Począwszy od 2022 r. zostaną wydłużone terminy płatności składek ZUS:
do 15. dnia miesiąca płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki z o.o.)
do 20. dnia miesiąca pozostali płatnicy składek
Składka zdrowotna w wysokości 9% będzie pobierana również od wynagrodzeń członków zarządu
spółki (w tym prezesów zarządu) powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.
Dla porównania: w 2021 r. by wypłacić 7.000 zł netto wynagrodzenia funkcyjnego, spółka jako płatnik
odprowadzała 1.383 zł z tytułu PIT-4. W 2022 r. by wypłacić 7.000 zł netto spółka musi wpłacić 2.402,03 zł
do budżetu państwa.

ZWROT NADPŁACONYCH SKŁADEK
Tylko na wniosek podatnika ZUS przeksięguje nadpłacone składki na poczet przyszłych zobowiązań.
Bez wniosku nadpłata przepada. Termin na złożenie wniosku wynosi jeden miesiąc od upływu
terminu na złożenia zeznania rocznego (np. PIT-36L do 30.04, czas na złożenie wniosku do 31.05).

NOWE LIMITY TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH
FIRMA - FIRMA (B2B)

FIRMA - OSOBA FIZYCZNA

Zmiana limitu z 15.000 zł na 8.000 zł
Jeśli transakcja między dwiema firmami jest na
kwotę wyższą niż 8.000 zł i zostanie opłacona
gotówką, nie będzie mogła zostać zaliczona do
kosztów uzyskania przychodu.

Firmy nie będą mogły przyjmować zapłat
gotówką powyżej 20.000 zł brutto od osób
fizycznych. Jeśli kwota transakcji jest wyższa, to
transakcja musi odbyć się za pośrednictwem
rachunku bankowego.

Transakcja =/= kwota z faktury - liczy się cała
kwota zamówienia lub umowy!

Transakcja =/= kwota z faktury - liczy się cała
kwota zamówienia lub umowy!

POSIADASZ KASĘ FISKALNĄ?
Każda firma, która posiada kasę fiskalną musi posiadać terminal płatniczy
lub oprogramowanie do przyjmowania płatności za pomocą rachunku bankowego, np. BLIK.
Do 1.07.2022 r. każda firma, która posiada kasę online musi zintegrować połączenie kasy online
z terminalem płatniczym.

ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO
Jeśli firma zapewni możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym
wykonuje działalność, będzie mogła w zeznaniu rocznym odliczyć od podstawy
opodatkowania: 2.500 zł - zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży na kasie,
1.000 zł - inni niż powyżej

CIT ESTOŃSKI 2.0
likwidacja limitu przychodów rocznych
likwidacja warunku nakładów inwestycyjnych
nowe stawki podatku:
- 10% dla małych podatników (do 2 mln euro przychodu)
- 20% dla pozostałych
By móc skorzystać z CIT estońskiego podstawowym warunkiem jest posiadanie przynajmniej 3 osób
zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie z pełnym oskładkowaniem umów (spoza grona
wspólników) przez co najmniej 300 dni w roku, wszyscy wspólnicy spółki muszą być osobami fizycznymi,
spółka nie może być w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji (podział, aport, połączenie), spółka musi
osiągać mniej niż 50% przychodów tzw. pasywnych (z odsetek, wierzytelności, praw autorskich itp.).
Do 31.01.2022 należy zgłosić na specjalnym druku do Urzędu Skarbowego chęć rozliczania dochodów
ryczałtem od dochodów spółek.

ZMIANY W RYCZAŁCIE ZA UŻYWANIE
SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU
W CELACH PRYWATNYCH
Obecnie kwota ryczałtu uzależniona jest
od pojemności silnika, a po zmianach
będzie zależeć od jego mocy.
Dla samochodów o mocy silnika:
do 60 kW ryczałt wyniesie 250 zł,
dla pozostałych 400 zł.
Z przepisów wprost będzie wynikać, że
ryczałt dla samochodów elektrycznych oraz
napędzanych wodorem wyniesie 250 zł.

ZMIANY W AMORTYZACJI
ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Przy wprowadzeniu składników
majątku prywatnego do działalności
gospodarczej będzie się przyjmować
cenę nabycia nie wyższą niż cena
rynkowa.
Cenę rynkową można ustalić
na podstawie ogólnodostępnych
ofert na np. allegro, olx, otomoto.

WYKUP Z LEASINGU

ULGA PODATKOWA
DLA TZW. KLASY ŚREDNIEJ
Z ulgi skorzystają pracownicy oraz przedsiębiorcy
opodatkowani według skali podatkowej.
Prawo do ulgi będzie przysługiwać podatnikom
osiągającym przychód/dochód w przedziale
od 68.412 zł do 133.692 zł.
Wysokość ulgi będzie ustalana na podstawie
wzorów określonych w ustawie o PIT.
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Jeśli nastąpi sprzedaż składnika
majątku firmy, wykupionego z
leasingu (np. samochodu)
przed upływem 6 lat, taką
transakcję trzeba rozliczyć jako
przychód z działalności.

SANKCJE PRZY NIELEGALNYM
ZATRUDNIENIU

KONIEC KARTY PODATKOWEJ
Nie będzie możliwości wyboru
opodatkowania w formie karty podatkowej.
Karta podatkowa będzie "dostępna" tylko
dla tych, którzy będą kontynuować tę
formę po 31.12.2021 oraz nie utracą
prawa do opodatkowania w tej formie i nie
zrezygnują z niej po tym dniu.

W przypadku nielegalnego zatrudnienia bądź
wypłaty pracownikowi nieformalnej wypłaty
wprowadzono sankcje - pracownik może
poinformować PIP lub US o dodatkowych
dochodach i nie zapłaci podatku z tych dochodów
ani składek ZUS - wszystko będzie finansowane
przez pracodawcę.
Przepis ma zastosowanie do 5 lat wstecz.

NOWE ULGI PODATKOWE
ULGA B+R - możliwość odliczenia 200% poniesionych kosztów na badania i rozwój (w 2021 100%)
ULGA NA PROTOTYP - możliwość odliczenia 30% kosztów przez podatników, którzy w wyniku prac
B+R wprowadzili nowy produkt,
ULGA NA ROBOTYZACJĘ - możliwość odliczenia 50% wydatków dla podatników, którzy będą
automatyzować swoją produkcję; zakupią i zaimplementują robota przemysłowego,
ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW - dla podatników, którzy prowadzą działalność
B+R oraz zatrudniają pracowników, którzy 50% swojego czasu pracy poświęcają na realizację tej
działalności
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NIŻSZE STAWKI RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ
informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT zmiana ryczałtu z 15% na 12%
nauczyciele, usługi edukacyjne zmiana ryczałtu z 17-15% na 8,5%
lekarze, dentyści, pielęgniarki, położone zmiana ryczałtu z 17% na 14%
usługi inżynieryjne i architektoniczne zmiana ryczałtu z 17-15% na 14%
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