Wkładka aktualizacyjna na rok szkolny 2022/2023
do podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” (wyd. 2021 r.)
(opracowana według stanu na 31.07.2022 r.)

Str. 88, wiersz 3 od dołu
Podany w podręczniku link i kod QR stały się nieaktualne. Więcej informacji o polityce pieniężnej
prowadzonej przez NBP znajdziesz na stronie internetowej NBP w zakładce Polityka pieniężna:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/polityka_pieniezna.html
Str. 118, wiersz 1 od góry i następne
Od 1 stycznia 2021 r. podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte są również dochody osiągane
przez spółki komandytowe.
Str. 119, punkt 1. Karta podatkowa
Od 2022 r. z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej
formie, czyli gdy byli opodatkowani w ten sposób w 2021 r. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.
Str. 119, punkt 2. Ryczałt ewidencjonowany
W 2022 r. stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 17%, 15%, 14%, 12%, 10%,
8,5%, 5,5%, 3% i 2% – każda ze stawek jest przypisana do konkretnego rodzaju działalności.
Str. 119, punkt 4. Podatek według skali podatkowej
Podstawa opodatkowania jest ustalana tak samo jak w podatku liniowym, jednak kwota podatku obliczana jest na podstawie skali podatkowej.
Jeżeli w 2022 r. podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 120 000 zł, podatek wynosi 12% podstawy opodatkowania minus 3600,00 zł (kwota zmniejszająca podatek).
Jeżeli w 2022 r. podstawa opodatkowania przekracza kwotę 120 000 zł, podatek
wynosi 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.
Skala (tabela) podatkowa jest ogłaszana przez Ministra Finansów i można ją
znaleźć na stronie internetowej podatki.gov.pl (kod QR →).

Skala podatkowa
w 2022 r.

Str. 120, Tabela 18
W związku z tym, że od 1 stycznia 2021 r. dochody osiągane przez spółki komandytowe są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, należy wykreślić ostatni wiersz tabeli. Dochody osiągane
przez spółkę komandytową od 1 stycznia 2021 r. nie podlegają pod żadną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Str. 190, wiersz 1 od góry
W pierwszej dekadzie XXI w. ...
Str. 205, wiersz 1 od dołu
W lipcu 2022 r. na stronie internetowej Rzecznika Finansowego nie był udostępniony formularz kontaktowy. Dlatego podany w podręczniku link nie działa.
Str. 283, kod QR na dole strony
Podany w podręczniku kod QR stał się nieaktualny. Kieruje na stronę www.gov.pl zamiast na
www.pip.gov.pl.
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Str. 298, Karta podatkowa
Należy dodać pierwszy punkt wyliczenia o następującej treści:
• kontynuują opodatkowanie w tej formie (osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w 2022 r. lub w latach następnych, nie mogą wybrać tej formy opodatkowania);
Str. 298, wiersz 12 od dołu
Pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/M2021000109401.pdf lub skanując
kod QR →, możesz zapoznać się z rodzajami działalności, które mogą być opodatkowane kartą podatkową, oraz stawkami podatku w 2022 r. (plik PDF).
Str. 299, wiersz 5 od góry
Od 1 stycznia 2021 r. zwiększony został limit uprawniający do korzystania z opodatkowania w formie
ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. do 2 mln euro.
Ponadto od 1 stycznia 2021 r. zmniejszono liczbę dziedzin działalności, które nie mogą być opodatkowane w tej formie. Można wybrać tę formę opodatkowania dla działalności polegającej na świadczeniu
usług reklamowych czy prowadzeniu lombardu. Jednak osoby zajmujące się handlem częściami samochodowymi lub prowadzeniem kantoru czy apteki nie mogą wybrać opodatkowania w formie ryczałtu
ewidencjonowanego.
Str. 299, wiersz 14 od góry
W 2022 r. stawki ryczałtu wynoszą:
• z działalności handlowej – 3% przychodów;
• z działalności wytwórczej i budowlanej – 5,5% przychodów;
• z działalności usługowej – 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14% lub 15% przychodów (w zależności
od tego jakie usługi są świadczone);
• z działalności w zakresie wolnych zawodów – 17% przychodów.
Str. 299, ostatnia zaleta na rys. 62
Możliwość odliczenia od przychodów składek zapłaconych za osobę prowadzącą działalność gospodarczą – 100% składek na ubezpieczenia społeczne oraz 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Str. 299, wiersz 13 od dołu
W związku z tym, że od 1 stycznia 2021 r. dochody osiągane przez spółki komandytowe są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, należy wykreślić słowa „spółek komandytowych”.
Str. 299, ostatnia zaleta na rys. 63
Możliwość odliczenia od dochodu składek zapłaconych za osobę prowadzącą działalność gospodarczą
– całość składek na ubezpieczenia społeczne oraz część składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej
niż 8700 zł).
Str. 299, ostatnia wada na rys. 63
Jest nieopłacalny przy dochodach, które nie przekraczają progu podatkowego (w 2022 r. jest to kwota
120 000 zł), ponieważ podatek według skali podatkowej wynosi wtedy 12% podstawy opodatkowania
minus 3600,00 zł (kwota zmniejszająca podatek).
Str. 300, wiersz 3 od góry
W związku z tym, że od 1 stycznia 2021 r. dochody osiągane przez spółki komandytowe są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, należy wykreślić słowa „spółek komandytowych”.
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Str. 300, pierwsza zaleta na rys. 64
Opłacalny przy niższych dochodach, nieprzekraczających progu podatkowego, gdyż wynosi wtedy 12%
podstawy opodatkowania minus 3600,00 zł (kwota zmniejszająca podatek).
Str. 300, pierwsza wada na rys. 64
Nieopłacalny przy wyższych dochodach, przekraczających próg podatkowy, gdyż wynosi wtedy 32%,
a podatek liniowy wyniósłby 19%.
Str. 300, ostatnia wada na rys. 64
W rozliczeniu rocznym dochody osiągnięte z działalności gospodarczej rozlicza się łącznie z dochodami z innych źródeł opodatkowanymi według skali podatkowej (np. z umowy o pracę) – gdy suma
dochodów przekroczy próg podatkowy, powoduje to zwiększenie stawki podatku z 12% na 32%.
Str. 323, wiersz 7 od dołu
Podany link i kod QR są nieaktualne – prawidłowy link: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00266.
Str. 330, wiersz 18 od góry
* Podatnicy, których przychody w poprzednim roku były mniejsze niż równowartość 200 000 euro,
mogą obliczać i wpłacać podatek kwartalnie – w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie
kwartału.
Str. 330, wiersze 9, 10 i 11 od dołu
Od 2020 r. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz imiennych kart przychodów
pracowników. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo niektórzy przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą:
• ewidencję sprzedaży – dotyczy to przedsiębiorców, którzy zlecili prowadzenie księgi biuru rachunkowemu i którzy nie prowadzą ewidencji na kasie fiskalnej;
• ewidencję przebiegu pojazdów – jeśli samochód jest ich środkiem trwałym, wykorzystywanym
wyłącznie na cele działalności gospodarczej i chcą odliczyć 100% wydatków na jego użytkowanie;
• ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych – dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność kantorową.
Str. 330, wiersz 3 od dołu
* Tzw. mali podatnicy, czyli podatnicy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro, mogą wybrać kwartalny sposób obliczania i wpłaty zaliczek na podatek
dochodowy. Ten sposób płacenia zaliczek mogą wybrać również przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.
Str. 331, wiersz 19 od dołu
•

Prowadzenie w formie elektronicznej wymaganych ewidencji (rejestrów) – sprzedaży i zakupu
W ewidencji (rejestrze) sprzedaży wpisuje się w każdym miesiącu dane dotyczące sprzedaży udokumentowanej i nieudokumentowanej fakturami, a także korekty sprzedaży (np. związane ze zwrotem towarów). Na podstawie tego rejestru ustala się sumę podatku od towarów i usług pobranego
od wszystkich klientów w danym miesiącu. Podatek pobrany od klientów jest nazywany podatkiem należnym.
W ewidencji (rejestrze) zakupu wpisywane są dane z faktur otrzymanych w związku z zakupem
towarów i usług dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie tego rejestru
ustala się kwotę podatku VAT, którą przedsiębiorstwo zapłaciło innym sprzedawcom w danym
miesiącu. Podatek zapłacony innym sprzedawcom jest nazywany podatkiem naliczonym.
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Str. 331–332, dotychczasową treść punktu „Sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K” należy zastąpić
fragmentem zamieszczonym poniżej
•

Złożenie dokumentu elektronicznego JPK_VAT wraz z deklaracją
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które są zarejestrowane jako czynni podatnicy
VAT – niezależnie od wielkości, czyli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorców.
JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części. Pierwsza z
nich – część ewidencyjna – obejmuje informacje o zakupach i sprzedaży, które są zawarte w ewidencji zakupu i ewidencji sprzedaży. Druga – część deklaracyjna – zawiera informacje, które do
października 2020 r. były przekazywane w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K. Na podstawie tej
części ustalana jest różnica między kwotą podatku naliczonego i należnego:
 jeżeli kwota podatku należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczonego, podatnik powinien
wpłacić różnicę na swój indywidualny rachunek podatkowy jako zobowiązanie z tytułu VAT;
 jeżeli kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje zwrot różnicy z urzędu skarbowego lub może tę kwotę rozliczyć w następnych miesiącach.
Bezpłatne narzędzia do przygotowania JPK_VAT z deklaracją są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl → VAT → Jednolity Plik Kontrolny → JPK_VAT
z deklaracją → Bezpłatne narzędzia).
Istnieją dwa warianty JPK_VAT:
• JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie;
• JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie*.

JPK_V7M za dany miesiąc należy wysłać do 25. dnia następnego miesiąca (np. do 25 sierpnia
2022 r. należy wysłać JPK_V7M za lipiec 2022 r.).
JPK_V7K również należy wysłać do 25. dnia następnego miesiąca. Z tym że za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału wysyłana jest tylko część ewidencyjna, a za trzeci miesiąc każdego kwartału wysyłane są obie części (ewidencyjna i deklaracyjna). Część ewidencyjna, wysyłana w każdym
miesiącu, obejmuje dane za dany miesiąc, a część deklaracyjna, wysyłana tylko na koniec każdego
kwartału, obejmuje dane za cały kwartał.
* Kwartalne rozliczanie VAT mogą wybrać jedynie te przedsiębiorstwa, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro. Przed zmianą sposobu rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny lub
z kwartalnego na miesięczny należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R.
Str. 332, wiersz 6 od góry
•

Zapłata podatku
Jeżeli w części deklaracyjnej pliku JPK_V7M lub JPK_V7K przedsiębiorstwo wykazało kwotę do
zapłaty, należy ją wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy. Termin zapłaty podatku VAT jest
taki sam jak termin wysłania pliku JPK_VAT – do 25. dnia następnego miesiąca dla podatników
rozliczających się miesięcznie lub do 25. dnia następnego kwartału dla podatników rozliczających
się kwartalnie.

Str. 332, punkt „Przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT”
Należy usunąć cały punkt.
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Str. 333, wiersz 20 od góry i następne
Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się terminy płacenia składek do ZUS oraz przekazywania deklaracji
rozliczeniowych.
1. Przedsiębiorca, który posiada osobowość prawną (np. spółka akcyjna, spółka z o.o., spółdzielnia),
powinien to zrobić w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.
2. Przedsiębiorca, który nie posiada osobowości prawnej (np. osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, spółka jawna), powinien to zrobić w terminie do 20.
dnia następnego miesiąca.
Str. 336, wiersz 1 od dołu
Podany link jest nieaktualny – prawidłowy link: https://blogi.bossa.pl/trystero.
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