
Przygotuj 
się na:



Zapowiadane zmiany w ramach Nowego 
programu społeczno-ekonomicznego, 
który już od stycznia 2022 regulują nowe 
ulgi i zmiany podatkowe.

Niestety idą za tym również dodatkowe 
obciążenia dla przedsiębiorców.
 
Co zmieni się dla przedsiębiorców? 



Dla rozliczających się podatkiem liniowym:

● Składka zdrowotna w wysokości 4,9% dochodu, ale nie 
mniej niż 9% od minimalnego wynagrodzenia czyli 
minimum 270 zł miesięcznie.

 

Sposób opłacania składki 
zdrowotnej planowany w ramach 
programu Nowy Ład.



Dla osób płacących podatek według karty 
podatkowej:

● Składka naliczona od minimalnego wynagrodzania, czyli 270 zł bez 
możliwości odliczenia. Od nowego roku nie będzie można otworzyć 
działalności z rozliczeniem na kartach podatkowych.

 
Dla rozliczających się podatkiem zryczałtowanym:

● o rocznych przychodach do 60 000 zł - składka w wysokości 9% 
liczona od 60% przeciętnego wynagrodzenia.

● o rocznych przychodach od 60 000 zł do 300 000 zł  - składka w 
wysokości 9% liczona od 100% przeciętnego wynagrodzenia.

● o rocznych przychodach ponad 300 000 zł - składka 9% liczona 
od 180% przeciętnego wynagrodzenia.

 Ostateczne zyski zostaną uszczuplone o ok 5% rok do roku.



● członkowie zarządu będą obciążeni składką zdrowotną 
9% od wynagrodzenia, 

● nie będzie możliwości wynajmowania swojego sprzętu, 
który posiadało się wcześniej. Brak możliwości 
fakturowania własnych spółek z tytułu m.in. wynajmu 
nieruchomości, samochodów, „fikcyjnych” usług.

 

Co zmieni się dla Spółek prawa 
handlowego?



Przygotuj się na nadchodzące 
zmiany. Zaprzyjaźnij się z cyframi!

● Wykonaj swój własny budżet według schematu 
zarządczego rachunku wyników, z którego wynikają 
przychody.

 
● Zastanów się w jakim kierunku chcesz 

rozwijać firmę i gdzie chcesz znaleźć się za 
2-3 lata. Zaplanuj dalsze działania.

● Skorzystaj z usług doradcy podatkowego i 
wybierz najbardziej optymalną formę 
prowadzenia firmy.

 



Co zyskujesz przygotowując 
zarządczy rachunek wyników?

Sprawdzisz dochodowość swojego budżetu.
 
Podniesiesz zyski o około 30%.
 
Dowiesz się gdzie należy wprowadzić działania korygujące.
 
Nauczysz się patrzeć na marżę, a nie na przychód.
 
Zoptymalizujesz koszty operacyjne.
 
Będziesz przewidywał przyszłe wyniki firmy.
 

*informacje aktualne na dzień 31.10.2021


