Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez

1. Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT
2.

podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

200.000 zł

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający

5.157.000 zł

podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

(1.200.000 euro)

3. Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

193.000 zł (45.000 euro)

4. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5. Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

4,61 zł

pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,62 zł

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

Liczba

godzin

dni

Podatek dochodowy

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

IV

(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto)

152

19

Podstawa obliczenia
podatku
ponad

Podatek wynosi
do

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

168

21

18%

minus kwota

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

zmniejszająca podatek

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

85.528 zł
85.528 zł

VIII
Podstawa obliczenia podatku
ponad

do

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

Kwota zmniejszająca podatek odliczana

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

6.600 zł

1.188 zł

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

6.600 zł

11.000 zł

1.188 zł - [631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł) : 4.400 zł]

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

2.000

250

85.528 zł

127.000 zł

556 zł 02 gr - [556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]

Dni świąteczne

brak kwoty zmniejszającej podatek

1 stycznia (niedziela)

Nowy Rok

6 stycznia (piątek)

Święto Trzech Króli

16 kwietnia (niedziela)

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

127.000 zł

Łącznie

Podstawa obliczenia podatku
ponad

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

do

17 kwietnia (poniedziałek)

drugi dzień Wielkiej Nocy

556 zł 02 gr

1 maja (poniedziałek)

Święto Państwowe

brak kwoty zmniejszającej podatek

3 maja (środa)

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1-1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032

4 czerwca (niedziela)

pierwszy dzień Zielonych Świątek

ze zm.).

15 czerwca (czwartek)

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia (wtorek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (środa)

Wszystkich Świętych

11 listopada (sobota)

Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek)

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (wtorek)

drugi dzień Bożego Narodzenia

85.528 zł
85.528 zł

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi:




9% podstawy opodatkowania,
15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku
podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a ustawy o pdop oraz
podatkowych grup kapitałowych).

Podatek od nieruchomości (stawki maksymalne)

Współczynnik urlopowy

Od gruntów:

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w pełnym

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni

miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2017 r. wynosi 20,83.
0,89 zł

Odpisy na ZFŚS

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1
ha powierzchni

Odpis obligatoryjny
4,54 zł

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,5% 1.185,66 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze 0,47 zł

w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

1.580,89 zł

na jednego pracownika młodocianego:

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje

- I rok nauki

5%

158,09 zł

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym

- II rok nauki

6%

189,71 zł

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4

- III rok nauki

7%

221,32 zł

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

197,61 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

197,61 zł

na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

7,5%

237,1

lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

2,98 zł

Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,75 zł

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
2

prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej

22,66 zł

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu
podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

10,59 zł

