
Wybór formy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem 

opodatkowania w formie karty podatkowej 
 

1. Co należy zrobić 
 

Należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania i rodzaju prowadzonych ksiąg. Oświadczenie to składa się na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie 

składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego. W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień 

rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu 

dotyczy lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej  

o rezygnacji z tej formy opodatkowania i dokona wyboru innej. 

 

Powyższe oświadczenie można również przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.  

 

Formy opodatkowania: 

- na zasadach ogólnych - podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (lub księgi handlowe) i opłacają podatek wg skali 

progresywnej.  

- 19% podatkiem liniowym - 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)  

 

Uwaga: od stycznia 2007 roku podatnicy nie mają obowiązku składania miesięcznych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy.  

 

Zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej 

są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy wg zasad określonych w ust. 3,  

z zastrzeżeniem ust. 3f-3h w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień  

w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnicy będący małymi podatnikami ( w rozumieniu art. 5a ust.20 ustawy  

o pdof) oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych mogą wpłacać zaliczki kwartalnie. Prawo to przysługuje podatnikom opłacającym podatek wg skali podatkowej, jak również 

opodatkowanym podatkiem liniowym. Zaliczki kwartalne należy uiszczać do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za 

który wpłacana jest zaliczka. Za ostatni kwartał zaliczka uiszczana jest w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. 

Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu jego wpłaty złoży zeznanie  

i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 w/w ustawy. 

 

Podatnicy, którzy zdecydują się na opłacanie zaliczek kwartalnych powinni złożyć w  urzędzie lub za pośrednictwem poczty zawiadomienia  

w terminie do 20 lutego. 

 

Natomiast osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania 

zaliczek składają w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego 

przychodu. 

 

W terminie do 20 lutego roku podatkowego podatnik może złożyć zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego opłacania zaliczek. 

 

- zryczałtowanym podatkiem dochodowym 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. 

 

Sala Obsługi Podatników, stanowisko „Podatek dochodowy od osób fizycznych" 

 

2. Opłaty skarbowe 
 

Brak opłat. 

 

3. Podstawa prawna 
 

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2012r.poz. 361 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 

2013r. poz. 551).  

- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(Dz. U. z 2012r. poz. 1540). 


