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Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych
1. Co należy zrobić
Należy złożyć pisemne oświadczenie/zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w terminie:
1) do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego
przychodu;
2) do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku zmiany formy opodatkowania przy kontynuacji
działalności gospodarczej oraz wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek należnego podatku
opodatkowanego w formie ryczałtu;
3) do 20 lutego roku podatkowego w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych
dokonujących wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek lub wg tzw. metody uproszczonej.
Wybór sposobu opodatkowania dokonywany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że
podatnik, do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego Naczelnika urzędu
skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania i dokona wyboru innej formy opodatkowania
Oświadczenie/zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania można:
1) złożyć w siedzibie urzędu;
2) przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu;
3) złożyć do urzędu gminy/miasta - w przypadku nowo rejestrowanej działalności gospodarczej (na
wniosku o wpis do CEIDG).
Formy opodatkowania:
1) zasady ogólne - podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (lub księgi handlowe)
i opłacają podatek wg skali progresywnej,
2) 19% podatek liniowy - podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (lub księgi
handlowe) i opłacają podatek w wysokości 19% dochodu pomniejszonego o straty z lat ubiegłych
(art. 9 ust. 3 i 3a ustawy), zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 1 ustawy),
3) zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych - podatnicy prowadzą
ewidencję przychodów, podatek płacą od przychodu w wysokości 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% - w
zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
2. Podstawa prawna
3.
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
200 z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 728),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
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