
WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z D ZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej                          
oraz kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku zmiany wybranej formy 
opodatkowania. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: 
1) na zasadach ogólnych; 
2) ryczałt ewidencjonowany; 
3) podatek liniowy. 
 
W przypadku wyboru karty podatkowej należy złożyć PIT-16. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Nie obowiązują druki, podatnicy sporządzają oświadczenia we własnym zakresie, Natomiast 
formularze deklaracji można pobrać w siedzibie Urzędu Skarbowego na Sala Obsługi Klienta,                      
lub ze strony internetowej Ministra Finansów (www.mf.gov.pl). 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego 
przychodu, w przypadku zmiany formy opodatkowania przy kontynuacji działalności gospodarczej               
do 20 stycznia roku podatkowego. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowym Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klientów pokój 118. 
2) Za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer ul. Mycielskiego 21, 

04-379 Warszawa - termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty 
zostaną nadane w polskiej placówce pocztowej. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Wybór formy opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, i w formie podatku 
liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego nie wiąże się z koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia 
przez organ podatkowy. Natomiast decyzja w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej                       
lub odmowa tymże opodatkowaniem zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż                   
w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia 
wniosku PIT-16. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdzi brak możliwości opodatkowania w formie karty 
podatkowej, wydaje decyzje odmowną. W takiej sytuacji podatnik obowiązany jest płacić podatek na 
zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów, jeżeli spełnia określone 
w ustawie warunki. 
 
Jeżeli podatnik nie złoży w określonym terminie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania 
ryczałtem ewidencjonowanym oraz podatkiem liniowym zobowiązany jest do założenia właściwych 
ksiąg i opodatkowania się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wybór opodatkowania na 
zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie wymaga złożenia oświadczenia. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 W sprawie Karty Podatkowej - od wydanej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej                  
w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer w terminie 14 dni 
od jej doręczenia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Wybierając formę opodatkowania według skali oraz podatkiem liniowym podatnik może dokonać 
wyboru formy wpłat zaliczek na podatek dochodowy: 

1) w formie miesięcznych zaliczek - dostępne dla wszystkich przedsiębiorców będącymi osobami 
fizycznymi; 

2) w formie kwartalnych zaliczek - przez podatników spełniających określone warunki; 
3) w uproszczonej formie wpłacania zaliczek - przez podatników spełniających określone warunki. 

 



Małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła                     
w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). 

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

 


