
PODATKI

JULIA KOT KL.IIITE



CO TO JEST PODATEK? 
Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny 

(państwo, jednostka samorządu terytorialnego)  bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia 

wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo 

gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, 

służby zdrowia itp. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w 

historii znane są również podatki świadczone  w innych niż pieniądz dobrach.

Podatki dzielą się na:

➢bezpośrednie–nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, 

spadkowy;

➢pośrednie–nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza –ostatecznie płaci konsument.



RODZAJE OPODATKOWANIA

32%

17%



KARTA PODATKOWA
Co to jest karta podatkowa ?

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form 
opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie 
podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest 
zobowiązany do prowadzenia księgowości,

a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie 
zależy od wysokości dochodów. Jest ona opłacalna dla firm, które 
zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany 
przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i 
zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą 
zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców 
miejscowości, w której działalność jest prowadzona.



NA CZYM POLEGA I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Karta podatkowa polega na tym, że przedsiębiorca płaci stałą wysokość podatku bez względu na to, jaka jest wysokość osiąganego przez niego przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy wybierają kartę podatkową:

➢ nie muszą składać pisemnych deklaracji podatkowych,

➢nie muszą prowadzić ksiąg podatkowych,

➢nie muszą obliczać kwoty należnego podatku.

O zastosowanie karty podatkowej jako formy opodatkowania mogą ubiegać się osoby, które:

➢prowadzą działalność o charakterze usługowym, wytwórczo-usługowym (m.in. fryzjer, mechanik, kosmetyczka, wulkanizator, stolarz, zegarmistrz, 
konserwator antyków, kowal naprawiający i konserwujący narzędzia, sprzęt i maszyny rolnicze)

➢prowadzą działalność o charakterze gastronomicznym lub sprzedają posiłki domowe -warunkiem jest brak sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
więcej niż 1,5% alkoholu,

➢prowadzenie działalności polegającej na handlu detalicznym żywnością, napojami (oprócz napojów alkoholowych o zawartości alkoholu przekraczającej 
1,5%, wyrobami  tytoniowymi  i kwiatami,

➢prowadzenie działalności polegającej na handlu detalicznym artykułami nieżywnościowymi (z wyjątkiem m.in. sprzedawców pojazdów i części 
motoryzacyjnych  oraz paliw),▪działalność o charakterze rozrywkowym,

▪działalność o charakterze transportowym (wykonywana przy użyciu jednego pojazdu),

➢Są przedstawicielem wolnego zawodu,▪świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, opieki domowej nad osobami starszymi lub chorymi oraz 
dziećmi a także usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny.



STAWKI PODATKU 
Wysokość podatku nie zależy od faktycznie osiągalnych dochodów lecz jest ustalana przez 

urząd skarbowy w drodze decyzji. Podatnik opodatkowany na zasadach karty podatkowej 

opłaca podatek dochodowy stałym ryczałtem miesięcznym niezależnie od tego czy osiąga 

dochód czy nie. Wysokość podatku określana jest przez naczelnika urzędu skarbowego na 

podstawie rozporządzenia i zależy ona od: 

➢ rodzaju i wielkości prowadzonej działalności 

➢ ilości zatrudnionych pracowników (pod warunkiem, że nie przekracza stanu zatrudnienia 

określonego dla zakresu działalności)

➢ liczby ludzi zamieszkujących w miejscowości, w której prowadzona jest działalność



ROZLICZANIE Z PODATKU
 Każdy kto zdecyduje się na opodatkowanie w formie karty podatkowej 

zobowiązany jest do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej 
formie (PIT-16) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia 
podmiotu do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik lub spółka 
rozpoczyna działalność w roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. 
W spółce cywilnej wniosek składa jeden ze wspólników. 

 Rozliczając się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatnik nie 
może dokonywać żadnych odliczeń, z wyjątkiem składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Nie można rozliczać się ze współmałżonkiem.

 Rozliczając się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatnik nie 
może dokonywać żadnych odliczeń, z wyjątkiem składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Nie można rozliczać się ze współmałżonkiem.



DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z 
KORZYSTANIEM Z KARTY PODATKOWEJ 

Podatnicy, którzy rozliczają się z obowiązku podatkowego w 
formie karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, 
składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego 
dochodu. Podatnicy opodatkowani na zasadach karty podatkowej muszą
 Prowadzić uproszczoną ewidencję VAT sprzedaży
 Prowadzić ewidencję VAT zakupu i ewidencję VAT sprzedaży
 Do dnia 20 stycznia roku podatkowego złożyć wniosek o zastosowanie 

opodatkowania w tej formie (PIT-16) w urzędzie skarbowym właściwym 
dla miejsca położenia podmiotu 

 W trakcie trwania roku podatkowego, podatek należy wpłacać co 
miesiąc, najpóźniej do 7. dnia danego miesiąca za ubiegły miesiąc. W 
grudniu zaś, opłatę tą należy uiścić do 28. grudnia roku podatkowego.

 Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia podatnik ma 
obowiązek złożyć deklarację PIT-16A do właściwego urzędu 
skarbowego.



KARTA PODATKOWA - WADY I ZALETY 
WADY ZALETY

Rozliczanie się w ramach karty podatkowej wpływa na 

obniżenie zdolności kredytowej.

Brak obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.

Brak możliwości korzystania z jakichkolwiek ulg podatkowych. Brak obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej oraz 

deklaracji o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Brak możliwości korzystania z jakichkolwiek ulg

podatkowych.

Brak obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatki.

Brak możliwości łączenia dochodów opodatkowanych

w ramach karty podatkowej z pozostałymi dochodami.

Kwota należnego podatku jest niezmienna - nie ma znacznie 

wysokość uzyskiwanego dochodu oraz

ponoszone koszty.

Podatek należy uiścić nawet wtedy, gdy nie uzyskujemy żadnych 

przychodów, a prowadzona działalność gospodarcza generuje 

znaczne straty.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej.



RYCZAŁT
Ryczałt jest to należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry – bez rozliczania kosztów 

poszczególnych transakcji, np. zryczałtowana opłata pocztowa – kwota ustalona z góry należna za 

korzystanie z usług pocztowych, ryczałt podatkowy – uproszczona metoda naliczania podatku, bez 

ustalania podstawy wymiaru podatku.

Polski kodeks cywilny wyróżnia wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie:

➢dzieła

➢robót budowlanych,

➢zlecenia lub usługi, które polega na ustaleniu wynagrodzenia w wysokości z góry ustalonej za 

wykonanie przedmiotu umowy (np. montaż mebli,remont mieszkania,poprowadzenie sprawy sądowej, 

bez względu na to jakie koszty poniesie wykonawca.

Wybór wynagrodzenia ryczałtowego pozwala zabezpieczyć

zamawiającego poprzez ustalenie kwoty, za jaką dane dzieło zostanie

wykonane, bez względu na ewentualne wzrosty kosztów.

W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, możliwe

jest podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego lub rozwiązanie umowy

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C5%82ata_pocztowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_cywilny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_o_dzie%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_zlecenia


NA CZYM POLEGA I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. W 

rozliczeniu podatkowym nie uwzględniasz kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu obliczenie podatku jest o wiele prostsze niż na zasadach ogólnych. 

Dlatego też ryczałt może być opłacalny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na wniosek podatnika opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody:

➢ z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej

➢ z tytułu rolniczego handlu detalicznego.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

➢ osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej

➢ przedsiębiorstwa w spadku

➢ spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

➢ spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku

➢spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

➢ Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać także rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00147


STAWKI RYCZAŁTU
Stawki ryczałtu nie są jednakowe dla wszystkich rodzajów działalności i wynoszą w rozliczeniu PIT za 

2021 r.:

➢17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

➢15% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów 

osobowych;

➢12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki 

ponad 100 000 zł;

➢10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;

➢8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o 

zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym 

charakterze do kwoty 100 000 zł;

➢5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;

➢3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze 

sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą;

➢2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 

uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).



ROZLICZANIE Z RYCZAŁTU 
Podatnicy zobowiązani są do obliczania ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacania go na mikrorachunek podatkowy w terminie 

do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia 

zeznania. Gdy wybrali rozliczenie kwartalne mogą również wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po 

upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku 

podatkowego - również w terminie złożenia zeznania. Wybór kwartalnej formy 

rozliczenia zgłasza się do dnia 20 stycznia.



DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z 
KORZYSTANIEM Z RYCZAŁTU

Podatnicy, którzy  wybrali ryczałtowe opodatkowanie przychodów 

ewidencjonowanych, zobowiązani są do:

Prowadzenie ewidencji przychodów 

 Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 Prowadzenia ewidencji zakupów VAT i ewidencji sprzedaży VAT

 Prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT 

 Podatnicy są zobowiązani złożyć w terminie do dnia ostatniego dnia miesiąca 

lutego następującego po roku, którego zeznanie dotyczy złożyć roczne zeznanie PIT-28 

 Zeznanie dotyczące wielkości uzyskanego przychodu, wysokości poczynionych odliczeń i 

należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy są zobowiązani do 

złożenia w urzędzie skarbowym do 31 stycznia kolejnego roku.



RYCZAŁT - WADY I ZALETY 
WADY ZALETY

Nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów Nie trzeba prowadzić ksiąg podatkowych

Nie ma możliwości rozliczania się wraz z 

współmałżonkiem

Prawo do korzystania z ulg podatkowych

Należy prowadzić ewidencję przychodów, 

wyposażenia, środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

Niskie stawki ryczałtu dla niektórych zakresów 
prowadzenia działalności

Należy posiadać i przechowywać dowody zakupu Prawo do kredytu podatkowego

Z końcem roku należy przeprowadzić remanent 

posiadanych materiałów oraz towarów handlowych



PODATEK LINIOWY
Podatek liniowy jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której 

wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy 

opodatkowania.

Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób 

prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu 

o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą 

część (np. 19%) swoich dochodów w formie podatku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podstawa_opodatkowania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawka_podatku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatnik


NA CZYM POLEGA I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
W przypadku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej osiągnięte dochody są opodatkowane 19% stawką podatkową. Niezależnie 

od wysokości osiągniętego dochodu stawka podatku jest zawsze taka sama.

Pamiętaj! Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej:

➢możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT

➢nie masz obowiązku opodatkowywać swojej działalności przez cały czas w ten sam sposób - możesz wybrać inną formę opodatkowania pod warunkiem, że zrobisz to we 
właściwym terminie.

Z opodatkowania według stawki liniowej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które osiągają dochody:

➢z działalności gospodarczej

➢z działów specjalnych produkcji rolnej

Dochodami z działalności gospodarczej są również dochody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Taka spółka nie jest podatnikiem dla celów podatku dochodowego. Do 
tego typu spółek zaliczają się spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie. W ich przypadku podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy. Dochody wspólników tych 
spółek mogą być opodatkowane według stawki liniowej.

Pamiętaj! Dochody z umów zlecenia oraz z umów o pracę nie mogą być opodatkowane według stawki liniowej.

Wybór sposobu opodatkowania według stawki liniowej dotyczy wszelkich dochodów z działalności gospodarczej, czyli zarówno dochodów z jednoosobowej działalności 
gospodarczej, jak i dochodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną. To oznacza, że jeśli:

➢prowadzisz działalność samodzielnie oraz

➢jesteś wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną

to każda z tych działalności będzie opodatkowana podatkiem liniowym.



STAWKI I SPOSÓB ROZLICZANIA Z PODATKU 
LINIOWEGO

Stawka podatku liniowego wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość 

dochodów przedsiębiorcy. 

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorca, który wybrał jako formę 

opodatkowania podatek liniowy, zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na 

podatek dochodowy wg wybranej i zadeklarowanej w urzędzie skarbowym formy 

(miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej). Na koniec roku natomiast, 

w terminie do ostatniego dnia kwietnia kolejnego roku, przedsiębiorca 

zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne informujące o wysokości uzyskanego 

dochodu. 



PODATEK LINIOWY- WADY I ZALETY 

WADY ZALETY

Brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych Jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiąganego 
dochodu

Brak prawa do kredytu podatkowego W tej formie nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł, 
co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały 
wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są 
opodatkowane wg skali podatkowej (z 17% na 32%)

Brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem Sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy, ponieważ nie trzeba 

pamiętać o skali podatkowej (stała jest stawka - 19%) oraz o 

kwocie zmniejszającej podatek

Brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako osoba 

samotnie wychowująca dziecko

Możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów 
podatkowych

Brak kwoty wolnej od podatku



DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z 
KORZYSTANIEM Z PODATKU LINIOWEGO

Podatnicy zobowiązani są do prowadzenia:
 Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i 

prawnych 
 Ewidencji VAT zakupów i ewidencji VAT sprzedaży
 Uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT
 Ewidencji sprzedaży (gdy osoba nie rejestruje przychodów przy pomocy 

kasy fiskalnej i prowadzi sprzedaż nieudokumentowaną fakturami)
 Dokumentacji związanej z wynagrodzeniami 
 Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który wybrał 

rozliczanie podatkiem liniowym składa deklarację roczną w postaci 
formularza PIT-36L - należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 roku do 
Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności



PODATEK DOCHODOWY NA ZASADACH 
OGÓLNYCH 17% i 32%

Skala podatkowa jest podstawową formą 

opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. 

Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie 

na zasadach ogólnych. Nie musisz zgłaszać wyboru tej formy 

opodatkowania do urzędu skarbowego. Twój dochód z działalności 

będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba 

że wybierzesz inną formę opodatkowania.

Pamiętaj!  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z 

działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form 

opodatkowania podatkiem dochodowym PIT.



NA CZYM POLEGA I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym – zgodnie z ogólnymi zasadami – jest dochód stanowiący sumę:

➢Dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz

➢ Dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

➢osoby prawne,

➢spółki kapitałowe w organizacji,

➢jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej,

➢spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

➢spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego tego państwa są traktowane jako osoby prawne oraz podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów 

niezależnie od miejsca ich uzyskania,

➢podatkowe grupy kapitałowe czyli grupy składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną oraz 

pozostają w związkach kapitałowych.



STAWKA I ROZLICZANIE 
Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych płacą podatek według skali podatkowej. Ustalając wysokość podatku 

według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Od 2022 roku ta kwota wynosi 5100 zł. Skala 

podatkowa to metoda opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT) według zasad ogólnych. W przypadku opodatkowania 

przychodów skalą podatkową wartość podatku dochodowego oblicza się w wysokości 17% do kwoty 85 528 zł. oraz 32% od 

nadwyżki powyżej 85 528 zł.

Dochód = Przychód z działalności gospodarczej - Koszty uzyskania przychodu

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Ponad Do Podatek wynosi

85 528 17 % minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

1.000.000 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus 
dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy



DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z 
KORZYSTANIEM Z PODATKU DOCHODOWEGO

Podatnicy zobowiązani są do prowadzenia:
 Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych 
 Ewidencji VAT zakupów i ewidencji VAT sprzedaży
 Uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT
 Ewidencji sprzedaży (gdy osoba nie rejestruje przychodów przy pomocy kasy fiskalnej i prowadzi 

sprzedaż nieudokumentowaną fakturami)
 Dokumentacji związanej z wynagrodzeniami 
 Zaliczki miesięczne 
 Zaliczki kwartalne
 Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
 Podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach 

ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-
36/B. Zeznanie należy złożyć w terminie do 30 kwietnia po roku podatkowym, za które składane 
jest zeznanie podatkowe. Zeznanie za poprzedni rok podatkowy należy złożyć najwcześniej w dniu 15 
lutego 



PODATEK DOCHODOWY- WADY I ZALETY 
WADY ZALETY

Po przekroczeniu dochodu 120 000 zł przedsiębiorca 

jest zmuszony do zapłaty podatku dochodowego według 

stawki 32%

Prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

Więcej formalności związanej z dokumentacją firmową Prawo do korzystania z ulg podatkowych

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów 

i Rozchodów (KPiR)

Prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o 
poniesione koszty uzyskania przychodów,

Obowiązek składanie zeznań i deklaracji podatkowych Prawo do kredytu podatkowego

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca 
dziecko

Prawo do rozliczenia wszystkich przychodów 
opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu 
rocznym



PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
PRAWNYCH

Podatek dochodowy od osób prawnych jest to bezpośredni 

podatek obciążający dochody uzyskiwane przez spółki 

(przedsiębiorstwa). Zasady, na jakich funkcjonuje ta opłata, zostały 

określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 

(CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. Podatek ten w przeciwieństwie do 

podatku PIT czyli podatku dochodowego od osób fizycznych 

dotyczy głównie spółek kapitałowych takich jak spółki akcyjne czy 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.



STAWKA I ROZLICZANIE 
Stawki podatku CIT wynoszą:

➢19% podstawy opodatkowania

➢ 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Z obniżonej, 9% stawki mogą skorzystać:

➢mali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku 

podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku 

podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

➢u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro

Dodatkowo, z 9% stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.

Jeśli płacisz CIT:

 Miesięcznie – zaliczki należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

 Kwartalnie – zaliczki należy wpłacać do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Ta forma dostępna jest jedynie dla 

podatników, dla których jest to pierwszy rok podatkowy oraz dla tzw. małych podatników.



PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH-
WADY I ZALETY 

WADY ZALETY

Obowiązek wpłacanie zaliczek Określony katalog przedmiotowych zwolnień od podatku 

Jeżeli w danym roku podatkowym podmiot poniósł stratę z tytułu 
prowadzonej działalności, ma możliwość obniżenia dochodu o 
kwotę tej straty

Możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu zaliczek na 
podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku.



ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 
PRAWNYCH I OPODATKOWANY NA ZASADACH OGÓLNYCH 

 Zaliczki miesięczne comiesięczne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest podstawową formą opłacania zaliczek, którą mogą stosować 

zarówno podatnicy CIT jak i PIT. Ich wysokość należy ustalać z uwzględnieniem właściwej stawki podatku (w tym roku 19%) od dochodu, który 

stanowi różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania. Zaliczki miesięczne są odprowadzane do urzędu skarbowego w wysokości 

różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie 

miesiące. Wpłat miesięcznych zaliczek za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego należy dokonywać w terminie 

do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 Podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania z możliwości wpłacania 

zaliczek w okresach kwartalnych wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest podstawową formą opłacania zaliczek, którą mogą 

stosować zarówno podatnicy CIT jak i PIT . Zaliczka ta jest ustalana w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 

od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do 

przedostatniego kwartału roku podatkowego powinny zostać zapłacone w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po 

kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. 

 Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT na zasadach ogólnych, mogą płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. 

Wybór tej formy podatnik zgłasza w zeznaniu rocznym za rok, w którym stosował uproszczone zaliczki. Podatnicy, którzy wybrali metodę 

uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

• złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo

• złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie wykazali dochodu z 

działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty

30 000 zł).



ZMIANY W 2022 ROKU 
,,POLSKI ŁAD’’



OBNIŻKA PIT DO 12% - KOGO DOTYCZY? 
Obniżka podatku PIT do 12 proc. ma objąć podatników opodatkowanych wg skali podatkowej, bez względu 

na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u 

kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają 

również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

Po wejściu w życie zmiany podatek od dochodów w wysokości 120 000 zł (tj. na poziomie granicy przedziału skali 

podatkowej) wyniesie 10 800 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 15 300 zł. Stąd podatnicy uzyskujący dochody co najmniej 

na tym poziomie, na nowej konstrukcji skali podatkowej z obniżoną stawką, zyskają w skali roku 4 800 zł. Niższy podatek 

będzie pobierany zaraz po wejściu w życie ustawy, już na etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu 12 proc. 

stawki.

Dochód Podatek

do 120 000 zł 12%

powyżej 120 000 zł 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

https://www.pit.pl/twoj-e-pit/
https://www.pit.pl/skala-podatkowa-pit/
https://www.pit.pl/skala-podatkowa-pit/


Likwidacja ulgi dla klasy średniej
Projekt przepisów wprowadza regulacje, które mają spowodować wyeliminować stosowanie ulgi dla klasy 

średniej. Obniżka PIT do 12 proc. ma zrekompensować rozwiązania, które ustawodawca wprowadził w ramach 

Polskiego ładu. Z ulgi dla klasy średniej będą jednak mogli skorzystać podatnicy, dla których uchylenie tzw. ulgi 

dla klasy średniej mogłoby nie być niekorzystne.

Jeżeli pracownik uzyskał w danym miesiącu przychody ze stosunku pracy i stosunków 
pokrewnych w wysokości:

➢ Do 5.700 zł –płatnik nie zastosuje ulgi dla pracowników

➢ Od 5.701 zł do 11.141 zł –płatnik zastosuje ulgę dla pracowników

➢ Powyżej 11.141 zł –płatnik nie zastosuje ulgę dla pracowników

Płatnik: Powinien monitorować przychody pracowników co w praktyce oznacza, że nie w każdym miesiącu ,, 
ulga dla klasy średniej” będzie danemu pracownikowi przysługiwała.

https://www.pit.pl/twoj-e-pit/


Opodatkowanie przychodów ze stosunku 
pracy – KWOTA WOLNA OD PODATKU

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK (ULGA 
PODATKOWA) DO 31.12.2021r.

Miesięczna do zastosowania 
na liście płac

43,76 zł

Roczna 525,12 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK (ULGA 
PODATKOWA) od 01.01. 2022r.

Miesięczna do zastosowania 
na liście płac

425, 00 zł

Roczna 5100, 00 zł

2022

535,12zł/12msc = 

43,76zł/msc

5100,00zł/12msc = 

425,00 zł/msc



TARCZA ANTYPUTINOWSKA
1. PIT 12%
Obniżymy stawkę PIT z 17 do 12 proc.
Niższa stawka podatku do 120 tys. zł. Oznacza to obniżenie podatku o 5 p.p., czyli prawie o 1/3, dla podatników na skali podatkowej: emerytów 
i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców,
2, Składka zdrowotna wliczona w koszty
Wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
3. Kwota wolna przy zaliczkach dla wieloetatowców
Wprowadzenie korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców
Zmieniamy zasady, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT, przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł 
upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł). 300 zł przy jednej 
umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.
4. Kwota wolna przy zaliczkach dla składających PIT-2
Wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla osób składających PIT-2
Będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek, wynagrodzenie płatnika zostanie podwyższone, zostanie zwiększona rola płatnika w 
procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.
5. Wspólne rozliczanie dziecka z samotnym rodzicem
Możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
Samotni rodzice odzyskają prawo do wspólnego rozliczania z dzieckiem – skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł, wspólne rozliczenie 
zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.
6. Preferencje podatkowe
Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci
Zwiększy się kwota zarobków, jaką może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16061,28 zł w 
2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
-renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z 
kwoty wolnej 30 tys. zł,
-ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie 
przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

https://kadry.infor.pl/tematy/renty/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/dzieci/
https://samorzad.infor.pl/tematy/podatnik/


FORMA OPODATKOWANIA, KTÓRĄ UWAŻAM 
ZA NAJBARDZIEJ KORZYSTNĄ

Uważam, że podatek liniowy jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. 

Ponieważ od razu wiemy ile zapłacimy podatku od osiągniętego dochodu i jaki 

budżet pozostanie nam do końca miesiąca na wydatki. Mamy ustaloną stała 

stawkę, która niezależnie od tego, czy firma uzyska dochód 90 000 zł czy 

200 000 zł, za każdym razem odprowadzimy z uzyskanej kwoty 19% podatku, 

Dużą zaletą jest również brak opodatkowania łącznie z innymi źródłami 

przychodów. W przypadku wyboru podatku liniowego, dochód możemy obniżyć 

o składki na ubezpieczenia społeczne, poniesione straty, natomiast podatek 

możemy pomniejszyć tylko o zapłacone składki zdrowotne.



ŹRÓDŁA

 ,,Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu 

finansowo – księgowego RACHMISTRZ” – Bożena Padurek, Małgorzata 

Szpleter

 https://kancelaria-skarbiec.pl//

 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl//

 https://smeo.pl/blog/rozwoj-biznesu//

 https://ksiegowosc.infor.pl//

 https://direct.money.pl//

 https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264

https://kancelaria-skarbiec.pl/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/
https://smeo.pl/blog/rozwoj-biznesu/
https://ksiegowosc.infor.pl/
https://direct.money.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264


KONIEC 


