ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 2022 ROK.
POLSKI ŁAD.
A. Zmiany w „Polskim Ładzie” - podatek dochodowy od osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2022 r. wybrane zagadnienia
1. Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania na 2022 r. przedsiębiorcy, którzy wybrali na ten rok ryczałt lub podatek liniowy, będą
mogli zmienić decyzję i rozliczyć się według skali podatkowej:
- liniowcy za cały rok, po zakończeniu roku ( zmianę tę trzeba będzie
zgłosić w rocznym zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2023r. ).
- ryczałtowcy będą mieli dwie możliwości zmiany formy opodatkowania:
• albo za cały rok, po zakończeniu roku, i to nawet do 30 kwietnia
2023r. ( nowy termin rocznego rozliczenia PIT-28 ). Zmiana formy
opodatkowania po zakończeniu roku, będzie dotyczyć dochodów
uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Warunkiem będzie
zaprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i to za
cały 2022r.
• albo za połowę roku, tj. od 1 lipca 2022r., o czym będą musieli
poinformować do 22 sierpnia 2022r.. W takiej sytuacji za pół roku
podatnicy rozliczą się z ryczałtu ewidencjonowanego, a za drugie pół
roku według skali podatkowej.
Nie będzie można natomiast przejść z podatku liniowego na ryczałt
ewidencjonowany i nie będzie można zmienić już wybranej skali
podatkowej.
2. Zmaleje pierwsza stawka skali podatkowej z 17% do 12%.
3. Wolny od podatku nadal będzie dochód w kwocie 30 000 zł, a więc
kwota, o którą się zmniejsza podatek, wyniesie 3 600zł (30 000 zł x 12%).

4. Zlikwidowana zostanie ulga dla „klasy średniej” z mocą od 1 stycznia
2022r. Wprowadzono mechanizm wyrównujący likwidację preferencji dla
klasy średniej, ustalanego na bazie przepisów obowiązujących do
30.06.2022r. (pojęcie „hipotetycznego” podatku). Gdyby więc przy rozliczeniu
rocznym okazało się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej stracił, to
naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę.
5. Przywrócone będzie wspólne rozliczenie z dzieckiem przez samotnych
rodziców, a zlikwidowane zostanie odliczenie od podatku 1 500 zł rocznie.
Podniesiono limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka, z
którym będzie chciał rozliczyć się samotny rodzic. Obecny limit wynosi
3089zł. Ma wzrosnąć do12-krotności renty socjalnej (obecnie to 16061,28zł).
6. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej:
- dochód stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie
ustalany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z uwzględnieniem różnic remanentowych,
- dochód składkowy ze sprzedaży składników majątkowych również
będzie taki sam jak podatkowy,
- obniżono podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla osób
współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – ze
100% do 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku włącznie z wypłatami
z zysku. Obniżka ma dotyczyć w tym roku okresu od 1 lipca do 31 grudnia
2022r.,
7. Podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz ci, którzy wybrali kartę
podatkową, będą mogli częściowo odliczyć składkę zdrowotną.
- przedsiębiorcy płacący podatek liniowy zaliczą do kosztów uzyskania
przychodów składkę zdrowotną zapłaconą za siebie i za osoby
współpracujące - do łącznej wysokości rocznego limitu, który w 2022r.
ma wynosić 8 700zł, potem będzie co roku waloryzowany.,
Składkę za I półrocze będzie można potrącić już w lipcu.
- ryczałtowcy odliczą od przychodu 50% zapłaconej składki zdrowotnej,
zarówno za siebie, jak i za osoby współpracujące.
Składkę za I półrocze również będzie można potrącić już w lipcu,
- podatnicy rozliczający się według karty podatkowej odliczą od kwoty
podatku ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego 19%
zapłaconej składki zdrowotnej. Odliczenia te będą miały zastosowanie do
dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2022r.
8. Zmiana w uldze na zabytki – będzie dotyczyć wyłącznie wydatków na
remonty, a nie na zakup zabytków (np. pałacyków, dworków). Zgodnie z
przepisem przejściowym projektowanej ustawy, do wydatków na zabytki
poniesionych do 31 grudnia 2022r. będzie stosować się przepisy w brzmieniu
dotychczasowym, czyli wprowadzone Polskim Ładem.
9. Obowiązek przekazywania ksiąg i ewidencji ustrukturyzowanych
(JPK-PIT) został przesunięty:
- podatnicy, którzy przesyłają JPK-VAT, przekażą po raz pierwszy JPK-PIT
za 2025r.,

- pozostali podatnicy, przekażą po raz pierwszy JPK-PIT za 2026r.
10. Inne zmiany.

B. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022r.
„Polski Ład” - wybrane zagadnienia
I. Zasady ogólne
1. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000zł
2. Zwiększenie progu podatkowego do 120 000zł
3. Limit transakcji gotówkowych obniżony do 8 000zł (od 2023r.)
4. Sprzedaż samochodów poleasingowych opodatkowana w działalności
gospodarczej
5. Zmniejszenie wkładu w spółce będzie opodatkowane
6. Wartość początkowa dla celów amortyzacji będzie ustalana według
aktualnej wartości rynkowej a nie „historycznej” ceny nabycia
7. Likwidacja możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
oraz wyłączenie z kosztów odpisów amortyzacyjnych od tych budynków
i lokali (od 2023r.)
8. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz zmiany
dotyczące sposobu naliczania składki zdrowotnej
9. Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnie wychowujących
dzieci i zastąpienie go odliczeniem 1 500zł rocznie od podatku
10. Ulga dla klasy średniej
11. Odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich
zapłaconych na rzecz związków zawodowych
12. Ulga na powrót
13. Ulga dla rodziny z co najmniej czwórką dzieci
14. Ulga dla seniora
15. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)
16. Możliwość korzystania jednocześnie z ulgi IP Box i ulgi B+R
17. Ulga na prototyp
18. Ulga na robotyzację
19. Ulga na ekspansję
20. Ulga na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe, naukę
21. Ulga na zabytki
22. Ulga na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych
z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego
23. Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji
z konsumentami - górny próg rozliczeń gotówkowych w kwocie 20 000zł
(od 2023 r.)

24. Pracownicy zatrudnieni „ na czarno”
25. Nieodpłatne świadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi
samochodu służbowego do celów prywatnych
26. Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT
27. Zmiana właściwości urzędu skarbowego, do którego podatnik
powinien składać zeznanie roczne PIT
28. Najem „prywatny” będzie opodatkowany tylko na ryczałcie
(od 2023r.)
II. Ryczałt ewidencjonowany
1. Zmiana definicji „ wolnych zawodów
2. Obniżka stawek podatku w ryczałcie
14% przychodów ze świadczenia usług:
- w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
- architektonicznych i inżynierskich; usług badań, analiz
technicznych(PKWiU dział 71),
- w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1)
12% przychodów ze świadczenia usług ( usługi IT )
3. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów
i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
III. Karta podatkowa
1. Od 2022r. lekarze świadczący usługi na rzecz szpitali i przychodni,
oraz weterynarze współpracujący z różnymi placówkami - stracą prawo
do karty podatkowej
2. Od 2022r. nie będzie można składać wniosków o opodatkowanie na
karcie podatkowej, na karcie podatkowej będą ci, którzy wybrali ją do
końca 2021r.
3. Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2022r.
IV. Księgi
1. Od 2023r.: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów
i rozchodów, ewidencję przychodów (ryczałt), ewidencja (wykaz ryczałt) ŚT i WNP, trzeba będzie prowadzić komputerowo. Trzeba będzie
je przesyłać do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej,
w terminach wpłacania zaliczek, ryczałtu i składania zeznań.

PRELEGENT:
Pani Lucyna Tarnowska ekspert z dziedziny PDOF z wieloletnim
doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, w tym na stanowisku
kierowniczym, wieloletni wykładowca

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń
online: CLICKMEETING

TERMIN: 27.06.2022, 10.00-15.00
CENA: 279 zł + VAT/os
ZA KAŻDY DODATKOWY DOSTĘP OTRZYMUJECIE PAŃSTWO
50% RABATU!!!

