Zasady ogólne - skala podatkowa
Jedną z form rozliczania się z fiskusem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą są
zasady ogólne. Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania młodych przedsiębiorców. Jeżeli
chcemy rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych mamy możliwość wyboru między dwoma
formami:



skalą podatkową
podatkiem liniowym

Jest zysk, jest podatek
Podobnie jak w przypadku podatku linowego, wybierając skalę podatkową jako formę rozliczeń,
podatek jaki zapłacimy fiskusowi liczony będzie od dochodu jaki Nasz biznes wygeneruje. Inaczej
mówiąc podatek zapłacimy dopiero wtedy gdy nasza działalność będzie zyskowna, a więc przychody
przewyższą koszty. Decydując się na opodatkowanie według skali nie musimy składać oświadczenia o
wyborze tej formy.
UWAGA! - Istota rozliczania się na podstawie skali podatkowej polega na tym, że kwota podatku jaki
zapłacimy zależy od dochodu czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania.
Jakie stawki dla skali podatkowej?
Jedną z różnic między skalą podatkową a podatkiem liniowym, są stawki podatkowe. W przypadku
podatku liniowego jest to 19 proc. a jeśli mówimy o skali to stawki te wynoszą 18, 32%. Decydując się
na opodatkowanie według skali podatkowej, podatek jaki zapłacimy zależy od tego do, którego progu
"wpadły" nasze dochody. Od 2009 roku obowiązują nowe progi.
Kiedy skala podatkowa jest korzystna?
W odróżnieniu od podatku liniowego wybierając skalę podatkową możemy korzystać z różnego
rodzaju przywilejów. Rozliczając się według tej formy zyskujemy: możliwość wspólnego rozliczania się
z małżonkiem, preferencje dla samotnych rodziców, możliwość zwolnienia z podatku w związku z
inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej oraz ulgi podatkowe. Wszystkie te przywileje są
bardzo ważne ale tracą na znaczeniu gdy nasz biznes generuje coraz większe dochody.
Rosnące zyski powodują, że "wpadamy" w nowy próg podatkowy a w konsekwencji płacimy wyższe
podatki, których nie rekompensują nawet wspomniane przywileje. Wniosek jest prosty. Skala
podatkowa jest opłacalna gdy nasze dochody nie przekraczają znacząco pierwszego przedziału.
Jeżeli natomiast zyski jakie nasza firma wypracowała znacząco przekraczają pierwszy próg wówczas
korzystny jest wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania.
Jak płacimy podatki?
Opłacanie podatku według skali podatkowej oraz według stawki liniowej jest bardzo podobne. Jeśli
jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybraliśmy rozliczanie się na zasadach
ogólnych(skala podatkowa lub stawka liniowa) jesteśmy zobowiązani do wpłacania w ciągu roku
podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.
W 2007 r. zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji do urzędów skarbowych,
jednakże jako podatnicy jesteśmy zobligowani do comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek.
Wybierając rozliczanie się według skali podatkowej, wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku
podatkowego ustala się w następujący sposób:



do wpłaty zaliczki jesteśmy zobowiązani od miesiąca , w którym obliczony na podstawie księgi
przychodów i rozchodów dochód przekroczył kwotę wolną od podatku (obecnie 3091 zł)
zaliczkę do zapłaty w tym miesiącu stanowi podatek obliczony od wypracowanego dochodu




wpłaty w kolejnych miesiącach ustalamy jako różnicę między podatkiem należnym od
dochodu wypracowanego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych w miesiącach
poprzedzających
obliczoną zaliczkę pomniejszamy o wielkość składki na ubezpieczenie zdrowotne , opłaconej
w danym miesiącu

Zgodnie przepisami zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada jesteśmy zobligowani
uiszczać w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że np. zaliczkę za
lipiec wpłacamy do 20 sierpnia, a zaliczkę grudniową w wysokości należnej za listopad musimy
wpłacić w terminie do 20 grudnia. Dodatkowo gdy rozliczamy się według skali podatkowej jesteśmy
obowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji o dochodach osiągniętych od początku
roku.
Skala podatkowa w pigułce
1. skala podatkowa obok podatku liniowego jest najpopularniejszą formą rozliczania się z
fiskusem,
2. podatek płacimy od dochodu czyli nadwyżki przychodów nad kosztami,
3. wybierając podatek liniowy, przed dniem rozpoczęcia działalności musimy złożyć
oświadczenie o wyborze tej formy.
4. skala podatkowa jest opłacalna gdy nasze dochody nie przekraczają znacząco pierwszego
przedziału skali,
5. analogicznie jak przy podatku liniowym wybierając skalę podatkową jesteśmy zobligowani do
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
6. rozliczając się według tej formy zyskujemy: możliwość wspólnego rozliczania się z
małżonkiem, preferencje dla samotnych rodziców, możliwość zwolnienia z podatku w związku
z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej oraz ulgi podatkowe,
7. wpłacamy comiesięczną zaliczkę na podatek i wypełniamy deklarację PIT-5L, w terminie do
dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

