
OPODATKOWANIE DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB 
FIZYCZNYCH WEDŁUG STAWKI 19% - PODATEK LINIOWY 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (jednoosobowo, lub jako wspólnicy spółek 
osobowych). 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych - podatek liniowy, 
zawiadomienie o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ewentualnie ksiąg 
handlowych). 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Nie obowiązują druki, podatnicy sporządzają je we własnym zakresie. 
 

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, wybierając podatek liniowy. 
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, oświadczenie składają wszyscy 
wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze 
wspólników. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klienta pokój 118. 
poniedziałek 8:00-18.00, 
wtorek - piątek 8.00:16.00. 

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 polskiej placówce pocztowej. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Wybór formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatkiem liniowym, nie wiąże się z koniecznością 
podjęcia rozstrzygnięcia przez organ podatkowy. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Złożenie oświadczenia ma charakter deklaratoryjny. 
Jeżeli podatnik nie złoży w określonym terminie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania 
podatkiem liniowym to zobowiązany jest do założenia właściwych ksiąg i opodatkowania dochodów na 
zasadach ogólnych według skali podatkowej. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo do wyboru kwartalnej 
metody opłacania zaliczek, o powziętym zamiarze należy powiadomić właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego do 20 lutego, a rozpoczynający działalność gospodarczą - do dnia jej rozpoczęcia,              
nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu. 
 
Od 1 stycznia 2007r. nie składa się deklaracji miesięcznych, natomiast oblicza się miesięczne 
(kwartalne) zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłaca do dnia 20 następnego miesiąca (kwartału)              
po zakończeniu rozliczanego miesiąca (kwartału), a zaliczkę za grudzień w wysokości zaliczki 
listopadowej należy wpłacić do 20 grudnia, razem z zaliczką listopadową. W kwartalnym systemie 
opłacania zaliczek zaliczkę za IV kwartał wpłaca się do 20 grudnia, w wysokości zaliczki za III kwartał. 
 
Od 1 stycznia 2012 r. podatnik wpłaca zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego 
do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc                     
lub odpowiednio kwartał jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty 
podatku w terminie złożenia zeznania. 
Ponadto można skorzystać z możliwości płacenia zaliczek w uproszczonej formie. Co miesiąc wpłaca 
się stałą kwotę zaliczki na podatek, bez względu na wysokość aktualnie osiąganego dochodu (kwota 
zaliczki jest obliczana na podstawie wysokości dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego               
w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym, poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku 



podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, jeżeli w zeznaniu nie ma dochodu                 
z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź wykazano dochód w wysokości niepowodującej 
powstania obowiązku podatkowego). Jeśli wybierze się tę formę wpłacania zaliczek, będzie można                
z niej korzystać również w latach następnych (o ile nie zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji              
z tego wyboru). 
 
Podatek liniowy nie będzie dostępny dla przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody ze świadczenia 
usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywali              
w roku poprzedzającym rok podatkowy albo wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w ramach 
stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. 
 
Ograniczenia te dotyczą, zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i tych, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jawnej bądź partnerskiej. 
 
W przypadku wyboru podatku liniowego automatycznie traci się wiele istotnych przywilejów takich jak 
wspólne opodatkowanie z małżonkiem oraz opodatkowanie w sposób przewidziany dla samotnie 
wychowujących dzieci. Nie można również skorzystać z wielu odliczeń na przykład m. in. z tytułu 
użytkowania sieci Internet, bądź ulga na dzieci. Pozostaje jedynie możliwość odliczenia składek                  
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
 
Z możliwości opodatkowania jednolitą stawką wyłączono, również przychody uzyskane z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług menedżerskich, zawieraniu 
umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym 
charakterze. 
 
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym jest obowiązany              
do dnia 30 kwietnia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L i dokonać rozliczenia 
podatkiem liniowym za rok podatkowy. 

 

11. Podstawa prawna  
 

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

 


