STAN PRAWNY NA 25.06.2022

POLSKI ŁAD 2.0

ZMIANY OD 01.07.2022r.
DLA ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA RYCZAŁCIE
Jeśli rozliczasz się na ryczałcie możesz zmienić swoją formę opodatkowania
na skalę podatkową (jednorazowo za 2022 rok).
Można wybrać skalę zamiast ryczałtu:
- za cały rok 2022 - czas na decyzję do 30.04.2023 r.
- za część roku od lipca do grudnia 2022 - czas na decyzję do 22.08.2022 r.
Ponadto zmienia się termin na złożenie
zeznania rocznego dla ryczałtowców.
PIT-28 zamiast do końca lutego będzie
można składać do końca kwietnia.

UWAGA

Tylko do 22 sierpnia 2022
można złożyć wniosek
o rozliczenie roku 2022
wg skali i ryczałtu

Wybór skali podatkowej w trakcie roku będzie się wiązać z
koniecznością "zaprowadzenia" KPiR, czyli założenia
Księgi Przychodów i Rozchodów i ponownym zaksięgowaniu
dokumentów. Jeśli podatnik zdecyduje się na rozliczenie części roku wg skali, a drugiej części
wg ryczałtu to wiąże się to także z koniecznością złożenia dwóch zeznań rocznych.
Podatnicy rozliczający się wg ryczałtu będą mogli odliczyć 50% zapłaconych składek
zdrowotnych od przychodu.

DLA ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA SKALI PODATKOWEJ
całkowita likwidacja ulgi dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców

obniżenie stawki podatku z 17% na 12% w pierwszym progu podatkowym przy jednoczesnym
zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł
do 120.000 zł | 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
powyżej 120.000 zł | 10.800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł
Powyższe zmiany dotyczą już od rozliczenia podatków w lipcu za czerwiec.
Dla podatników na skali podatkowej nie przewidziano możliwości ponownego wyboru formy
opodatkowania na rok 2022 i możliwości odliczenia od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych.
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DLA ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODATKU LINIOWYM
Podatnicy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym będą mogli zmienić formę opodatkowania
z podatku liniowego na skalę podatkową - czas na decyzję do 30.04.2023 r.
Zmiany formy opodatkowania będzie się dokonywać po zakończeniu roku 2022 poprzez złożenie
zeznania rocznego na odpowiednim druku.
UWAGA! Jeśli podatnik złoży PIT-36L za 2022 rok to nie będzie już mógł
zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej.
Podatnicy "liniowi" będą mogli odliczyć od dochodu zapłacone składki zdrowotne. W 2022 limit
odliczenia wyniesie 8.700 zł rocznie i będzie co roku waloryzowany.

Aby rozstrzygnąć czy zmiana formy opodatkowania będzie dla danego podatnika korzystna, trzeba
również wziąć pod uwagę zmiany w zakresie składki zdrowotnej, która od 1.01.2022 r. jest
płacona od wysokości przychodu/dochodu.
Podatnik, który rozlicza się według ryczałtu, a w 2023 podejmie decyzję, że chce rozliczyć swoje
przychody za 2022 rok według skali podatkowej, będzie musiał uiścić ewentualną różnice między
wpłaconymi składkami zdrowotnymi wg stawek dla ryczałtowców a składkami zdrowotnymi
przewidzianymi dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (9% od dochodu).
Jeśli rozliczasz się według ryczałtu już dziś możesz zacząć zbierać
wszystkie faktury kosztowe, a na koniec roku zrobimy symulację, które
rozliczenie będzie dla Ciebie bardziej korzystne.
Każdą firmę trzeba traktować indywidualnie, przeanalizować uzyskane przez nią dochody oraz stan
rodziny. Skala może się okazać atrakcyjniejsza, np. gdy możesz rozliczyć się ze współmałżonkiem.

DLA FIRM, W KTÓRYCH SĄ OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
Od lipca 2022 zmieni się wysokość składki zdrowotnej dla osoby współpracującej.
Było: 559,89 zł
Będzie: 419,92 zł

Nasze biuro w odpowiednim czasie
będzie informować o ważnych zmianach
i będziemy służyć pomocą oraz wyjaśnieniami.
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