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Składka zdrowotna dla przedsiębiorców
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w
czwartym kwartale 2015 r. (M.P. poz. 76) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4 280,80 zł.
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016
r. nie może być niższa od kwoty 288,95 zł (tj. 9% podstawy wymiaru zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kogo obowiązuje
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla:


osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,



twórców i artystów,



osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,



wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,



osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę
lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
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Podatki 2016 r.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych: 19%
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych:
Podstawa podatku
ponad

Podatek wynosi

do

85. 528 zł

18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
miesięcznie

Kwota zmniejszająca podatek

46,33 zł

rocznie

556,02 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

Koszty uzyskania przychodu
Z jednego stosunku pracy
Z kilku stosunków pracy
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

miesięcznie

111,25 zł

rocznie

1.335 zł

rocznie nie więcej niż

2.002,05 zł

miesięcznie

139,06 zł

rocznie

1.668,72 zł

rocznie nie więcej niż

2.502,56 zł

Odsetki




Ustawowe od 01.01.2016 r.



za opóźnienie

7%

kapitałowe

5%

Maksymalne od 01.01.2016 r.

Ustawowe za opóźnienia w trans. handlowych
za opóźnienie



9,5%

Od zaległości podatkowych

za opóźnienie

14%

podstawowe

8%

kapitałowe

10%

Obniżone

4%

podwyższone

12%

Grupa International Business Advisors
Adres: 00-174 Warszawa, ul. Miła 8/27

BIULETYN INFORMACYJNY
str. 3

Luty 2016

INTERNATIONAL BUSINESS ADVISORS

Kontakt z nami

International Business Advisors jest częścią Baltic Property Group,
jednego z najbardziej doświadczonych Doradców Inwestycyjnych w

International Business
Advisors

środkowej Europie. Koncern został założony w 1992 roku z inicjatywy

biuro@ibadvisors.pl

Easy Financial Sp. z o.o. Od 02.2011 firma działała pod nazwą International Business Advisors. Naszym celem jest wykonywanie usług
powierzonych nam przez naszych klientów z największą starannością

www.ibadvisors.pl
Tel: 22 303 05 20

oraz z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych oraz

etycznych.

Nasze usługi

Aktualnie na zespół International Business Avisors składa się ponad

doradztwo biznesowe

20 ekspertów o różnych specjalizacjach, dzięki czemu już od ponad 6

biznes plany

lat zapewniamy Państwu szereg usług mających na celu zapewnienie

najwyższej jakości wsparcia dla Państwa Biznesu. Nasze doświadczenie pozwala nam na przedstawienie Państwu szerokiej oferty doradz-

analizy finansowe
audyty finansowe

twa biznesowego w wielu branżach, zaś wsparcie naszych partnerów

księgowość

handlowych pozwala na zapewnienie Państwu usług o najwyższej ja-

ochrona danych osobowych

kości przy minimum formalności na terenie całej Unii Europejskiej.
Naszym głównym celem jest zapewnienie Państwu obsługi na najwyż-

doradztwo prawne

szym poziomie przy zachowaniu jednego priorytetu, mianowicie nasz
Klient oraz jego potrzeby są dla nas najważniejsze, zaś naszą pracę
uznajemy za wykonaną dopiero w chwili osiągnięcia zamierzonego

przez klienta celu. Taka polityka firmy pozwoliła na osiągnięcie wielu
sukcesów, począwszy od zadowolenia naszych klientów przez dużą
skuteczność realizowanych przez nas dokumentów po uczestnictwo
przy dużych projektach o wysokiej użyteczności publicznej.
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