MUSISZ TO WIEDZIEĆ!
2021

2022
1. Kwota wolna od podatku

Do 8.000 PLN
Podstawowa 3.091 PLN

30.000 PLN

2. Kwota zmniejszająca podatek

Od kwoty podstawowej 525 PLN

5.100 PLN

3. Wysokość dochodu na II próg podatkowy skali progresywnej 32%

85.528 PLN

120.000 PLN

4. Składka zdrowotna dla skali progresywnej (17%/32%)

9% podstawy przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

9% od dochodu z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów PIT – nie mniej niż
9% minimalnego dochodu, tj. 270,90
(3.010,00 * 9%)

5. Składka zdrowotna dla liniówki 19%

9% podstawy przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

4,9 % od dochodu z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów PIT – nie mniej niż 9% minimalnego dochodu, tj.
270,90 (3.010,00 * 9%)

6. Składka zdrowotna dla ryczałtu ewidencjonowanego

9% podstawy przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

Według wysokości rocznych przychodów:
➢ do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60%
przeciętnego wynagrodzenia -

składka wyniesie 9% tej podstawy,
ok. 320 zł miesięcznie
➢ od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa
wyniesie 100% przeciętnego
wynagrodzenia - składka wyniesie
ok. 530 zł miesięcznie
➢ ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie
180% przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie ok. 950 zł
miesięcznie
7. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku

TAK. 7,75% podstawy - dla każdej formy
opodatkowania

BRAK MOŻLIWIOŚCI ODLICZENIA OD
PODATKU

8. Realne opodatkowanie dochodu

Skala progresywna 17%/32%

26%/41%

Liniówka 19%

23,9%

9. Składka zdrowotna od wynagrodzeń z tytułu powołania

Brak

Obowiązkowo 9%
10. Termin zapłaty składek ZUS dla JDG

Do 10/15 dnia następnego miesiąca

Do 20 dnia następnego miesiąca

11. Obowiązek składania miesięcznych deklaracji ZUS DRA dla jednoosobowej JDG

Jeśli nie było zmian (np. L4) BRAK
obowiązku

TAK OBOWIAZKOWO - każdego miesiąca
podając podstawę składki zdrowotnej

12. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

TAK - w ciągu miesiąca od upływu terminu na
roczne rozliczenie – po tym terminie bez
rozpatrzenia! 
Zwrot nadpłaconych składek (w ujęciu rocznym)
następuje po złożeniu wniosku, nie później niż
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu
do złożenia zeznania PIT za rok poprzedni

Brak

13. Składka zdrowotna za styczeń 2022

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 roku ustala się na
podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 roku
14. Zmiany opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych
➢ 14% dla osób wykonujących zawody
➢ 17%, dla osób wykonujących zawody
medyczne (PKWiU dział 86), niezależnie
medyczne (PKWiU dział 86), dla osób
od tego, czy świadczone usługi będą
otrzymujących przychody ze
osobiście, czy też z pomocą osób
świadczenia usług architektonicznych i
zatrudnionych.
inżynierskich; usług badań i analiz
➢ 14% dla osób otrzymujących przychody
technicznych (PKWiU dział 71), oraz w
ze świadczenia usług architektonicznych
zakresie specjalistycznego
i inżynierskich; usług badań i analiz
projektowania (PKWiU 74.1), jeżeli
technicznych (PKWiU dział 71), oraz w
przychody osiągane są w ramach
zakresie specjalistycznego
wolnych zawodów, czyli osobiście, bez
projektowania (PKWiU 74.1) niezależnie
zatrudniania innych osób
od tego, czy świadczone usługi będą
➢ 15%, dla osób wykonujących powyższe
osobiście, czy też z pomocą osób
zawody, jeżeli przychody nie są
zatrudnionych.
osiągane w ramach wolnych zawodów,
➢ 12% dla niektórych przychodów
czyli z pomocą osób zatrudnionych.
związanych ze świadczeniem usług w
➢ 15%, dla niektórych przychodów
obszarze IT
związanych ze świadczeniem usług w
obszarze IT
Powyżej przedstawiono tylko najważniejsze
pozycje, co do których zaszły zmiany.
Pozostałe stawki ryczałtu bez zmian!

15. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2023

Na żądanie organu

Od 2023 obowiązkowo miesięcznie lub
kwartalnie w zależności od formy wpłacania
zaliczek na PIT

16. Zbycie po leasingu

Bez podatku po 6 m-cach

Bez podatku po 6 latach

17. Ustalanie wartości początkowej wprowadzanych ŚT do ewidencji

Według ceny nabycia, nie wyższa od wartości
rynkowej

Według ceny nabycia

18. Krajowy System e-faktur

Brak

2022 – dobrowolnie
2023 - obowiązkowo
19. Nowe ulgi w PIT

•
•

Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej
Zwolnienie z PIT dla osób
wielodzietnych 2+4
• Zwolnienie z PIT dla osób starszych
• Ulga na powrót
20. Wspólne rozliczenie

Wspólne opodatkowanie mogą złożyć tylko
małżonkowie, którzy pozostają w związku
małżeńskim i we wspólności majątkowej przez
cały rok podatkowy, za który składają zeznanie

Wspólne opodatkowanie mogą złożyć
małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński
w trakcie roku podatkowego, za który składają
zeznanie podatkowe, pod warunkiem, że
małżeństwo i wspólność majątkowa pomiędzy
tymi małżonkami trwała od dnia zawarcia
małżeństwa do końca tego roku podatkowego
21. Rozliczenie najmu w ramach najmu prywatnego

➢ Dotychczas podstawową formą
opodatkowania dochodów z najmu lub
dzierżawy są zasady ogólne według skali
podatkowej.
➢ Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych jest fakultatywną
formą opodatkowania.

Art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie, przychody z
tytułu:
⚫ najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
oraz innych umów o podobnym charakterze
⚫ oraz dzierżawy, poddzierżawy działów
specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa
rolnego lub jego składników na cele nierolnicze
albo na prowadzenie działów specjalnych
produkcji rolnej
– które nie są uzyskiwane w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej,
opodatkowuje się na zasadach ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.

22. Nabycie sprawdzające

Brak

Nabycie sprawdzające dotyczyć będzie
wyłącznie faktycznego sprawdzenia
wywiązywania się przez sprawdzanego z
obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego poprzez dokonanie przez organ
podatkowy zakupu towaru lub usługi.
Czynność ta nie będzie miała charakteru
kontroli podatkowej ani kontroli celnoskarbowej i ma mieć charakter
odformalizowany. Nabycie sprawdzające będzie
dotyczyło wyłącznie ewidencjonowania przy
zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania
paragonów fiskalnych.
Czynność kontrolna może skończyć się notatką
(brak naruszeń) lub mandatem i protokołem
(stwierdzenie naruszenia). Towar nabyty w toku
nabycia sprawdzającego, w tym paragon
fiskalny – o ile taki został wydany – podlegać
będzie niezwłocznie zwrotowi, zgodnie z regułą
obustronnego zwrotu towaru i uiszczonej przez
sprawdzającego ceny.

23. Limit transakcji gotówkowych B2B (sprzedaż na rzecz firm)

Limit do 15.000 PLN brutto

Limit do 8.000 PLN brutto

24. Limit transakcji gotówkowych B2C (sprzedaż na rzecz osób fizycznych)

brak

Limit do 20.000 PLN brutto
2022/2023
25. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

Amortyzacji nie podlegają:
1) grunty i prawa wieczystego
użytkowania gruntów,
2) budynki mieszkalne wraz ze
znajdującymi się w nich dźwigami
lub lokale mieszkalne, służące
prowadzonej działalności
gospodarczej lub wydzierżawiane
albo wynajmowane na podstawie
umowy, jeżeli podatnik nie

Od 1 stycznia 2022 r./2023 r. - przepisy
przejściowe do 31.12.2022
Podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych mogą, nie dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2022 roku, zaliczać do kosztów
uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od
środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych będących odpowiednio budynkami
mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi
stanowiącymi odrębną nieruchomość,
spółdzielczym własnościowym prawem do
lokalu mieszkalnego lub prawem do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

podejmie decyzji o ich
amortyzowaniu.

nabytych lub wytworzonych przed dniem 1
stycznia 2022 roku”.
Zakłada się, że nieruchomości o charakterze
mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej
działalności gospodarczej, nie tylko nie będą
podlegały amortyzacji, ale również nie będą
ujmowane w ewidencji środków trwałych. W
podatku CIT analogicznie jak w podatku PIT
wyłącza się możliwość amortyzacji
nieruchomości i praw o charakterze
mieszkalnym.

