  bonu.  Zatem  w  takich  sytuacjach 

 wynagrodzenie  za  usługi  prowizyjne  czy  też  marżę  pośrednika  powinny 

 zostać wyodrębnione. 

 Kwestie  ustalenia  podstawy  opodatkowania  z  tytułu  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług  dokonanych  w  zamian  za  bon  różnego  przeznaczenia, 
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 w  odniesieniu  do  tego  bonu  uregulowane  zostały  w  art.  29a  ust.  1a  i  1b 

 ustawy o VAT. 

 Jeśli  bon  różnego  przeznaczenia  realizowany  jest  w  całości,  to  podstawa 

 opodatkowania jest równa: 

 1)  wynagrodzeniu  zapłaconemu  za  ten  bon  różnego  przeznaczenia, 

 pomniejszonemu  o  kwotę  podatku  związaną  z  dostarczonymi 

 towarami lub świadczonymi usługami; 

 2)  wartości  pieniężnej  wskazanej  na  tym  bonie  różnego  przeznaczenia 

 lub  w  powiązanej  dokumentacji,  pomniejszonej  o  kwotę  podatku 

 związaną  z  dostarczonymi  towarami  lub  świadczonymi  usługami  -  w 

 przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne. 

 Jeśli  bon  różnego  przeznaczenia  realizowany  jest  w  części,  podstawa 

 opodatkowania jest równa odpowiedniej części: 

 1)  wynagrodzenia  zapłaconego  za  ten  bon  różnego  przeznaczenia, 

 pomniejszonej  o  kwotę  podatku  związaną  z  dostarczonymi  towarami 

 lub świadczonymi usługami; 

 2)  wartości  pieniężnej  wskazanej  na  tym  bonie  różnego  przeznaczenia 

 lub  w  powiązanej  dokumentacji,  pomniejszonej  o  kwotę  podatku 

 związaną  z  dostarczonymi  towarami  lub  świadczonymi  usługami  -  w 

 przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne. 

 Jeśli  wartość  dostarczonych  towarów  lub  świadczonych  usług  przewyższa 

 wartość  realizowanego  bonu  różnego  przeznaczenia  i  pozostała  część 

 regulowana  jest  w  inny  sposób  (np.  gotówką),  kwota  przewyższająca 

 wartość bonu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 Przykład 

 Bon  różnego  przeznaczenia  został  sprzedany  w  listopadzie  2022  roku. 

 Do nabycia towarów doszło w grudniu 2022 roku. 
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 Obowiązek podatkowy należy rozpoznać w grudniu 2022 roku. 

 Jak  zatem  prawidłowo  odpowiedzieć  na  pytanie:  Kiedy  rozpoznać 

 obowiązek  podatkowy  w  VAT  z  tytułu  sprzedaży  np.  kart 

 podarunkowych? 

 To  zależy.  Rozliczanie  bonów  na  gruncie  podatku  VAT  jest  zależne  od  tego, 

 czy  stanowią  one  bony  jednego  przeznaczenia,  czy  też  bony  różnego 

 przeznaczenia. 

 Jezeli  sprzedaży  podlegają  bony  różnego  przeznaczenia  i  w  momencie  ich 

 przekazania  nie  jest  określone  jaki  towar  będzie  w  ramach  tego  bonu 

 zakupiony  oraz  nie  można  określić  wysokości  podatku  należnego, 

 to  w  takiej  sytuacji  nie  mamy  do  czynienia  z  dostawą  towarów  i  usług 

 w  świetle  przepisów  ustawy  o  VAT  i  transakcja  nie  podlega  opodatkowaniu 

 VAT  w  momencie  przekazania  bonów.  Należny  podatek  VAT  będzie  trzeba 

 wykazać dopiero w momencie wymiany bonów na towary lub usługi. 

 Jeśli  jednak  sprzedawany  bon  stanowi  bon  jednego  przeznaczenia,  tzn. 

 w  chwili  emisji  tego  bonu  znane  jest  miejsce  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług,  których  ten  bon  dotyczy  oraz  kwota  podatku  należnego 

 z  ich  tytułu,  to  obowiązek  podatkowy  rozpoznać  należy  w  momencie 

 transferu bonu, tj. wydania bonu przez podatnika. 

 Skoro  najistotniejsze  jest  ustalenie  z  jakim  rodzajem  bonu  mamy  do 

 czynienia, podajmy ich przykłady: 

 Przykład 1 

 Bon na paliwo do stacji paliw znajdującej się w Polsce. 

 Jest  to  bon  jednego  przeznaczenia  (SPV)  -  znane  jest  miejsce  dostawy 

 towarów oraz stawka VAT. 

 © Copyright by Ewelina Dulęba 2023 
 lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione. 

 www.ewelinaduleba.pl 

 15 



 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 Przykład 2 

 Bon  do  stacji  paliw  znajdującej  się  w  Polsce,  ale  umożliwiający  zakup 

 zarówno  paliwa  jak  i  usług  gastronomicznych  czy  zakup  innych  towarów 

 na stacji. 

 Jest  to  bon  różnego  przeznaczenia  (MPV)  -  znane  jest  miejsce  jego 

 realizacji,  jednak  z  uwagi  na  możliwość  zakupu  różnych  towarów  i  usług, 

 nie da się ustalić jednoznacznie stawki VAT. 

 Przykład 3 

 Bon na zakup biżuterii różnego rodzaju w polskiej sieci sklepów. 

 Jest  to  bon  jednego  przeznaczenia  (SPV).  Nie  jest  istotne,  że  towar,  który 

 można  zakupić  nie  jest  określony  zbyt  szczegółowo,  tzn.  bon  umożliwia 

 zakup  zarówno  łańcuszka,  pierścionka  jak  i  bransoletki.  Istotne  jest,  że 

 wszystkie  te  towary  objęte  są  jedną  stawką  VAT.  Znane  jest  również 

 miejsce realizacji bonu. 

 Przykład 4 

 Bon na 100 zł do wykorzystania przy zakupach za minimum 2000 zł. 

 Bon  w  ogóle  nie  spełnia  definicji  bonu,  o  którym  jest  mowa  w  ustawie 

 o  VAT.  Jest  to  bon  rabatowy,  uprawniający  do  obniżki  ceny.  Nie  mamy 

 tutaj  do  czynienia  z  prawem  jego  przyjęcia  jako  wynagrodzenia  lub  części 

 wynagrodzenia  w  zamian  za  dostawę  towarów  lub  świadczenia  usług,  lecz 

 jedynie z prawem do zastosowania zniżki. 

 Faktury dokumentujące sprzedaż bonów 

 W  omówieniu  tego  zagadnienia  posłużę  się  fragmentem  interpretacji 

 indywidualnej  Dyrektora  KIS  z  dnia  12.04.2021  r  sygn. 

 0114-KDIP1-3.4012.166.2021.1.JG : 
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 “Z  powyższego  wynika,  że  fakturę  można  wystawić  tylko 

 w  odniesieniu  do  bonów  jednego  przeznaczenia  (SPV)  ,  gdzie  już 

 w  momencie  emisji  bonu  znane  jest  miejsce  świadczenia  usług,  których 

 bon  dotyczy,  oraz  kwota  należnego  podatku  z  tytułu  świadczenia  tych 

 usług.  Natomiast  nie  ma  możliwości  wystawienia  faktury 

 zaliczkowej  w  odniesieniu  do  bonów  różnego  przeznaczenia 

 (MPV)  ,  gdyż  jest  to  bon  przeznaczony  na  realizację  różnych  usług 

 opodatkowanych  różnymi  stawkami  podatku  VAT.  W  przedmiotowej 

 sprawie  nie  ma  znaczenia,  że  przeważająca  część  oferowanych  przez 

 Wnioskodawcę  usług  jest  opodatkowana  stawką  8%.  W  przypadku  bonów 

 MPV  ich  transfer  nie  podlega  opodatkowaniu,  natomiast  dopiero 

 w  momencie  świadczenia  usług,  w  wyniku  których  zostanie  zrealizowany 

 bon  MPV  Wnioskodawca  jest  zobowiązany  do  naliczenia  podatku  VAT 

 należnego  od  tej  transakcji.  Każde  przekazanie  bonu  różnego 

 przeznaczenia  MPV,  nie  będzie  podlegało  opodatkowaniu  podatkiem  VAT 

 w  momencie  transferu,  tylko  dopiero  w  momencie  płatności  bonem. 

 W  związku  z  tym  Wnioskodawca  emisję  bonu  MPV  może 

 dokumentować  dowodami  wewnętrznymi,  nie  może  natomiast 

 wystawić  faktury  zaliczkowej,  a  następnie  dokonać  jej  korekty,  gdyż  nie 

 jest  w  stanie  przewidzieć  rodzaju  usługi  i  stawki  podatku  VAT,  na  którą 

 zostanie wykorzystany bon MPV. 

 Warto  również  podkreślić,  że  podatnicy  wydający  bony  lub  je 

 realizujący,  zobowiązani  są  do  stosowania  dodatkowych  oznaczeń 

 w  pliku  JPK_VAT  (B_SPV,  B_SPV_DOSTAWA,  B_MPV_PROWIZJA). 

 Do  kwestii  związanych  z  plikiem  JPK_VAT  wrócimy  w  późniejszych 

 lekcjach. 
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 INNE ZAGADNIENIA 

 Dobrowolna składka chorobowa - zasady podlegania oraz 

 miesięczny limit podstawy jej wymiaru 

 Katalog  osób,  które  mogą  przystąpić  do  dobrowolnego  ubezpieczenia 

 chorobowego  określa  art.  11  ust.  2  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń 

 społecznych.  Zgodnie  ze  wskazanym  przepisem,  dobrowolnemu 

 ubezpieczeniu  chorobowemu  podlegają  na  swój  wniosek  osoby 

 objęte  obowiązkowo  ubezpieczeniami  emerytalnym  i  rentowymi, 

 wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 7b, 8 i 10 czyli: 

 -  osoby wykonujące pracę nakładczą, 

 -  osoby  wykonujące  pracę  na  podstawie  umowy  agencyjnej  lub 

 umowy  zlecenia  albo  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  do  której 

 zgodnie  z  Kodeksem  cywilnym  stosuje  się  przepisy  dotyczące 

 zlecenia, 

 -  osoby prowadzące pozarolniczą działalność, 

 -  osoby  współpracujące,  w  tym  osoby  współpracujące  z  osobami 

 fizycznymi, korzystającymi  z ulgi na start, 

 -  doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie, 

 -  osoby  wykonujące  odpłatnie  pracę,  na  podstawie  skierowania  do 

 pracy,  w  czasie  odbywania  kary  pozbawienia  wolności  lub 

 tymczasowego aresztowania, 

 -  duchowni. 

 Podstawę  wymiaru  składki  na  dobrowolne  ubezpieczenie 

 chorobowe  stanowi  kwota,  będąca  podstawą  naliczania  składek 

 emerytalno-rentowych.  Nie  stosuje  się  jednak  w  tym  przypadku 
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 rocznego  ograniczenia  podstawy  wymiaru  przewidzianego  dla  tych 

 składek. 

 Jednak  zastosowanie  tutaj  ma  inny  limit.  W  przypadku  dobrowolnego 

 ubezpieczenia  chorobowego  podstawa  wymiaru  składek  na  to 

 ubezpieczenie  nie  może  przekraczać  miesięcznie  250% 

 prognozowanego  przeciętnego  wynagrodzenia.  Wynika  to  z  art.  20 

 ust. 3 ww. ustawy. 

 Z  komunikatu  Ministra  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 

 28  października  2022  r.  w  sprawie  kwoty  250%  prognozowanego 

 przeciętnego  wynagrodzenia,  stosowanej  w  okresie  od  dnia  1  stycznia 

 2023  r.  do  dnia  31  grudnia  2023  r.  przy  ustalaniu  podstawy  wymiaru 

 składek  na  ubezpieczenie  chorobowe  osób,  które  ubezpieczeniu 

 chorobowemu  podlegają  dobrowolnie,  wynika,  że  kwota  ograniczenia 

 wynosi miesięcznie  17.337,50 zł. 

 W roku 2022  kwota ta wynosiła miesięcznie 14.805 zł. 

 Przykład 

 Przedsiębiorca  dnia  9  stycznia  2023  r.  zawarł  umowę  zlecenia  z  osobą, 

 która  podlega  z  tego  tytułu  obowiązkowym  ubezpieczeniom  społecznym 

 oraz  ubezpieczeniu  zdrowotnemu.  Została  ona  również  zgłoszona  do 

 dobrowolnego  ubezpieczenia  chorobowego.  Z  tytułu  zlecenia  otrzyma  ona 

 wynagrodzenie w styczniu w wysokości 20.000 zł. 

 Podstawa  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  stanowić  będzie 

 faktyczna kwota przychodu, tj. 20.000 zł. 

 W  przypadku  składki  chorobowej  należy  jednak  zastosować  limit 

 w  postaci  kwoty  odpowiadającej  250%  prognozowanego  przeciętnego 

 wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składki wyniesie więc 17.337,50 zł. 
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 TYGODNIÓWKA PLUS 

 PRAKTYCZNA ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ 

 PROBLEMÓW W KSIĘGOWOŚCI 

 Usługi związane z nieruchomością a informacja VAT-UE 

 Przedsiębiorca  świadczący  usługi  budowlane  korzysta  ze 

 zwolnienia  z  VAT  z  art.  113  ust.  1  ustawy  o  VAT.  Jednocześnie  jest 

 zarejestrowany  jako  podatnik  VAT-UE.  W  grudniu  wykonał  usługę 

 budowlaną  na  nieruchomości  we  Francji.  Czy  usługa  podlega 

 wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE? 

 Zgodnie  z  art.  28e  ustawy  o  VAT,  miejscem  świadczenia  usług  związanych 

 z  nieruchomościami,  w  tym  usług  świadczonych  przez  rzeczoznawców, 

 pośredników  w  obrocie  nieruchomościami,  usług  zakwaterowania 

 w  hotelach  lub  obiektach  o  podobnej  funkcji,  takich  jak  ośrodki  wczasowe 

 lub  miejsca  przeznaczone  do  użytku  jako  kempingi,  użytkowania 

 i  używania  nieruchomości  oraz  usług  przygotowywania  i  koordynowania 

 prac  budowlanych,  takich  jak  usługi  architektów  i  nadzoru  budowlanego, 

 jest miejsce położenia nieruchomości. 

 Zatem  w  przypadku  świadczenia  usług  związanych  z  nieruchomościami 

 istotne jest, gdzie ta nieruchomość się znajduje. 

 Zatem  usługa  budowlana  wykonana  na  nieruchomości  we  Francji 

 powinna  zostać  opodatkowana  we  Francji  ,  na  co  wskazuje  powołany 

 art. 28e ustawy o VAT. 

 W  konsekwencji  nie  podlega  ona  wykazaniu  w  informacji 

 podsumowującej  o  dokonanych  wewnątrzwspólnotowych 

 transakcjach  na  formularzu  VAT-UE.  Nie  mają  tutaj  bowiem 
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 zastosowania  art.  100  ust.  1  ustawy  o  VAT,  wskazujący  jakie  transakcje 

 podlegają ujęciu w informacji podsumowującej. Są to m.in.: 

 -  wewnątrzwspólnotowe  dostawy  towarów  na  rzecz  podatników 

 podatku  od  wartości  dodanej  lub  osób  prawnych  niebędących  takimi 

 podatnikami,  zidentyfikowanych  na  potrzeby  podatku  od  wartości 

 dodanej, 

 -  wewnątrzwspólnotowe  nabycia  towarów,  od  podatników  podatku  od 

 wartości  dodanej,  zidentyfikowanych  na  potrzeby  podatku  od 

 wartości dodanej, 

 -  usługi,  do  których  stosuje  się  art.  28b,  na  rzecz  podatników  podatku 

 od  wartości  dodanej  lub  osób  prawnych  niebędących  takimi 

 podatnikami,  zidentyfikowanych  na  potrzeby  podatku  od  wartości 

 dodanej,  świadczone  na  terytorium  państwa  członkowskiego  innym 

 niż  terytorium  kraju,  inne  niż  zwolnione  od  podatku  od  wartości 

 dodanej  lub  opodatkowane  stawką  0%,  dla  których  zobowiązanym 

 do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. 
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 TEMAT TYGODNIA 
 Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 

 w 2023 roku 

 Wraz  z  nowym  rokiem,  zmiany  wprowadzone  zostały  również  w  ustawie 

 z  dnia  20.11.1998  r.  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od 

 niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 Przyjrzyjmy się zatem tym zmianom: 

 1.  Ulga  na  złe  długi  -  art.  11  ust.  13a  ustawy  o  zryczałtowanym 

 podatku dochodowym 

 Podatnicy,  którzy  opodatkowują  swoje  przychody  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów  ewidencjonowanych  mają  prawo  do  korzystania  z  ulgi  na  złe 

 długi.  Wprowadzony  w  art.  11  ww.  ustawy  -  ust.  13a  ma  na  celu  rozwiać 

 wątpliwości  w  zakresie  jej  stosowania.  Zgodnie  z  nim,  do  wierzytelności 

 i  zobowiązań  zwiększających  lub  zmniejszających  przychody,  przepis 

 art.  11  ust.  3  stosuje  się  odpowiednio.  Powołany  przepis  wskazuje 

 natomiast,  że  jeżeli  podatnik  uzyskuje  przychody,  opodatkowane  różnymi 

 stawkami  i  dokonuje  odliczeń  od  przychodów,  odliczeń  tych  dokonuje  od 

 każdego  rodzaju  przychodu  w  takim  stosunku,  w  jakim  w  roku 

 podatkowym  pozostają  poszczególne  przychody  opodatkowane  różnymi 

 stawkami w ogólnej kwocie przychodów. 

 Zatem,  w  sytuacji  gdy  podatnik  osiąga  przychody  z  działalności 

 gospodarczej,  opodatkowane  różnymi  stawkami  ryczałtu,  to  zwiększenie 

 lub  zmniejszenie  przychodów  będzie  odbywało  się  od  każdego  rodzaju, 

 w  takim  stosunku,  w  jakim  poszczególne  przychody  pozostają 

 opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. 

 Ustawodawca  przewidział  również  uproszczenie  dla  podatników, 

 polegające  na  rezygnacji  z  załącznika  do  zeznania  podatkowego, 
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 w  którym  do  tej  pory  wykazywane  były  wierzytelności  lub  zobowiązania, 

 z  którymi  związane  były  zwiększenia  lub  zmniejszenia  wynikające  z  ulgi 

 na złe długi.  W związku z tym uchylono art.11 ust.  18 ww. ustawy. 

 2.  Termin  wpłaty  ryczałtu  -  art.  21  ust.  1  i  1a  oraz  ust.  1h-1j 

 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

 Zgodnie  z  brzmieniem  art.  21  ust.  1  i  1a  ustawy  o  zryczałtowanym 

 podatku  dochodowym  na  dzień  31  grudnia  2022  r.,  ryczałtowcy  wpłaty 

 podatku  musieli  dokonywać  za  każdy  miesiąc  do  20  dnia  następnego 

 miesiąca,  jeśli  podatnik  rozliczał  się  miesięcznie  lub  do  20  dnia 

 następnego  miesiąca  po  upływie  kwartału,  jeśli  podatnik  rozliczał  się 

 kwartalnie. 

 Za  ostatni  miesiąc  lub  ostatni  kwartał  roku  podatkowego,  podatek 

 podlegał  zapłacie  przed  upływem  terminu  określonego  na  złożenie 

 zeznania  rocznego  PIT-28  czyli  do  końca  lutego  następnego  roku 

 podatkowego.  Taki  sam  termin  zapłaty  przewidziany  był  dla  ryczałtu  za 

 okres zawieszenia działalności gospodarczej. 

 W  wyniku  wprowadzonych  zmian,  od  1  stycznia  2023  r.  ryczałt  za 

 poszczególne  okresy  rozliczeniowe  roku  podatkowego,  w  tym  ostatni 

 okres  rozliczeniowy  wpłacać  należy  do  20  dnia  następnego  miesiąca, 

 a  w  przypadku  podatników  rozliczających  się  kwartalnie  do  20  dnia 

 następnego  miesiąca  po  upływie  kwartału,  za  który  ryczałt  ma  być 

 opłacony. 

 W  związku  z  tym  ryczałt  za  ostatni  okres  rozliczeniowy  danego  roku 

 (miesiąc  lub  kwartał)  podlega  wpłacie  do  20  stycznia  następnego  roku 

 podatkowego. 

 Zmiana obowiązuje od rozliczeń za 2023 r. 

 Jeśli  natomiast  podatnik  zdecydował  się  się  na  zmianę  formy 
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 opodatkowania  za  2022  r.  z  ryczałtu  na  skalę  podatkową,  ma  dwie 

 możliwości zapłaty ryczałtu za ostatni okres rozliczeniowy: 

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

 musi  wpłacać  ryczałtu  za  ostatni  okres  rozliczeniowy,  rozliczenie 

 podatku nastąpi w zeznaniu PIT-36, 

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

 okres rozliczeniowy wpłacić powinien do 28 lutego 2023 r. 

 Zmiana  terminu  zapłaty  ryczałtu  na  20  stycznia  następnego  roku 

 podatkowego,  dotyczy  również  okresów  zawieszenia  działalności 

 gospodarczej  w  przypadkach  o  których  mowa  w  art.  21  ust.  1h-1j  ww. 

 ustawy, tj. w przypadku gdy: 

 -  wznowienie  wykonywania  działalności  gospodarczej  następuje 

 w ostatnim miesiącu lub kwartale roku podatkowego, 

 -  wznowienie  wykonywania  działalności  gospodarczej  następuje 

 w  roku  następującym  po  roku  podatkowym,  w  którym  rozpoczęto 

 zawieszenie, 

 -  wznowienie  wykonywania  działalności  gospodarczej  następuje 

 w  roku  następującym  dwa  lata  po  roku  podatkowym,  w  którym 

 rozpoczęto zawieszenie. 

 Zmiana  związana  jest  z  ujednoliceniem  terminu  składania  zeznań 

 rocznych  przez  wszystkich  podatników  PIT,  w  tym  ryczałtowców. 

 Począwszy  od  rozliczenia  za  2022  r.  termin  przewidziany  na  złożenie  przez 

 nich  zeznań  podatkowych  to  30  kwietnia  następnego  roku  podatkowego 

 (w roku 2023 jest to 2 maja). 

 3.  Podwyższenie  kwoty  podatku  przekazywanej  na  rzecz  OPP  - 

 art. 21b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

 Z  1%  do  1,5%  podwyższono  kwotę  podatku,  jaką  podatnik  może 
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 przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu rocznym. 

 Wyższy limit ma zastosowanie już w zeznaniu za 2022 r. 

 4.  Najem  prywatny  -  art.  1  pkt  2,  art.  2  ust.  1a,  art.  12  ust.  1 

 pkt  4  lit.  a  i  ust.  13  ustawy  o  zryczałtowanym  podatku 

 dochodowym 

 Zgodnie  z  art.  2  ust.  1a  ustawy  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym, 

 osoby  fizyczne  osiągające  przychody,  o  których  mowa  w  art.  10  ust.  1  pkt 

 6  ustawy  o  podatku  dochodowym,  opłacają  ryczałt  od  przychodów 

 ewidencjonowanych. 

 Przychody  o  których  mowa  w  powyższym  przepisie  to  przychody  z  najmu, 

 podnajmu,  dzierżawy,  poddzierżawy  oraz  innych  umów  o  podobnym 

 charakterze,  w  tym  również  dzierżawy,  poddzierżawy  działów  specjalnych 

 produkcji  rolnej  oraz  gospodarstwa  rolnego  lub  jego  składników  na  cele 

 nierolnicze  albo  na  prowadzenie  działów  specjalnych  produkcji  rolnej, 

 z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. 

 Z  przepisu  wynika  więc,  że  przychody  z  najmu  prywatnego  od  dnia 

 1  stycznia  2023  r.  mogą  być  opodatkowane  wyłącznie  ryczałtem  od 

 przychodów ewidencjonowanych. 

 Do  tej  pory  podatnicy  mieli  wybór,  mogli  opodatkowywać  przychody 

 z  najmu  prywatnego  według  zasad  ogólnych  lub  ryczałtem 

 ewidencjonowanym. 

 Przepisy  te  weszły  w  życie  już  1  stycznia  2022  r.,  jednak  zgodnie  z 

 przepisem  przejściowym  podatnicy  mogli  w  2022  r.  wybrać  opodatkowanie 

 również według skali podatkowej. 

 Przychody  z  najmu  prywatnego  są  opodatkowane  według  dwóch  stawek 

 ryczałtu: 
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 -  do kwoty 100.000 zł - 8,5%, 

 -  od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł - 12,5%. 

 W  przypadku  osiągania  przychodów  z  najmu  przez  małżonków  kwota 

 limitu 100.000 zł przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków. 

 Ryczałt  według  wyższej  stawki  powinien  być  regulowany  już  na  etapie 

 zapłaty  podatku  za  poszczególne  miesiące  lub  kwartały  roku 

 podatkowego,  w  terminie  do  20  dnia  dnia  następnego  miesiąca,  jeśli 

 podatnik  rozlicza  się  miesięcznie  lub  do  20  dnia  następnego  miesiąca  po 

 upływie kwartału, jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. 
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 SPRAWDŹ CZY TE NADCHODZĄCE TERMINY 

 CIĘ DOTYCZĄ 

 16.01.2023 

 ●  wpłata  składek  ZUS  za  grudzień  2022  r.  –  płatnicy  składek  posiadający 

 osobowość prawną, 

 ●  wpłata  podatku  leśnego  za  styczeń  2023  r.  –  osoby  prawne,  jednostki 

 organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, 

 ●  złożenie  deklaracji  na  podatek  leśny  i  podatek  rolny  na  dany  rok 

 podatkowy  -  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  oraz  spółki 

 nieposiadające osobowości prawnej, 

 ●  wpłata do PPK, 

 20.01.2023 

 ●  wpłata  składek  ZUS  za  grudzień  2022  r.  –  pozostali  płatnicy  składek 

 (z  wyłączeniem  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów 

 budżetowych oraz osób prawnych), 

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

 pracy, 

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

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

 zryczałtowanego podatku dochodowego, 

 ●  wpłata  za  grudzień  2022  r.  lub  ostatni  kwartał  2022  r.  zaliczki  na  podatek 

 dochodowy od osób fizycznych i prawnych, 

 ●  wpłata  przez  spółkę  dominującą  reprezentującą  podatkową  grupę 

 kapitałową,  zaliczki  na  podatek  pobranej  za  grudzień  2022  r.  -  o  ile  rok 

 podatkowy podatnika: 

 -  pokrywa  się  z  rokiem  kalendarzowym,  a  podatnik  do  20  stycznia  2023 

 r.  nie  złożył  zeznania  CIT-8AB  i  nie  dokonał  zapłaty  podatku  na 

 zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop, 

 -  jest inny niż kalendarzowy, 

 ●  wpłata  należnego  zryczałtowanego  podatku  przez:  podatnika 

 © Copyright by Ewelina Dulęba 2023 
 lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione. 

 www.ewelinaduleba.pl 

 27 



 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 wymienionego  w  art.  17  ust.  1  ustawy  o  pdop,  jeżeli  w  grudniu  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  grudniu  2022  r.  utraciła  prawo  do 

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

 ●  wpłata  za  grudzień  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  grudzień  2022  r.  podatku  od  przychodów  z  budynków, 

 o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop 

 ●  złożenie na 2023 r. na potrzeby działalności gospodarczej pisemnego: 

 -  oświadczenia  o  wyborze  opodatkowania  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów  ewidencjonowanych  lub  oświadczenia  o  wyborze 

 opodatkowania  podatkiem  liniowym  –  w  przypadku  rezygnacji  w  2023 

 r. z opodatkowania w formie karty podatkowej, 

 -  zawiadomienia  o  rezygnacji  z  opodatkowania  w  formie  karty 

 podatkowej  -  w  przypadku  wyboru  na  2023  r.  opodatkowania  według 

 skali podatkowej, 

 ●  złożenie  deklaracji  PIT-6  do  wymiaru  zaliczek  podatku  dochodowego  od 

 dochodów  z  działów  specjalnych  produkcji  rolnej  ustalanych  przy 

 zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2023 r. 

 ●  wpłata na PFRON za grudzień 2022 r. 
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