
  



ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA  

– możliwości i konsekwencje (w tym najem prywatny) 

Wyjątkowo, w odniesieniu do 2022 r. możliwa jest wsteczna zmiana 

formy opodatkowania. Dotyczy ona wyłącznie firm, które rozpoczęły 

działalność przed 1 lipca 2022 r. i wybrali jako formę opodatkowanie ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Zmiany dokonuje się w zeznaniu 

rocznym poprzez złożenie PIT-36 za 2022 rok.  

O czym należy pamiętać? 

• złożenie pierwotnie PIT-36L lub PIT-28 uniemożliwia zmianę formy 

opodatkowania za 2022 r 

• wybór dokonywany w rozliczeniu ma zastosowanie wyłącznie do poprzedniego 

roku. W przypadku chęci zmiany formy opodatkowania na 2023 rok, konieczne 

jest złożenie odpowiedniego zawiadomienia do Urzędu Skarbowego (w terminie 

do 20.02.2023 r. lub do 20-go dnia kolejnego miesiąca, po uzyskaniu 

pierwszego przychodu w roku podatkowym) 

• w przypadku zmiany formy opodatkowania, najprawdopodobniej konieczne 

będzie złożenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA/RCA za 2022 r. oraz 

zaprowadzenie nowych ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku 

dochodowego – będzie to oznaczało sporo pracy dla księgowego, a co za tym 

idzie – przedsiębiorca będzie musiał ponieść koszty dokonania takich zmian 

• zmiana formy opodatkowania wyłączy możliwość odliczenia opłaconej w 2023 

roku składki zdrowotnej dotyczącej 2022 roku 

• od 2023 r. termin złożenia PIT-28 upływa z końcem kwietnia 

UWAGA! Od 2023 roku najem prywatny opodatkowany jest wyłącznie w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z faktem, iż zmiana jest 

odgórna, nie jest konieczne złożenie jakiegokolwiek zawiadomienia do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego.  

 

ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK  

– co to oznacza? 

Zgodnie z przepisami, w terminie do 20.05.2023 r. przedsiębiorcy 

zobowiązani są do sporządzenia i złożenia rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 

2022 r.  

Co to oznacza?  

W niektórych przypadkach nadpłatę składki (wniosek o jej zwrot może być złożony 

maksymalnie do 31.05.2023 r., zatem czasu będzie bardzo mało) lub niedopłatę.  

Kiedy może powstać niedopłata?  



W przypadku przedsiębiorców opodatkowujących przychody w formie ryczałtu 

niedopłata powstanie wskutek przekroczenia ustawowych limitów przychodów 

(odpowiednio 60 000 zł lub 300 000 zł rocznie).  

W przypadku przedsiębiorców opodatkowujących dochody na zasadach ogólnych lub 

podatkiem liniowym, składkę zdrowotną opłacamy od podstawy obliczonej za 

poprzedni miesiąc. Przykładowo: podstawę składki zdrowotnej za grudzień, płatnej do 

20.01 stanowi dochód za listopad. Tym samym, niemal każdy przedsiębiorca  

w rozliczeniu rocznym będzie miał niedopłatę lub nadpłatę składki zdrowotnej. 

Niedopłata powstanie także w wyniku rozliczenia dodatnich różnic remanentowych  

o ile ZUS nie zmieni interpretacji w tym zakresie. Nadal czekamy na oficjalne 

stanowisko w tej sprawie.  

UWAGA! Rozliczenie roczne składki zdrowotnej dotyczy także podatników, którzy  

w trakcie roku zawiesili lub zamknęli działalność gospodarczą.  

 

 

SKŁADKI ZUS W 2023 ROKU  

 

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem, którzy prowadzili 

działalność gospodarczą przez cały 2022 r., mogą w 2023 r. opłacać składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu z poprzedniego roku.  

W przypadku chęci skorzystania z tego uproszczenia, muszą powiadomić o tym 

fakcie swoje Biuro Rachunkowe. 

SKŁADKI ZUS 2023 

Nazwa składki 
Stawka 

procentowa 

ZUS PREFERENCYJNY 
ZUS 

STANDARDOWY 

Podstawa wymiaru 

składek w I połowie 

roku: 1 047,00 zł 

Podstawa wymiaru 

składek w II 

połowie roku: 

1 080,00 zł 

Podstawa 

wymiaru składek: 

4 161,00 zł 

Emerytalna 19,52% 204,37 210,82 812,23 

Rentowa 8,00% 83,76 86,40 332,88 

Chorobowa 2,45% 25,65 26,46 101,94 

Wypadkowa 1,67% 17,48 18,04 69,49 

Fundusz Pracy 2,45% - - 101,94 

SUMA 34,09% 331,26 341,72 1418,48 

 

Odliczenie składki zdrowotnej w 2023 roku: 

• karta podatkowa – 19% opłacone składki zdrowotnej 

• ryczałt – 50% opłaconej składki zdrowotnej 

• podatek liniowy – kwota opłaconych składek zdrowotnych (nie więcej niż 

10 200 zł rocznie) 



WYNAGRODZENIA 2023                                                                       

 

 

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w 2023 roku zmieni się 2 razy: 

01-01-2023 do 30-06-2023 – 3 490 zł brutto 

01-07-2023 do 31-12-2023 – 3 600 zł brutto 

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (stawka za godzinę): 

01-01-2023 do 30-06-2023– 22,80 za godz. 

01-01-2023 do 31-12-2023 – 23,50 za godz. 

 

NIERUCHOMOŚCI W 2023 ROKU 

- zmiany w zakresie amortyzacji 

 

Od 1 stycznia 2023 wprowadzony został brak możliwości amortyzowania lokali 

mieszkalnych (budynki mieszkalne, mieszkania) zarówno u podatników PIT jak i CIT. 

Bez znaczenia jest tu fakt kiedy nieruchomość została nabyta. To bardzo niekorzystna 

zmiana. 

 

NOWY WZÓR PIT-2 

- kto musi go wypełnić i dlaczego? 

 

Wraz z dniem 1 stycznia 2023 roku zaczął obowiązywać nowy druk PIT-2, który 

pracownicy oraz zleceniobiorcy wypełniają przy podpisaniu umowy. Dotychczasowo 

zawierał on jedno krótkie oświadczenie. Aktualnie składa się z 3 stron i jest niestety 

mało czytelny. W związku z tym, w ramach SWBR, przygotowaliśmy uproszczoną 

wersję, która jest zgodna z przepisami. PIT-2 zawiera wszystkie istotne informacje – 

oświadczenia dotyczące korzystania z kwoty wolnej od podatku, wysokości kosztów 

uzyskania przychodów oraz rozliczania różnego rodzaju ulg (np. ulga dla młodych). 

Co ważne, nie ma żadnego przepisu, który obliguje pracowników już pracujących do 

wypełnienia go na nowo, ale w związku z tym, że na oświadczeniu znalazły się inne 

przydatne informacje, warto taki wniosek wypełnić na nowo. 



 

 

KASY FISKALNE 2023 

  

Zgodnie z ustawą o VAT, kasy z elektronicznym zapisem były w sprzedaży jedynie do 

końca 2022 roku.  Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 

2023 r. na kasy online. Kasy online staną się obligatoryjne od 2023 r., ale tylko  

w zakresie, w jakim stare kasy fiskalne będą potrzebowały wymiany. Jest natomiast 

grupa przedsiębiorców, która została zobowiązana do posiadania kas online (m.in. 

usługi prawnicze, usługi gastronomiczne, budowlane, fryzjerskie i kosmetyczne). Od 

2023 roku obowiązkowe będą również kasy fiskalne w myjniach samochodowych. 

Kasy online miały zostać w pełni zintegrowane z terminalami płatniczymi już w lipcu 

2022 r., ale z uwagi na sygnalizowane przez biznes problemy techniczne, minister 

finansów zaproponował odroczenie tego obowiązku. Znalazło to odzwierciedlenie  

w art. 20 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw  

w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację 

Skarbową.  Nowy termin, w którym kasa online ma być zintegrowane z terminalem, 

określono na 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają czas do końca 

2024 r., by przygotować się do zmian. 

 
 

PPK – AUTOZAPIS 

 

 

Pracodawca zobowiązany jest zapisać do programu PPK osoby zatrudnione, które 

wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK –  

Z WYJĄTKIEM ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK przez osobę 

zatrudnioną.  

 

UWAGA! 

Do 28 lutego 2023 – pracodawca obowiązany jest przekazać pracownikom informację 

o autozapisie do PPK. Od 01 marca 2023 pracownicy mogą ponownie złożyć deklarację 

o rezygnacji z PPK. Jeśli tego nie zrobią, to od marca 2023 r. pracodawca będzie 

zobowiązany do naliczania i pobierania wpłat do PPK. 

  



 

KSeF – REWOLUCJA W  WYSTAWIANIU FAKTUR  

- OD 2024 ROKU 

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to nowa platforma teleinformatyczna, która będzie 

umożliwiała wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur tzw. 

ustrukturyzowanych. KSeF będzie oznaczał dokumenty numerem identyfikującym 

oraz weryfikował poprawność faktur z konkretnym wzorem. 

System zaczął działać początkiem 2022 i korzystanie z niego na razie jest dobrowolne. 

Od początku 2024 stanie się rozwiązaniem obowiązkowym, a to oznacza 

konieczność stosowania elektronicznego fakturowania przez wszystkich polskich 

przedsiębiorców. 

System będzie przechowywał wszystkie faktury podatników czynnych jak również 

zwolnionych z VAT. Każda wystawiona faktura przez firmę będzie musiała być 

przesłana niezwłocznie do tego systemu KSeF 

Ręczne wypisywanie faktur stanie się niemożliwe, więc przedsiębiorcom pozostał 

niespełna rok na przygotowanie się do elektronicznego wystawiania faktur.  

 

 

LIMITY 2023 

 

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis - 50 000 euro x 

4,8272 zł = 241 000 zł 

Mały podatnik VAT - 1 200 000 euro × 4,8272 zł = 5 793 000 zł lub 2 000 000 

euro × 4,8272 zł = 9 654 000 zł (jeżeli wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę  

o VAT, tzw. SLIM VAT 3) 

Mały podatnik PIT - 2 000 000 euro × 4,8272 zł = 9 654 000 zł 

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2 000 000 euro × 4,8272 zł = 9 654 

000 zł 

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka):  

->  dla samochodu osobowego - o poj. skok. do 900 cm3 - 0,89 zł 

->  dla samochodu osobowego - o poj. skok. pow. 900 cm3 – 1,15 zł  

->  dla motocykla - 0,69 zł 

->  dla motoroweru - 0,42 zł 

Rozliczenia gotówkowe przedsiębiorców - powyżej 15 000 zł - należy przyjąć 

płatność za 

pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 2 000 000 euro x 4,8272 zł  

= 9 654 400 zł 

Kwartalne zaliczki na ryczałcie - 200 000 euro x 4,8272 zł = 965 440 zł 

 


