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Pojęcie podatku:

Podatek jest powszechnym, nieodpłatnym oraz bezzwrotnym świadczeniem 
pieniężnym uiszczanym na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego.

Ustalany jest jednostronnie na mocy ustawy podatkowej.

Pieniądze z podatków zebrane przez skarb państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych, z 
których korzystają płatnicy podatku i członkowie rodziny.



Cechy podatków:

1. Nieodpłatność - brak świadczeń ze 
strony państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, na rzecz podatnika;

2. Przymusowość - podatki nakładane są
na podmioty podatku przez odpowiednie
aktyn prawne i są egzekwowane przez
uprawnione do tego organy, podatek należy
zapłacić w określonej wysokości i w 
ustalonym terminie;



Cechy podatków cd.:

3. Powszechność - podatki płacić musi
każdy, nie można uchylić się od płacenia
podatków;

4. Bezzwrotność - pobrane przez państwo
kwoty podatków nie podlegają
bezpośredniemu zwrotowi na rzecz
podatnika;



Podstawowe 
funkcje 

podatków:

FISKALNA – podatki maja dostarczać państwu i samorządom 
terytorialnym odpowiednie dochody na pokrycie wydatków 
publicznych.

REDYSTRYBUCYJNA - podział dochodów budżetowych z 
uzyskanych podatków między podatnikami, a państwem i 
organami samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia 
nierówności społecznych, zgodnie z prowadza polityką 
gospodarczą i społeczną państwa.

STYMULACYJNA – wykorzystanie instrumentów podatkowych w 
celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na 
kierunki i tempo ich rozwoju.

INFORMACYJNA – realizacja wpływów podatkowych dostarcza 
informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach 
przebiegu procesów gospodarczych.



PODATKI PRZYCHODOWE I DOCHODOWE

• Podział podatków na przychodowe i dochodowe jest dokonywany w oparciu o 
kryterium przedmiotowe.

• Podatki dochodowe są pobierane od dochodu. Innymi słowy ich przedmiotem jest 
dochód. Dochód jest zaś przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Dochód 
jest majątkowym przysporzeniem uzyskanym przez osobę prawną lub osobę fizyczną. 
Przykładem podatku dochodowego jest podatek dochodowy od osób prawnych i 
podatek dochodowy od osób fizycznych.(karta podatkowa, ryczałt)

• Podatki przychodowe charakteryzują się tym, że przedmiotem opodatkowania jest 
przychód. Podatnik nie może w rozliczeniu uwzględnić kosztów uzyskania przychodu. 
Tytułem przykłady można wskazać na podatek leśny i podatek rolny. (KPiR, podatek 
liniowy, CIT)



Zryczałtowany podatek dochodowy w formie 
karty podatkowej - karta podatkowa

• Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, zalecana
osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność
gospodarczą po raz pierwszy. Wysokość podatku w tej formie
opodatkowania nie zależy od faktycznie osiąganych 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 są dochody cz ich brak.



Zryczałtowany podatek dochodowy od 
przychodów ewidencjonowanych - ryczałt

• To również prosta forma rozliczenia się z urzędem skarbowym. 
Podatek dochodowy płacony jest według obowiązujących stawek. 
Podatnik opodatkowany na zasadach ryczałtu nie może odliczać
kosztów od przychodu. U podatnika VAT przychodem jst wartość
sprzedaży netto.



Podatek dochodowy na zasadach ogólnych -
skala podatkowa 17 %, 32% - KPiR

• Służy ewidencji operacji gospodarczych, dotyczących przychodów
lub kosztów. Księga została przewidziana wyłącznie do celów
podatkowych - to na jej podstawie dokonuje się ustalenia głównej
podstawy opodatkowania. Przeznaczona jest ona dla osób
fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a 
także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich.



Podatek liniowy 19%

• Jest jedną z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Gdy ją
wybierzemy, dochód będzie opodatkowany stawką 19% (stała
stawka). Należy pamiętać, że stawka opodatkowania będzie taka 
sama, niezależnie od tego, czy dochód jest niski, czy wysoki. Warto
mieć to na uwadze przy wyborze formy opodatkowania. 
Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może stosować
zarówno podatnik, który samodzielnie prowadzi swoją działalność, 
jak i podatnicy, którzy są wspólnikami w spółkach niebędących
osobą prawną.



Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

• 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). 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.



PORÓWNANIE 
STAWEK



Stawki:

Karta podatkowa Ryczałt KPiR Podatek liniowy CIT

Według stawek 

określonych przez 

naczelnika urzędu 

skarbowego w decyzji 

ustalającej wysokość karty 

podatkowej na dany rok

2%

3%

5,5%

10%

12,5%

17%

20%

17% do 85 528 zł dochodu

32% powyżej 85 528zł dochodu

19% bez względu na 

kwotę dochodu

19% podstawy 

opodatkowania

9% podstawy 

opodatkowania - w 

przypadku małych 

podatników lub 

podatników 

rozpoczynających 

działalność, od

przychodów (dochodów) 

innych niż z zysków 

kapitałowych



SPOSOBY 
NALICZANIA



Naliczanie:

Karta 

podatkowa
Ryczałt KPiR Podatek liniowy CIT

Ustalona stawka podatku

-składki na ubezpieczenie 

zdrowotne do odliczenia

= należna zaliczka na 

podatek dochodowy

Przychód

x stawka podatku

= należna zaliczka na 

podatek dochodowy

- składki na ubezpieczenie 

zdrowotne do odliczenia

= należna zaliczka na 

podatek dochodowy

Przychody

- koszty uzyskania przychodów

= dochód

- składki na ubezpieczenie 

społeczne

= dochód po odliczeniach

*zaokrąglony dochód-podatek 

dochodowy*

Podatek dochodowy x17% -525,12

-składki na ubezpieczenie 

zdrowotne do odliczenia

=podatek należny (zaokrąglony)

-podatek zapłacony zaliczkowo 

od początku roku

=podatek należny (zaokrąglony)

Przychody

- koszty uzyskania przychodów

= dochód

- składki na 

ubezpieczenie społeczne

= dochód po odliczeniach

*zaokrąglony dochód-

podatek dochodowy*

Podatek dochodowy x19%

-składki na 

ubezpieczenie zdrowotne do 

odliczenia

=podatek należny (zaokrąglony)

-podatek zapłacony zaliczkowo 

od początku roku

=podatek należny (zaokrąglony)

Przychody

- koszty uzyskania 

przychodów

= dochód

- składki 

na ubezpieczenie społeczne

= dochód po odliczeniach

*zaokrąglony dochód-

podatek dochodowy*

Podatek dochodowy x19% 

lub 9%

=podatek należny 

(zaokrąglony)

-podatek zapłacony 

zaliczkowo od początku roku

=podatek należny 

(zaokrąglony)



DOKUMENTACJA



Dokumentacja przychodowe:

Karta podatkowa Ryczałt

Ewidencja zakupów VAT i ewidencja sprzedaży VAT (jeśli podatnik 

jest czynnym podatnikiem VAT)

Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT (dla potrzeb uchwycenia 

momentu przekroczenia limitu VAT, gdy podmiot korzysta z 

zwolnienia podmiotowego od podatku VAT)

VAT-7 lub VAT-7K dla czynnych podatników VAT - 25 dzień 

miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu kwartalnym do 25 

dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale

PIT-16 – wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej

Miesięczna składka na podatek dochodowy do 7 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni

PIT-16A – roczna deklaracja do 31 stycznia następnego roku

Ewidencja przychodów

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych

Ewidencja zakupów VAT i ewidencja sprzedaży VAT (jeśli podatnik 

jest czynnym podatnikiem VAT)

Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT (dla potrzeb uchwycenia 

momentu przekroczenia limitu VAT, gdy podmiot korzysta z 

zwolnienia podmiotowego od podatku VAT)

VAT-7 lub VAT-7K dla czynnych podatników VAT - 25 

dzień miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu 

kwartalnym do 25 dnia miesiąca następującego po 

zakończonym kwartale

Miesięczna składka na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni

PIT-28 – roczne zeznanie podatkowe



Dokumentacja dochodowe:

KPiR Podatek liniowy CIT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ewidencja sprzedaży, jeśli księgę przychodów i 

rozchodów prowadzi biuro rachunkowe

Ewidencja środków trwałych , wyposażenia i 

wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja zakupów VAT i ewidencja sprzedaży VAT 

(jeśli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT)

Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT (dla potrzeb 

uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT, gdy podmiot 

korzysta z zwolnienia podmiotowego od podatku VAT)

VAT-7 lub VAT-7K dla czynnych podatników VAT - 25 

dzień miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu 

kwartalnym do 25 dnia miesiąca następującego po 

zakończonym kwartale

Dokumentacja związana z wynagrodzeniami

Miesięczna składka na podatek dochodowy do 20 dnia 

miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu kwartalnym 

do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale

PIT-36 - roczna deklaracja do 30 kwietnia następnego roku

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ewidencja sprzedaży, jeśli księgę przychodów i 

rozchodów prowadzi biuro rachunkowe

Ewidencja środków trwałych , wyposażenia i 

wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja zakupów VAT i ewidencja sprzedaży VAT 

(jeśli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT)

Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT (dla potrzeb 

uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT, gdy podmiot 

korzysta z zwolnienia podmiotowego od podatku VAT)

VAT-7 lub VAT-7K dla czynnych podatników VAT - 25 

dzień miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu 

kwartalnym do 25 dnia miesiąca następującego po 

zakończonym kwartale

Dokumentacja związana z wynagrodzeniami

Miesięczna składka na podatek dochodowy do 20 dnia 

miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu kwartalnym 

do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym 

kwartale

PIT-36 - roczna deklaracja do 30 kwietnia następnego roku

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ewidencja sprzedaży jeśli księgę przychodów i rozchodów 

prowadzi biuro rachunkowe prowadzi 

sprzedaż nieudokumentowaną

Ewidencja środków trwałych , wyposażenia i wartości 

niematerialnych i prawnych

Ewidencja zakupów VAT i ewidencja sprzedaży VAT (jeśli 

podatnik jest czynnym podatnikiem VAT)

Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT (dla potrzeb 

uchwycenia momentu przekroczenia limitu VAT, gdy 

podmiot korzysta z zwolnienia podmiotowego od podatku 

VAT)

VAT-7 lub VAT-7K dla czynnych podatników VAT - 25 dzień 

miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu 

kwartalnym do 25 dnia miesiąca następującego po 

zakończonym kwartale

Dokumentacja związana z wynagrodzeniami

Miesięczna składka na podatek dochodowy do 20 dnia 

miesiąca za miesiąc poprzedni, przy rozliczaniu kwartalnym 

do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale

CIT-8 - roczna deklaracja do 31 marca następnego roku



PORÓWNANIE 
WAD



Wady dla podatnika cz.1:

Karta podatkowa Ryczałt KPiR Podatek liniowy CIT

1. Rozliczanie się w 

ramach karty podatkowej 

wpływa na obniżenie 

zdolności kredytowej.

2. Brak możliwości 

korzystania z 

jakichkolwiek ulg 

podatkowych.
3. Brak możliwości 

rozliczania się razem z 

małżonkiem.

1. Brak możliwości 

odliczania kosztów 

uzyskania przychodów.

2. Brak możliwości 

preferencyjnego 

rozliczania się wspólnie 

z małżonkiem, a także 

na zasadach 

przewidzianych dla osób 

samotnie wychowujących 

dzieci.

1. Konieczność 

gromadzenia i 

przechowywania 

wszystkich dokumentów 

księgowych.

2. Wszystkie wpisy w 

księdze przychodów i 

rozchodów muszą być 

systematycznie 

kontrolowane.

3. Bardzo dokładnie 

dokumentować 

rachunkami wszystkie 

nasze wydatki, w 

przeciwnym razie nie 

będziemy mogli zaliczyć 

ich do kosztów uzyskania 

przychodu.

1. Przedsiębiorca traci 

możliwość korzystania z 

ulg podatkowych np. na 

internet, dzieci, a także 

z ulgi rehabilitacyjnej.

2. Brak możliwości 

rozliczania się z 

małżonkiem lub z 

samotnie 

wychowywanym 

dzieckiem.

3. Brak możliwości 

odliczenia kwoty wolnej 

od podatku.

1. Skomplikowana 

ewidencja.

2. Składanie zeznań i 

deklaracji do urzędu 

skarbowego.

3 .Opodatkowanie dwoma 

podatkami.



Wady dla podatnika cz.2:

Karta podatkowa Ryczałt KPiR Podatek liniowy CIT

4. Brak możliwości 

łączenia dochodów 

opodatkowanych w 

ramach karty podatkowej 

z pozostałymi 

dochodami.

5. Podatek należy uiścić 

nawet wtedy, gdy nie 

uzyskujemy żadnych 

przychodów, a 

prowadzona działalność 

gospodarcza generuje 

znaczne straty.

3. Brak możliwości z ulgi 

prorodzinnej (ulgi na 

dzieci).

4.Prowadzenie następujący

ch ewidencji: ewidencji 

środków trwałych, 

ewidencji wartości 

niematerialnych i 

prawnych, kart przychodów 

pracowników, ewidencji 

wyposażenia, książki 

kontroli

4. Konieczność prowadze

nia księgi przychodów i 

rozchodów lub ksiąg rach

unkowych.



PORÓWNANIE 
ZALET



Zalety dla podatnika cz.1:

Karta podatkowa Ryczałt KPiR Podatek liniowy CIT

1. Brak obowiązku 

prowadzenia ksiąg 

podatkowych.

2. Brak obowiązku 

składania rocznej 

deklaracji podatkowej 

oraz deklaracji o 

wysokości 

uzyskiwanych 

dochodów.

3. Brak obowiązku 

obliczania i wpłacania 

zaliczek na podatki.

1. O wiele niższa niż przy 

innych zasadach 

opodatkowania.

2. Uproszczona księgowość.

3. Osoby przystępujące do 

ryczałtowego modelu 

rozliczeń obciąża znacznie 

mniejsza składka zdrowotna.

1. Możliwość 

wliczenia w koszty 

prowadzenia 

działalności wszystkie 

wydatki, związane 

bezpośrednio z 

uzyskaniem 

przychodu.

2. Podatek płacimy 

nie od naszego 

przychodu, ale od 

faktycznego dochodu.

1. Stała stawka, która 

nie zmienia się nawet, 

gdy firma uzyskuje 

wysoki dochód.

2. Łatwość jego 

wyliczenia.

3. Nie ma obowiązku 

pamiętania o progach w 

skali podatkowej ani 

uwzględniania kwot 

wolnych od podatku.

1. Łatwa ewidencja.

2. Wysokość podatku 

dochodowego zależy od 

wysokości uzyskanego 

dochodu.

3. Możliwość odliczenia 

składki zdrowotnej.

4. Brak obowiązku składania 

zeznań i deklaracji 

podatkowych.



Zalety dla podatnika cz.2:

Karta podatkowa Ryczałt KPiR Podatek liniowy CIT

4. Kwota 

należnego podatku 

jest niezmienna - nie ma 

znacznie wysokość uzyskiw

anego dochodu 

oraz ponoszone koszty.

5. Możliwość odliczenia 

składki zdrowotnej.

3. Podatnicy, którzy 

wykazują wysokie koszty, 

mogą uzyskać naprawdę 

dobre korzyści fiskalne, 

zwłaszcza jak porówna 

się warunki rozliczenia 

KPiR z warunkami 

rozliczania z formami 

ryczałtowymi.

4. Posiadanie możliwość 

wpływania na wysokość 

podatku do zapłaty 

(optymalizacje 

podatkowe).

1. Brak 

konieczności płacenia 

podatku, w sytuacji kiedy 

przedsiębiorca nie 

osiągnął przychodu.



Kiedy i która forma opodatkowania jest 
najbardziej opłacalna dla podmiotu:

• Karta podatkowa – dla małego biznesu, oferuje najniższe stawki
podatku dochodowego, może ją stosować przedsiębiorstwo tylko o 
wyróżnionym przepisami prawnymi profilu działalności.

• Ryczałt - w momencie kiedy podmiot nie ma możliwości
skorzystania z opodatkowania kartą podatkową, łatwość
prowadzenia oraz niskie stawki lub gdy nie ponosi kosztów które
może odliczyć od przychodów.



Kiedy i która forma opodatkowania 
jest najbardziej opłacalna dla podmiotu cd.:

• KPiR – kiedy przedsiębiorstwo posiadające dużą sprzedaż roczną
najczęściej utraci prawo do opodatkowania
zryczałtowanym podatkiem dochodowym, możliwość odliczania
kosztów uzyskania przychodów.

• Podatek liniowy - kiedy roczny przychód przedsiębiorstwa
wyniósł ponad 100 000 zł, skomplikowane w wyliczeniach.

• CIT - podmiot posiadający osobowość prawną



PODSUMOWANIE – OSOBISTA OCENA

Wybór najlepszej formy opodatkowania nie jest jednoznaczny. By 
wybrać najbardziej korzystną trzeba zwrócić uwagę na podmiot i 
jego cechy. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, ilość 
zatrudnionych pracowników czy wielkość przychodów odgrywają 
znaczną rolę przy wyborze odpowiedniego opodatkowania. 
Przedsiębiorcom dużych firm będzie odpowiadać inna forma, niż 
tym posiadającym małe biznesy. Każdy mający lub rozpoczynający 
własną działalność powinien dokładnie przyjrzeć się 
wszystkim aspektom pracy i sprawdzić jaka forma opodatkowania 
będzie dla niego najbardziej opłacalna.



POLSKI ŁAD



Zmiany w Polskim Ładzie:

1. Progi podatkowe:

Pierwszy próg podatkowy - do 120 000 
zł. Do tej kwoty 
należny podatek wynosi 17% 
pomniejszony o kwotę 5 100 zł;

Drugi próg podatkowy - powyżej 120 
000 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę 
musimy zapłacić 32% podatku 
dochodowego.

2. Kwota wolna od podatku wzrosła 
do kwoty 30 000 zł. Jeśli dochód 
osiągnięty w trakcie roku nie 
przekroczy 30 000 zł, podatnik nie 
zapłaci podatku.



Zmiany w Polskim Ładzie cd.:

3. Minimalne wynagrodzenie będzie 
wynosić 3010 zł, czyli składka 
zdrowotna wyniesie 270,90 zł 
(3010 zł x 9%).

4. Brak możliwości odliczania 
składki zdrowotnej 7,75%.

5. Rozszerzony katalog rodzajów 
działalności, które mogą skorzystać 
z opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, 
zmienione zostały także stawki 
ryczałtu.



TARCZA ANTYPUTINOWSKA



Zmiany związane z Tarczą Antyputinowską:

1. Obniżenie stawki PIT z 17% na 12%.

2. Wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania.

3. Wprowadzenie korzystniejszej zasady stosowania kwoty wolnej 
przy zaliczkach.

4. Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach 
– dla osób składających PIT-2.

5. Wspólne rozliczanie z dzieckiem w przypadku samotnych 
rodziców.

6. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci.



Biografia:

Podręcznik:

- B. Padurek ,,Prowadzenie Ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu finansowo-księgowego 
Rachmistrz GT ''

Strony internetowe:

- podatkiksiegowosc.pl

- poradnikprzedsiebiorcy.pl

- 6krokow.pl

- www.biznes.gov.pl

- kancelaria-skarbiec.pl

- www.podatki.biz

- biurorachunkowejordanow.pl

- www.infakt.pl


