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BeautyCALC –  

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2022 
 

W związku ze zmianami podatkowymi, które weszły w życie na początku 2022 i w lipcu 2022 roku,  

w październiku 2022 roku zaktualizowałam kalkulator. 

Udało mi się to zrobić w stosunkowo prosty sposób - zmieniają się tak naprawdę tylko trzy komórki. 
Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję, co zmienić w swoim kalkulatorze, żeby liczył Ci podatki zgodnie  
z obowiązującymi obecnie stawkami podatków i wysokością składek. 

 

Zamieściłam informacje dotyczące czterech form opodatkowania: 

➔ karta podatkowa, 

➔ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

➔ skala podatkowa, czyli zasady ogólne, 

➔ podatek liniowy. 
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Instrukcje wdrożenia zmian 

1. Karta podatkowa 

W przypadku karty podatkowej praktycznie nie mamy zmian w sposobie działania kalkulatora. 

Wysokość składki zdrowotnej na karcie podatkowej jest w danym roku stała (9% minimalnego 

wynagrodzenia), więc podobnie jak w poprzedniej wersji, wystarczy ją wpisać do tabelki z kosztami. 

W kolejnym roku będziemy miały zapewne inną wysokość składki - warto tę wartość aktualizować na 
początku każdego roku, co z kolei wpłynie na niewielkie podniesienie wyliczonych cen zabiegów. 

Pamiętaj, że oprócz składki zdrowotnej jest jeszcze składka społeczna – możesz ją wpisać jako osobną 
pozycję lub dodać do składki zdrowotnej i uwzględnić w tym samym okienku. 

WAŻNE! 

1. Zmiany dotyczą jedynie „KROKU V - PODATKI”  

– pozostałe części kalkulatora pozostają bez zmian. 

2. Zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać w swoim kalkulatorze, zrób sobie proszę awaryjną kopię 

pliku – będziesz mogła do niej sięgnąć, gdyby coś przypadkowo kliknęła,  

zmieniła nie w tym miejscu, co trzeba. 
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Podobnie jak przed 2022 rokiem Twój podatek ma stałą wartość w danym roku, nie trzeba więc robić nic 
więcej.  

Tak jak w pierwszej wersji kalkulatora, po prostu wpisujesz go do swojej tabelki z miesięcznymi kosztami. 

W części podatkowej nic nie zmieniasz. 
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2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Zależnie od wysokości rocznego przychodu, będziemy mieć różną wysokość składki zdrowotnej: 

➔ do 60 000 zł - 60% przeciętnego wynagrodzenia, 

➔ od 60 001 do 300 000 zł - 100% przeciętnego wynagrodzenia, 

➔ powyżej 300 000 zł - 180% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Podobnie jak w przypadku karty podatkowej, mamy więc stałą kwotę, którą najprościej będzie wpisać do 
tabelki ze stałymi kosztami. 
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W kwestii podatku również nic się nie zmienia. Nadal płacimy 8,5%, więc w części dotyczącej podatków 
nie trzeba nic zmieniać. 

 

 

 

3. Skala podatkowa (zasady ogólne) 

W przypadku skali podatkowej mamy do czynienia z większymi zmianami: 

➔ składka zdrowotna jest obliczana indywidualnie - stanowi 9% dochodu, 

➔ stawka podatku zmniejszyła się z 17% do 12% (pierwszy próg podatkowy). 

 

Aby uwzględnić te nowe zasady w najprostszy z możliwych sposobów, najlepiej będzie zsumować 
procent składki i podatku.  

W związku z tym dotychczasową stawkę 17% należy zmienić na 21% (9% + 12%) i analogicznie: 

dotychczasową stawkę 32% należy zmienić na 41% (9% + 35%).  

Jak to zrobić? 
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W Twojej wersji kalkulatora wygląda to następująco: 

 

 

Co zmienić, żeby zaktualizować wysokość podatku z uwzględnieniem składki zdrowotnej? 

Kliknij na komórkę E349: 
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Na górnym pasku (profesjonalnie nazywamy go „paskiem formuły”) wyświetli się taka formuła: 

 

 

Zmień w niej „0,17” na „0,21” i wciśnij ENTER (enter jest bardzo ważny – bez niego nie zadziała!): 
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Dla porządku możesz zmienić sobie również opisy z różowych komórek - z „17%” na „21%”. Tutaj po 
prostu kasujesz 17% i wpisujesz 21% - to zwykła komórka z tekstem, więc nie trzeba się przejmować 
górnym paskiem: 

 

Dokładnie to samo robimy ze stawką 32%, którą zmieniamy na 41%, a w formule (komórka E351) „0,32” 
na „0,41”:  
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Składkę społeczną uwzględnij w tabelce z kosztami: 

 

 

WAŻNE! 

Opisane wyżej zmiany należy wprowadzić na każdym z arkuszy, czyli w sumie 10 razy. Jeśli korzystasz 
tylko z jednego lub kilku, nie musisz wprowadzać zmian na pozostałych arkuszach. 
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4. Podatek liniowy 

W podatku liniowym zasadnicza zmiana dotyczy wysokości składki zdrowotnej, która wynosi 4,9% 
dochodu. Stawka podatku pozostaje bez zmian – nadal wynosi 19%. 

Zastosujemy tutaj podobne rozwiązanie jak przy skali podatkowej: do 19% podatku dodamy 4,9% składki 
zdrowotnej, uzyskując 23,9% „podatku”. 

W Twojej wersji kalkulatora wygląda to następująco: 
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Aby wprowadzić zmiany, kliknij na komórkę E350: 

 

 

Zmień „0,19” na „0,239” i kliknij ENTER: 
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Podobnie Jak poprzednio, warto zmienić sobie również opisy z różowych komórek - z „19%” na „23,9%”. 
Tutaj po prostu kasujesz 19% i wpisujesz 23,9% - to zwykła komórka z tekstem, więc nie trzeba się 
przejmować górnym paskiem: 

 

 

Jeśli chcesz, możesz dodać sobie takie opisy przy nowych stawkach: 
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Składkę społeczną uwzględnij w tabelce z kosztami: 

 

 

WAŻNE! 

Opisane wyżej zmiany należy wprowadzić na każdym z arkuszy, czyli w sumie 10 razy. Jeśli korzystasz 
tylko z jednego lub kilku, nie musisz wprowadzać zmian na pozostałych arkuszach. 
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Było trochę opisów i screenów, ale już wiesz, że tak naprawdę zmiany są niewielkie – zmieniłam jedynie 

wysokość trzech stawek podatku.  

Reszta wygląda dokładnie tak, jak wcześniej. 

Myślę, że taki dokładny opis pomoże nieco lepiej odnaleźć się w tym dość skomplikowanych zmianach 

podatkowych – stąd dość szczegółowa informacja       

 

Polubiłaś BeautyCALC? Może zainteresuje Cię nowy kalkulator? 

Jeśli masz chwilę, zerknij proszę jeszcze na ostatnie stworzone przeze mnie materiały. Jest wśród nich 
m.in. kolejny kalkulator, który pomoże Ci się uporać ze skutkami rosnącej inflacji.  
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Poniżej znajdziesz krótkie opisy wszystkich ostatnich NOWOŚCI: 

➔ Jak ZARABIAĆ na salonie w czasach wysokiej inflacji? – E-BOOK – obawiasz się, że wysoka 
inflacja "zje" Twoje zyski z salonu? Dowiedz się, ile konkretnie tracisz przy inflacji 5%, 10%, 15%, 

20% itd., o ile rosną Twoje koszty, spadają zyski i o ile powinnaś podnieść ceny  
w różnych wariantach rozwoju sytuacji. Sprawdź, jak przeprowadzić analizę struktury kosztów 
salonu, która pomoże Ci zrobić największe oszczędności oraz czy to dobry czas na inwestowanie 

w salon. Otrzymasz również wskazówki dotyczące zabezpieczenia Twoich oszczędności. → KLIK 

➔ KALKULATOR INFLACJI dla salonu beauty – Zyski, ceny zabiegów, koszty – kalkulator, który sam 
policzy Ci wszystkie kluczowe wartości związane z inflacją oraz pozwoli naszykować się na 
wszystkie możliwe scenariusze. Jak Twoje koszty będą wyglądały za miesiąc, dwa miesiące, za 
rok? Jak spadną Twoje zyski oraz ile wyniesie ich realna wartość – wysoka inflacja sprawia, że za 
tą samą kwotę możemy kupić mniej. O ile powinnaś podnieść ceny zabiegów, żeby 
zneutralizować te wszystkie straty? Kalkulator wyliczy Ci to w mgnieniu oka w niezliczonej ilości 
wariantów. Wystarczy, że zmienisz wpisaną wysokość inflacji i otrzymasz komplet wyników dla 
różnych scenariuszy – zyskasz większą kontrolę nad swoim firmowym  
i domowym budżetem. → KLIK 

➔ Co zmienić w ofercie salonu beauty, żeby ZWIĘKSZYĆ ZYSKI bez podnoszenia cen i cięcia 
kosztów? – E-BOOK + WORKBOOK – czujesz, że w tej chwili nie możesz podnieść cen zabiegów, a 

w budżecie salonu nadal brakuje pieniędzy? Obcięłaś już wszystkie koszty, które mogłaś, ale to 
nie poprawiło sytuacji tak, jakbyś oczekiwała? Z e-booka dowiesz się, co musisz zmienić w swojej 
ofercie, żeby pracując tyle samo, zarabiać więcej bez zmiany cennika  
i rezygnowania z kluczowych opłat!  → KLIK 

➔ 68 sposobów na niższe rachunki w salonie beauty – LISTA KONTROLNA – poznasz aż 68 
sposobów na obniżenie w salonie rachunków za prąd, wodę i ogrzewanie. → KLIK 

➔ 58 sposobów na dodatkowe zarobki w salonie beauty – LISTA KONTROLNA – myślałaś  
o tym, żeby dorobić w salonie? Mam dla Ciebie aż 58 pomysłów na dodatkową działalność, którą 
możesz wykonywać równolegle z tym, co robisz na co dzień. Wykorzystaj je  
i podreperuj swój budżet! → KLIK 

➔ Jak przygotować salon beauty na ryzyko blackoutu? – LISTA KONTROLNA – co zrobić, jeśli  
w Twoim salonie nagle zabraknie prądu? Jak dalej pracować i wykonywać zabiegi? Jak 
przygotować się na taką ewentualność? Co warto kupić i trzymać w "awaryjnej szufladzie"? W 
liście kontrolnej znajdziesz aż 37 wskazówek, dzięki którym nic Cię nie zaskoczy! → KLIK 
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Wszystkie polecane produkty, a także mnóstwo innych przydatnych materiałów znajdziesz w SKLEPIE 

Gabinetu od zaplecza – zajrzyj tam koniecznie! 

 

Pomocne namiary 

Chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dla branży beauty? Zebrałam dla Ciebie wszystkie 
kluczowe namiary: 

➔ BLOG: https://gabinetodzaplecza.pl/ 

➔ FACEBOOK: https://www.facebook.com/GabinetOdZaplecza/ 

➔ GRUPA: https://www.facebook.com/groups/gabinetodzaplecza/ 

➔ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gabinet_od_zaplecza/ 

➔ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCg3HSIzGip8xVRNPBEJckPQ  

➔ SKLEP: https://gabinetodzaplecza.pl/sklep/ 

 

 

Pozdrawiam,  

 

Anna Wydra-Nazimek 
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