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WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z TYTUŁU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYŁĄCZENIEM 

OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 

 

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

Wymagane 
dokumenty 

Oświadczenie/zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych: 
1) na zasadach ogólnych; 
2) ryczałtu ewidencjonowanego (z wyłączeniem karty podatkowej); 
3) podatku liniowego. 
 

Gdzie pobrać druki Ze względu na brak powszechnie obowiązującego sformalizowanego wzoru 
wniosku – pomocne wzory wniosków: 
- Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu 
wpłacania zaliczek, 

- Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek 
dochodowy, 

- Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek 
dochodowy 

można pobrać: 
1) w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 9; 
2) ze strony internetowej urzędu. 

 

Składanie 
dokumentów 

Oświadczenie/zawiadomienie należy złożyć 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. 

 
Oświadczenie/zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania można: 
1) złożyć w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 9; 
2) przesłać na adres urzędu; 
3) złożyć do Urzędu Gminy/Miasta w przypadku nowo rejestrowanej działalności 

gospodarczej (na wniosku o pierwszy wpis do CEIDG). 
 

Wymagane opłaty Nie występują. 
 

Realizacja Wybór formy opodatkowania jest prawnie skuteczny, jeśli podatnik spełnia warunki 
wymagane przepisami prawa oraz oświadczenie/zawiadomienie zostało złożone 
w w/w terminach. 
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Niezachowanie terminu do złożenia oświadczenia/zawiadomienia o wyborze formy 
opodatkowania lub wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej skutkuje brakiem możliwości opodatkowania w wybrany sposób. 
W takim przypadku obowiązuje opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych 
według skali podatkowej. 

 

Dodatkowe 
informacje 

Formy opodatkowania: 
1) na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) - podatnicy prowadzą podatkową 

księgę przychodów i rozchodów (lub księgi handlowe) i opłacają podatek wg 
skali progresywnej, 

2) 19% podatkiem liniowym - podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów 
i rozchodów (lub księgi handlowe) i opłacają podatek w wysokości 19% dochodu, 

3) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - 
podatnicy prowadzą ewidencję przychodów i płacą ryczałt od przychodu 
w wysokości 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% - w zależności od rodzaju prowadzonej 
działalności. 

 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). 

2. 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 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 2 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647). 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów (Dz. U. poz. 467). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 


