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4 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

WYKAZ SKROTÓW:

Ustawa o PIT – Ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
Ustawa o ryczałcie – Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
Podatek VAT – podatek od towarów i usług.
Przychody z najmu i umów podobnych – przychody uzyskiwane z tytułu umowy najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze



Istota ryczałtu 
Ryczałt ewidencjonowany od przychodów stanowi jedną z uproszczonych form opodatkowania. Od 
opodatkowania na zasadach ogólnych (według stawki 17% i 32%) czy też według stawki liniowej (19%) 
różni się tym, iż podstawę opodatkowania stanowią wyłącznie przychody uzyskiwane z prowadzonej 
działalności. Nie oblicza się za to kosztów uzyskania przychodów. 

Innymi słowy, w przypadku ryczałtu odstępuje się od obliczania podstawy opodatkowania na zasadach 
właściwych dla danej formy opodatkowania – odstępuje się też od uwzględnienia elementów konstruk-
cyjnych podatku. Zamiast precyzyjnego określenia podstawy opodatkowania, do obliczenia wysokości 
daniny publicznej bierze się jedynie pewne wartości przybliżone, oszacowane. 

Cel ryczałtu jako instytucji może być dwojaki. Od strony państwa oraz organów podatkowych, może 
on mieć znaczenie praktyczne poprzez zmniejszenie kosztów kontroli czy czynności sprawdzających 
rozliczenia podatników oraz uproszczenie poboru podatku. W szczególności dotyczy to podmio-
tów niewielkich. Od strony podatnika, ryczałt można potraktować jako formę preferencji podatkowej.  
W pewnych przypadkach ustalenie rzeczywistych przychodów, a przede wszystkim kosztów ich uzy-
skania byłoby zbyt kosztowne w stosunku do ich wpływu na wysokość dochodów. Opodatkowanie 
zatem samego przychodu stanowi znaczną oszczędność czasu oraz środków finansowych, które mu-
siałby przeznaczyć na prowadzenie ksiąg podatkowych, gromadzenie licznych dowodów księgowych 
oraz obliczanie podstawy opodatkowania przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt 
stanowi także ograniczenie wielu obowiązków formalnych związanych z dokonaniem wymiaru podatku. 
Okoliczności te sprawiają, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być bardzo interesującą 
opcją dla małych przedsiębiorców, którzy nie chcą spędzać dużej ilości czasu na prowadzeniu ksiąg czy 
ewidencji dla celów podatkowych lub ponoszą niewielkie koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, ryczałt jest instytucją, która ma charakter wyjątkowy, przeznaczony w szcze-
gólności dla podatników mniejszych, słabszych ekonomicznie. Jest zatem instytucją znajdującą się  
w specyficznym miejscu w systemie prawa podatkowego: tworzy w istocie własne reguły opodatko-
wania. Ponadto, jak się to przyjęło w prawie dla każdego wyjątku, przepisy ustawy ryczałtowej należy 
interpretować ściśle. Zakazana jest rozszerzająca ich wykładnia czy też rozszerzanie zakresu jego zasto-
sowania w drodze analogii. 

Mimo braku możliwości pomniejszenia wartości przychodów o koszty ich uzyskania, na gruncie ryczałtu 
możliwe jest dokonanie odliczeń od przychodów. Odliczeniu temu podlegają:

•	 Opłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
•	 wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności ży-

ciowych,
•	 kwoty darowizn przekazywane na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego  (w wysokości 

nieprzekraczającej 6% podstawy opodatkowania w roku);
•	 wydatki na użytkowanie internetu – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

760 zł.

01CZYM JEST RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH?
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Komu przysługuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przysługuje jedynie osobom fizycznym uzyskującym do-
chody z jednego z dwóch źródeł przychodów wskazanych w ustawie o PIT. Źródłami tymi są:

a) pozarolnicza działalność gospodarcza;
b) przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o po-

dobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

W przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ryczałt może być 
stosowany jedynie w przypadku kilku form tej działalności: jednoosobowej działalności gospodarczej, 
spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej osób fizycznych. Wyjątkiem jest sytuacja tzw. przed-
siębiorstwa w spadku, które traktowane jest jako osobny podatnik PIT. Przedsiębiorstwo w spadku rów-
nież może rozliczać się za pomocą ryczałtu – co więcej, spółka cywilna osoby fizycznej oraz przedsię-
biorstwa w spadku, również nie wyklucza skorzystania z takiej możliwości. 

Jednocześnie ustawa o ryczałcie eliminuje niektóre rodzaje działalności oraz niektórych podatników  
z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. I tak, nie jest  możliwe obecnie skorzystanie z ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych przez podatników:

•	 opłacających podatek w formie karty podatkowej;
•	 korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku do-

chodowego; 
•	 wytwarzających wyroby opodatkowane akcyzą, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii;
•	 podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykony-

wanej:
a )samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub 
każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego mał-
żonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działal-
ności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

Ponadto, wykluczone jest stosowanie ryczałtu w przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskuje – nawet  
w części – przychody z tytułu: 

•	 prowadzenia aptek,
•	 prowadzenia lombardów,
•	 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
•	 prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż 

określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie,
•	 świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
•	 działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów.
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Ważne ograniczenie przewiduje także art. 8 ust. 2 ustawy o ryczałcie. Zgodnie z tym przepisem jeżeli 
podatnik wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej 
działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na 
rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co naj-
mniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. Od dnia uzyskania takiego przychodu, podatnik musi odprowadzać 
podatek na zasadach ogólnych, tj. według stawki 17 lub 32% obliczanej od dochodu. 

Wolne zawody
Zgodnie z ustawą o ryczałcie, przez  wolny zawód rozumie się w obecnym stanie prawnym pozarolniczą 
działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy wetery-
narii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie 
świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest 
wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności go-
spodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności 
bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o po-
dobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Limity
Jak już wspomniano, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą uproszczonego opodatko-
wania skierowaną do mniejszych podatników. Oznacza to, że możliwość jego stosowania jest ograniczo-
na dopuszczanym limitem przychodów. Obecnie możliwe jest skorzystanie z ryczałtu, jeżeli podatnicy: 

•	 w roku poprzedzającym rok podatkowy:

o uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości 
nieprzekraczającej 250 000 euro, lub

o uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przy-
chodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

•	 rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania  
w formie karty podatkowej. W takim wypadku nie ma znaczenia wysokość przychodów. 

Warunki formalne pozwalające na objęcie ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych
Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o jej wyborze. 
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Oświadczenie to składa się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierw-
szy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki 
przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy na-
czelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. 

Dokonany wybór obejmuje też lata następne, chyba że podatnik w analogicznych terminach zrezygnuje 
z tej formy opodatkowania albo złoży wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku nie pro-
wadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia 
uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności 
uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

Zapłata  podatku w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Zasadniczo ryczałt płatny jest w ratach miesięcznych. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obli-
czać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w ter-
minie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na 
złożenie zeznania.

Wyjątkowo możliwe jest także płacenie w ratach kwartalnych. Dotyczy to jedynie podatników rozpo-
czynających prowadzenie działalności  oraz tych, których otrzymane przychody z działalności prowa-
dzonej samodzielnie albo przychody spółki  w roku poprzedzającym rok podatkowy  nie przekroczyły 
kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. 

W limicie przychodów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie uwzględnia się kwot, o które podatnik 
odpowiednio zmniejszył albo zwiększył przychody lub zmniejszył albo zwiększył podstawę obliczenia 
podatku na podstawie ustawy o PIT.

Ponadto, konieczne jest złożenie zeznania rocznego PIT-28/PIT-28S według ustalonego wzoru o wy-
sokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych -  w terminie między 15 lutego a końcem lutego roku następującego po roku po-
datkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego. 

Ewidencje 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych łączy się także z mniejszym zakresem obowiązków o cha-
rakterze ewidencyjnym. Nie jest konieczne prowadzenie pełnej księgowości ani podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów. Podatnicy ryczałtu, którzy są przedsiębiorcami, zobowiązani są do prowadzenia: 

•	 wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
•	 ewidencji przychodów za każdy rok podatkowy. 

Jednocześnie podatnicy są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.
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Obowiązki te nie dotyczą osób rozliczających za pomocą ryczałtu przychody z tytułu najmu, podnajmu 
lub dzierżawy. 

Dokumenty oraz ewidencje należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli dzia-
łalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako 
ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Jednocześnie w momencie utraty prawa do skorzystania z ryczałtu, podatnik zobowiązany jest do pro-
wadzenia ksiąg podatkowych na zasadach ogólnych. 

Niektóre problemy podatników opodatkowujących działalność w formie ryczałtu  
Mimo swojej prostoty również na tle ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy liczyć się 
muszą z pewnymi problemami i kontrowersjami.

Pierwszym z tych problemów, widocznych już na gruncie ustawy o PIT, jest kwestia rozróżnienia źródła 
przychodu, do którego należy zaliczyć dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu lub wydzierżawienia nie-
ruchomości, w sytuacjach gdy podatnik wynajmuje kilka nieruchomości: do pozarolniczej działalności 
gospodarczej czy też źródła przychodu w postaci najmu prywatnego? Kwestia ta jest istotna – zależy 
bowiem od tego możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Taka możli-
wość jest bowiem zastrzeżona jedynie dla najmu, który nie odbywa się w ramach pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. Przedsiębiorca uzyskujący tego typu dochody musi skorzystać z opodatkowania 
na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Jak jednak rozróżnić te dwie sytuacje? Czy kluczem 
jest ilość wynajmowanych nieruchomości? Czy też sposób ich użytkowania? Jak wynika z przepisów 
ustawy o PIT, pozarolnicza działalność gospodarcza musi spełniać trzy warunki:

1. Dana działalność musi być działalnością zarobkową,
2. Musi być działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, 
3. Być wykonywana w sposób ciągły.

Kryteria te nie są jednak wystarczająco jednoznaczne, by pozwolić na jednoznaczne określenie tego, 
czy najem jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej czy też w ramach wynajmu prywat-
nego. Problematyczne może być np. określenie wynajmu domku letniskowego przez część roku (In-
terpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z  4 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP-
3-1.4011.232.2018.1.KS1), 

W praktyce pewną wskazówką może być to, czy zatrudniane są do obsługi wynajmu osoby trzecie 
(pracownicy), czy najem reklamowany jest szeroko w mediach, dopełnienie obowiązków formalnych  
w zakresie zarejestrowania przedsiębiorcy, współpraca z podmiotami profesjonalnymi, świadczenie do-
datkowych usług czy znaczna liczba wynajmowanych nieruchomości lub podpisywanych umów wy-
najmu (zob. Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2020 r., nr 
0115-KDIT1.4011.31.2019.2.MR).

Kolejny problem związany jest z kwestią tego, czy dane usługi mają być traktowane jako usługi zakwa-
terowania (opodatkowane stawką 17% i stanowiące formę działalności gospodarczej) czy też wynajmu 
nieruchomości. Ciężko jest bowiem jednoznacznie oddzielić te dwie kategorie: wydaje się (sugerując 
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się kodami PKWiU i wyjaśnieniami do nich), iż usługi zakwaterowania mają szerszy zakres: obejmują bo-
wiem poza udostępnieniem lokalu czy miejsca do tymczasowego zamieszkania także dodatkowe usłu-
gi, takie jak sprzątanie czy wyżywienie. Usługi zakwaterowania mają także tymczasowy charakter, nie 
służąc zaspokajaniu potrzeb życiowych w postaci zapewnienia miejsca zamieszkania. 
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Ministerstwo Finansów co roku publikuje Informacje dotyczącą ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych. Obecnie jednak nie jest jeszcze dostępna informacja za rok 2019. Z tego względu najnowsze 
informacje dotyczą roku 20181.

W 2018 roku liczba podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych wyniosła 1 213 136. W porównaniu do roku poprzedniego oznaczało to wzrost o 84 890 podatni-
ków. 

Nie wszyscy podatnicy składający rozliczenie w formie ryczałtu byli jednak przedsiębiorcami. Jak zostało 
już wskazane, do korzystania z ryczałtu uprawnieni są także podatnicy uzyskujący dochody z tytułu naj-
mu lub umów podobnych, poza działalnością gospodarczą. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, 
to właśnie ta druga kategoria podatników dominuje wśród ryczałtowców. 623 975 z 1 213 136 (tj. 51,34%) 
zeznań złożone zostało właśnie przez osoby uzyskujące dochody z tytułu najmu i umów podobnych, zaś 
kolejne 13 zeznań złożyli podatnicy, którzy wykazali przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzier-
żawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz dodatkowo przychody ze sprzeda-
ży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Przedsiębiorcy 
odpowiedzialni są za złożenie 589 054 zeznań podatkowych (48,55%). Biorąc pod uwagę, że w 2018  
w Polsce działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 146 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
do 9 osób2, zaś większych przedsiębiorstw, należących do branży niefinansowej, było 71 5463, pokazu-
1. Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 rok, https://www.podatki.gov.pl/media/5381/rycza%C5%82t-informac  
-za-2018.pdf.
2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/de  
faultaktualnosci/5502/1/13/1/dzialalnosc_gospodarcza_przedsiebiorstw_o_liczbie_pracujacych_do_9_osob_w_2018_r..pdf, s. 1 .
3. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/14/11/1/grupy_przedsie-
biorstw_w_polsce_w_2018.pdf, s. 15.

02RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH W LICZBACH
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je to, że ryczałt ewidencjonowany od przychodów był dość rozpowszechnioną formą opodatkowania. 
Mimo to wciąż była to mniejsza liczba przedsiębiorców, niż rozliczająca się podatkiem liniowym (w 2018 
roku – 629 497)4. Nie jest do końca jasne, ilu przedsiębiorców rozliczyło się według skali podatkowej. 

Pokazuje to, że w 2018 r. ryczałt wciąż pozostawał najmniej popularną formą opodatkowania wśród 
przedsiębiorców, którzy rozliczali się za pomocą PIT.

Wynikać to może przede wszystkim z faktu znacznego ograniczenia dostępności ryczałtu dla wie-
lu branży – jedynie wybrane mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Również nie każda forma 
działalności gospodarczej umożliwia korzystanie z ryczałtu. Ograniczona jest także do grupy podatni-
ków uzyskujących stosunkowo niewielkie dochody. Z tego też względu, w samym systemie prawa po-
datkowego ryczałt pozostaje formą specjalną, dostępną jedynie dla mniejszych podmiotów, wyjątkiem  
w systemie prawa podatkowego.

Przyczyny tego stanu rzeczy wyjaśnia teoria (doktryna) prawa podatkowego. Ryczałt sprzeczny jest  
z pewnymi ogólnie przyjętymi założeniami teoretycznymi, związanymi z konstrukcją systemu podat-
kowego: powszechnością, równością czy sprawiedliwością opodatkowania. Jak wspomniano, polega 
on bowiem na odstąpieniu od ustalenia podstawy opodatkowania w sposób przewidziany dla danego 
podatku. Powinien się on pojawiać jedynie wtedy, gdy przemawiają za tym określone aspekty praktycz-
ne: np. ustalenie podstawy opodatkowania byłoby zbyt kosztowne w kontekście efektów. Może także 
wpływać negatywnie na elastyczność polityki podatkowej (ustawodawca może w pewnym stopniu pro-
wadzić politykę podatkową poprzez traktowanie kosztów uzyskania przychodu, które nie są przecież 
ujmowane w  przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). 

Ryczałt cieszy się największą popularnością wśród podmiotów uzyskujących dochody z tytułu najmu 
i umów podobnych. W 2018 roku jedynie 2 344 podatników zgłosiło dochody z tego źródła przycho-
dów do opodatkowania według skali podatkowej (dla roku 2018: 18% i 32%) lub podatkiem liniowym 
(19%). Przy 623 975 podatnikach rozliczających się za pomocą ryczałtu, jest to liczba bardzo niewielka. 
Sytuacja ta wydaje się zrozumiała: najem okazjonalny najczęściej nie wiążę się z dużymi kosztami dzia-
łalności, które znacząco mogłyby wpływać na wysokość płaconego podatku, sama stawka ryczałtu jest 
niższa (8,5% lub 12,5%), zaś podmioty uzyskujące dochody z tego tytułu przeciętnie nie uzyskują zbyt 
dużych przychodów. Pokazują to zresztą dane Ministerstwa Finansów: przeciętna kwota przychodu 
przypadająca na podatnika rozliczającego najem lub podobną umowę w zeznaniu wynosiła 20 405 zł5. 
Nie powinno zatem dziwić, że ryczałt jest popularny przede wszystkim wśród wynajmujących.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a branże 
Opublikowane przez ministerstwo finansów informacje nie pozwalają na jednoznaczne określenie tego, 
wśród których branż ryczałt ewidencjonowany jest popularny. Pokazane informacje na temat tego, ja-
kie stawki najczęściej występowały na gruncie rozliczeń ryczałtowców, pozwalają jednak na stworzenie 
określonego poglądu na ten temat.

Liczba ta nie obejmuje przedsiębiorców z następujących branż: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej, szkół wyższych, samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz organizacji członkowskich.
4. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, https://www.podatki.gov.pl/media/5635/informacja-do-
tycz%C4%85ca-rozliczenia-podatku-pit-za-2018-r.pdf, s. 7.
5. Informacja dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 rok, s. 19.
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Największa liczba ryczałtowców skorzystała z opodatkowania według stawek 5,5% i 8,5%. Pierwsza ze 
wskazanych stawek odnosi się do przychodów osiągniętych przy:

•	 prowadzeniu działalności wytwórczej, 
•	 z robót budowlanych,
•	 przewozie ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Ponadto stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:
•	 żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,
•	 jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
•	 znaczków do biletów miesięcznych,
•	 znaczków pocztowych.

233 945 podmiotów rozliczyło ryczałt według stawki 5,5%, co stanowi niemal 40% wszystkich przed-
siębiorców rozliczających się w tej formie opodatkowania (39,72%). Ryczałt jest zatem obecnie popular-
ny wśród przedsiębiorców zajmujących się transportem, prowadzących kioski oraz działalność budow-
laną.

227  640 przedsiębiorców skorzystało ze stawki 8,5% (co daje 38,64% wszystkich przedsiębiorców). 
Była to druga najpopularniejsza stawka wśród przedsiębiorców Ze stawki tej korzystać mogą przedsię-
biorcy: 

•	 świadczący usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% 
alkoholu,

•	 zajmujący się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,
•	 prowadzenia przedszkoli,
•	 zapobiegania oraz zwalczania pożarów.

Ponadto, stawka ta jest stosowana do przychodów:
•	 z tytułu  prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,
•	 z tytułu prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,
•	 z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu składników, które są związane z działalno-

ścią gospodarczą (innych niż nieruchomości).

Pokazuje to, że ryczałt popularny był wśród podatników prowadzących bary czy  puby  oraz prowadzą-
cych przedszkola. Korzystać z niego mogli także wytwórcy, korzystający z materiałów przesłanych im 
przez zamawiającego – rzemieślnicy, chałupnicy. 

Trzecią najpopularniejszą stawką podatku była stawka 3%, z której korzystać mogą  podmioty uzysku-
jące przychody z :

•	 działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
•	 z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,
•	 z usług w zakresie handlu,
•	 z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surow-

ców pochodzących z własnych połowów,
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Ze stawki tej skorzystało 136 784 podmiotów (23,22% przedsiębiorców korzystających z ryczałtu). Ze 
stawki tej mogą korzystać restauratorzy, podmioty zajmujące się gastronomią oraz osoby prowadzące 
sklepy. Wydawać by się mogło, że będzie to najbardziej popularna stawka podatku. Wydaje się jednak, 
że ze względu na dostępność dla przedstawicieli tych branż karty podatkowej oraz potencjalnie wyso-
kie koszty działalności, ryczałt może tracić w pewnym stopniu na atrakcyjności.

5188 podmiotów wykazało przychody opodatkowane według stawki 17%. Stawka ta ma obecnie zasto-
sowanie do przychodów uzyskiwanych z :

•	 produkcji komputerowych nośników informacji,
•	 obsługi centrali radio-taxi,
•	 pośrednictwa w:

o organizacji wyjazdów turystycznych,
o sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno 

w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
o sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich, zarówno w sklepach stacjonarnych 

jak i internetowych,
o handlu hurtowym,

•	 świadczących usługi:

o fotograficzne,
o hotelarskie,
o parkingowe,

•	 wydawania:

o pakietów gier,
o pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
o oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu.

Jak zatem widać, we wskazanych branżach zainteresowanie ryczałtem od przychodów ewidencjono-
wanych było raczej marginalne. 

Bardzo niewielka liczba podmiotów (zaledwie 386!) rozliczała się według stawki 20%. Stawka ta prze-
widziana jest dla wolnych zawodów. Pokazuje to, że dla tej grupy podatników ryczałt nie był interesującą 
opcją – nie dziwi to, biorąc pod uwagę, że stawka podatku była tutaj wyższa niż podatku liniowego (19%), 
a ryczałt nie pozwala na odliczenie kosztów uzyskania przychodów. 

Najmniej popularnymi stawkami były stawki 10% (256 podmiotów) i 2% (21 podmiotów). Pierwsza ze 
wskazanych stawek nie wiąże się z żadną branża i dotyczy po prostu sprzedaży niektórych składników 
majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stawką 2% opodatkowuje się jedynie 
przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu. Nie powinna zatem stano-
wić zaskoczenia jego mała popularność
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Podsumowując, ryczałt był mało rozpowszechnioną formą opodatkowania wśród wolnych zawodów 
oraz pośredników. Co więcej, ze względu na duże możliwości skorzystania z alternatywnych sposobów 
opodatkowania, obniżyła się też jego atrakcyjność dla branży handlowej czy restauracyjnej. Wydaje się, 
że jego głównymi beneficjentami są przedsiębiorcy z branży transportowej, budowlanej oraz prowadzą-
cy lokale sprzedające klientom alkohol. 

Liczba podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2018 
roku wg stawek

Stawka Liczba podatników

2% 21

3% 136 784

5,5 % 233 945

8,5% 227 640

10% 256

17% 5118

20% 386
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Opodatkowanie w formie ryczałtowej jest specyficzną formą opodatkowania. Oceniając tę formę należy 
zwrócić uwagę na jej niewątpliwe zalety – w samym swoim założeniu jest to forma opodatkowania pro-
sta w stosowaniu i rozliczaniu, eliminująca obowiązki biurokratyczne i pozwalająca w sposób precyzyjny 
obliczać przyszłe opodatkowanie przedsiębiorstwa. Są to zalety ważne dla przedsiębiorców, gdyż dają 
możliwość zmniejszenia ilości roboczogodzin pochłanianych przez obowiązki rozliczeniowe i sprawoz-
dawcze na rzecz wymogów prawnych jak również pozwalają na długoterminowe planowanie rozwoju 
działalności biznesowej. W niektórych przypadkach zaletą są również stawki ryczałtu, które prowadzą  
w rezultacie do niższego opodatkowania niż w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych. W naj-
lepszy sposób pokazuje to przykład najmu prywatnego, który zazwyczaj jest niskokosztowy i dzięki sto-
sowaniu ryczałtu osoby wynajmujące mogą ponosić znacznie mniejsze koszty podatkowe. 

Nie jest możliwe jednak pominięcie wad tej formy opodatkowania. Eksperci wskazują, że obecna kon-
strukcja ryczałtu jest nieadekwatna do rzeczywistości gospodarczej. Związek Przedsiębiorców i Pra-
codawców w wydanym raporcie „Uproszczenie systemu podatkowego dla osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą” wskazuje, że istnieją liczne zawiłości w przepisach dotyczących 
ryczałtu. Trudno mianowicie wykazać racjonalne powody wyłączenia niektórych rodzajów działalności 
z możliwości rozliczania się za pomocą wyżej wymienionej formy opodatkowania. Wyłączenia obejmują 
podmioty osiągające przychody wyższe niż 250 tysięcy euro czy też prowadzące działalność w jed-
nej z określonych ustawą branż . Ponadto, stawka ryczałtu wynosząca np. 20 proc. jest nieracjonalna 
do wyboru przez przedsiębiorców w momencie, gdy mają możliwość skorzystania z liniowego podatku  
w wysokości 19 proc. lub rozliczenia według skali 18 proc.

Należy zwrócić uwagę, że ryczałt w samej swojej istocie jest formą opodatkowania, która ma uwal-
niać przedsiębiorcę od obowiązków podatkowych związanych z wykazywaniem kosztów prowadzo-
nej działalności i pozwalać rozliczać się w sposób jak najmniej uciążliwy. Brak wykazywania kosztów 
z jednej strony upraszcza działalność, ale z drugiej strony oczywiście przekłada się bezpośrednio na 
zwiększenie obciążenia podatkowego dla branż gospodarczych, w których typowa wartość kosztów 
uzyskania przychodu jest stosunkowo niska. Są to głównie branże zajmujące się świadczeniem usług 
wykorzystując nabytą wiedzę jak zawody prawnicze. Z tego względu bardzo istotne w odniesieniu do 
ryczałtu jest odpowiednie wyliczenie stawek mających zastosowanie do konkretnej branży. Branże, któ-
re w typowych sytuacjach mają wysoki współczynnik kosztów przez co działając na zasadach ogólnych 
mogłyby zmniejszać swoje zobowiązania podatkowe powinny mieć możliwość stosowania niskiej staw-
ki podatkowej ryczałtu. Z kolei dla branż typowo niskokosztowych stawka ryczałtu mogłaby być wyższa. 
Nie można jednak dopuścić do sytuacji, kiedy staje stawka ryczałtu okazuje się wyższa niż stawka opo-
datkowania na zasadach ogólnych. Prowadzi to do irracjonalności stosowania ryczałtu, gdyż przedsię-
biorca na własne życzenie stosuje stawkę wyższą i pozbawia się możliwości rozliczenia kosztów uzyska-
nia przychodu. W takiej konstrukcji ryczałt jest pozbawiony ekonomicznego sensu. 

03OCENA OBECNEJ FORMY RYCZAŁTU



17

Propozycje zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zawiera projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustawy z 25 sierpnia 2020 roku. 

W uzasadnieniu projektu wprost wskazuje się na cel zmian, jakim jest zwiększenie atrakcyjności opo-
datkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. Ma 
to stanowić odpowiedź na uwagi zgłaszane m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
środowisk samych przedsiębiorców, jak i podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

W ocenie skutków regulacji wskazuje się ponadto, iż celem jest, by co do zasady z ryczałtu mogli korzy-
stać wszyscy przedsiębiorcy, przy pozostawieniu nielicznych wyłączeń, takich jak np. działalność kan-
torowa czy lombardowa. Stanowi to pewną próbę odwrócenia dotychczasowej tendencji, gdzie możli-
wość zastosowania ryczałtu była przeznaczona dla dość wąskiego grona podatników.  

Należy wskazać, iż projekt ustawy zawiera także liczne zmiany innego typu, m.in. dotyczące objęcia 
spółki komandytowej podatkiem CIT.  Cele zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych na-
leży zatem rozpatrywać również w kontekście całego systemu podatkowego.

Uzasadnienie zmian
Jak stwierdza się w uzasadnieniu do ustawy: Zmiany w ustawie o ryczałcie mają na celu zwiększenie 
atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej 
skorzystać.

Ustawodawca chciał  zatem upowszechnić możliwość korzystania z ryczałtu od przychodów ewiden-
cjonowanych.

Nowe stawki ryczałtu 
W nowelizacji przewidywane jest także wprowadzenie nowych stawek. W zupełności zniknie stawka 
20%. Najwyższą stawką będzie stawka 17% , którą opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie 
wolnych zawodów.

Przychody dotychczas objęte stawką 17%, objęte zostaną stawką 15%. Ponadto ustawa ta obejmie te 
usługi, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie, innych niż świadczo-
ne w ramach wolnych zawodów. 

Według stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży 
nieruchomości na własny rachunek. Dotychczas świadczenie tych usług wyłączało możliwość stosowa-
nia ryczałtu. 

04PROPONOWANE ZMIANY W RYCZAŁCIE
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Stawki 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, znajdą zastosowanie do opodatko-
wania przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem. Jedną z głównych zmian przewi-
dzianych w ustawie o ryczałcie polega właśnie na ujednoliceniu wysokości ryczałtu dla większości usług 
najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem. Była to jedna z głównych kontrowersji związanych ze 
stosowaniem ryczałtu. 

Stawki te przewidziane są także dla przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwate-
rowaniem, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych. 

Według stawki 8,5% opodatkowane będą te same przychody, co dotychczas.  Ponadto stawką tą ob-
jęto wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji, innych niż świadczone w ramach 
wolnych zawodów (obecnie stawką tą objęte są jedynie przychody ze świadczenia usług wychowania 
przedszkolnego) oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostałych usług w zakresie kultury  (dotychczas jedynie przychody ze świadczenia usług związanych 
z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody).

Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki  8,5%  opodatkowane będą przychody ze 
świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

Regulacje związane z przychodami objętymi stawkami 5,5%, 3% lub 2% pozostać mają bez zmian.

Nowe limity dla możliwości objęcia podatników ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych oraz zaliczkami kwartalnymi 
Jedną z zasadniczych zmian, często sygnalizowaną w ramach dokumentów związanych z projektem, 
jest znaczne podwyższenie limitu pozwalającego na stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych. Zgodnie z projektem, limit ten wzrosnąć ma z 250 000 euro do 2 000 000 euro. 

Wzrośnie także limit przychodów upoważniający do stosowania zaliczek kwartalnych. Z 25  000 euro 
wzrośnie on aż do 200 000 euro. 

Rozszerzenie definicji wolnych zawodów 
Fundamentalną zmianą w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest znaczne rozsze-
rzenie katalogu wolnych zawodów, których uprawianie pozwala na zastosowanie ryczałtu. Do grupy 
wolnych zawodów dodano: 

a) psychologów,
b) fizjoterapeutów, 
c) adwokatów, 
d) notariuszy, 
e) radców prawnych,
f)  architektów, 
g) inżynierów budownictwa, 
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h) rzeczoznawców budowlanych,
i)  biegłych rewidentów, księgowych,
j)  agentów ubezpieczeniowych, 
k) agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, 
l) brokerów reasekuracyjnych, 
m) brokerów ubezpieczeniowych, 
n) doradców podatkowych,
o)  doradców restrukturyzacyjnych, 
p) maklerów papierów wartościowych, 
q) doradców inwestycyjnych, 
r) agentów firm inwestycyjnych, 
s) rzeczników patentowych. 

Poszerzenie katalogu wolnych zawodów o liczne zawody prawnicze oraz finansowe nie stanowi jedynej 
zmiany, mających na celu poszerzenie dostępu do ryczałtu.

Wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowa-
dzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W obowiązującym stanie prawnym wykony-
wanie działalności na rzecz tych podmiotów, wyklucza możliwość korzystania z ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.  

Zmiana ograniczeń w zakresie stosowania ryczałtu od przychodów ewiden-
cjonowanych oraz karty podatkowej
Jak zostało już wskazane, jednym z celów projektu jest znaczące ograniczenie rodzajów działalności, 
których prowadzenie (a właściwie – uzyskiwanie przychodów z których) zupełnie wyłącza możliwość 
skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

W istocie, po planowanych zmianach możliwość stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych zostanie ograniczona jedynie do przypadków uzyskiwania jakichkolwiek przychodów z :

a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 
c) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Oznacza to, że ryczałtem będzie mogła zostać objęta działalność lombardów oraz w ramach wolnych 
zawodów, które dotychczas nie były objęte ryczałtem od przychodów 

Nawiasem mówiąc, pewne zmiany dotkną także podatników rozliczających się za pomocą karty podat-
kowej. Będą oni mogli rozliczać się za pomocą karty także wtedy, gdy ich małżonek prowadzi działal-
ność gospodarczą w tym samym zakresie. 

Dozwolone dla tych podmiotów będzie także czasowe zwiększenie zatrudnienia. Zgodnie z treścią 
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dodanego art. 36 ust. 4 pkt 4 ustawy o ryczałcie, nie będzie stanowić przeszkody do opodatkowania  
w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli 
„Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli, nie więcej niż o trzech pracowni-
ków w latach 2021-2024. 



21

Rozwiązanie niektórych problemów związanych z ryczałtem
Zwrócić należy uwagę na to, że nowelizacja w obecnym kształcie w znacznym stopniu niweluje niektóre 
problemy związane z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Przede wszystkim, w nowym brzmieniu ustawy możliwe będzie objęcie ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych także przychodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu nieruchomości wykonywanych  
w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zastosowanie znajdą te same stawki podatku, co 
przy wynajmie prywatnym. Oznacza to, że w praktyce opodatkowanie z obu tych źródeł będzie opodat-
kowane według tych samych zasad.

Wynika to z bardzo subtelnej zmiany dokonanej w art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie: w obecnej redakcji 
brzmi on:

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu (…). jeżeli umowy te nie są zawierane  
w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. 

Natomiast po zmianie przyjmie on następującą postać:

Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, mogą opłacać 
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wskazywany tutaj art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT określa jako źródło przychodów najem  
„z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”. Ponadto zniknie załącznik 
nr 2, który eliminował możliwość objęcia ryczałtem wynajmu dokonywanego w ramach działalności go-
spodarczej. 

Oczywiście, nie rozwiązuje to wszystkich problemów. W dalszym ciągu przedsiębiorca zobowiązany 
jest do prowadzenia ewidencji, których nie musi prowadzić osoba zajmując się najmem prywatnym oraz 
rozliczeń w innych kolumnach formularza PIT-28. Mimo to, zredukowane zostanie ryzyko odnoszące się 
do tego, czy w ogóle dana osoba była uprawniona do korzystania z ryczałtu oraz czy zapłaciła podatek 
w odpowiedniej wysokości. W przypadku zakwalifikowania do złego źródła przychodu nie będzie za-
tem konieczne dopłacenie podatku z odsetkami za zwłokę. 

Ponadto, jak już zostało wskazane, zrównana zostanie stawka dotycząca usług zakwaterowania oraz 
usług wynajmu. Również zakwaterowanie objęte zostanie stawką w wysokości 8,5% i 12% (do nadwyżki 
powyżej 100 000 zł). 

Opłacalność stosowania ryczałtu dla nowych grup podatników 
Mimo wprowadzenia nowych stawek podatku oraz objęcia nowych kategorii działalności gospodarczej 
ryczałtem, wątpliwości może budzić to, czy aby na pewno skorzystanie z ryczałtu będzie dla podatników 
opłacalne. 

05OPŁACALNOŚĆ ZMIAN DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW
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Przypomnieć bowiem należy, że ryczałtem opodatkowany jest przychód podatnika, bez uwzględnienia 
kosztów. Może się zatem okazać, że przy ich uwzględnieniu bardziej opłaca się skorzystanie z podato-
wania na zasadach ogólnych lub za pomocą stawki liniowej.

Prześledzić to można na przykładzie liczbowym.

Przykład 1 

Adwokat prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, bez zatrudniania innych osób, uzyskuje 
przychody w wysokości 150 000 zł rocznie.

Ponosi przy tym koszty wynajmu pomieszczeń biurowych oraz mediów (30  000 zł), koszty związane  
z samochodem (3000 zł), koszty związane z zakupem sprzętu elektronicznego (6000 zł), usługami tłu-
macza przysięgłego (1500 zł) i usługami księgowego (6500 zł). Jego koszty wyniosły zatem 47 000  zł. 

Dochód adwokata wyniósł zatem 103 000 zł (150 000 -47 000 zł)

Kwota podatku wyniosłaby zatem (przy pominięciu odliczeń składek na ubezpieczenia społeczne):

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych:   

14 539,76 zł + 32% *(103 000 zł – 85 528 zł) = 20 131 zł

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym:

103 000 * 19% = 19 570 zł

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

17% * 150 000 zł =   25 500 zł

Jak widać ryczał stanowi w takiej sytuacji najmniej opłacalną formę opodatkowania. 

Dla kogo zatem ryczałt może okazać się opłacalny?

Przede wszystkim dla podatników, którzy uzyskują duże przychody, które opodatkowane byłyby skalą 
podatkową, a jednocześnie ponoszą niskie koszty działalności. Może to dotyczyć np. przedsiębiorcy sta-
le współpracującego z jednym podmiotem, który zapewnia mu miejsce czy część narzędzi pracy. 

Przykład 2

Biegły rewident księgowy stale współpracuje w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodar-
czej ze spółką ABC. Spółka zapewnia rewidentowi pomieszczenie i sprzęt do pracy. Rewident nie za-
trudnia żadnych pracowników. 

Biegły rewident księgowy uzyskuje roczne przychody w wysokości 300 000 zł przy kosztach działalno-
ści wynoszących 12 000 zł, co daje dochód w wysokości 288 000 zł. 

Kwota należnego podatku wynosiłaby zatem (przy pominięciu odliczeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz innych odliczeń):
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W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych:   

14 539,76 zł + 32% *(288 000  zł – 85 528 zł) = 79 331 zł

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym:

288 000 zł * 19% = 54 720 zł

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

17% * 300 000 zł =   51 000 zł

Jak widać w takim przypadku wzrasta atrakcyjność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeszcze mocniej mogą skorzystać osoby działające w ramach wolnych zawodów, jeżeli zatrudnią do 
pomocy osoby, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (np. aplikant prawny, młod-
szy księgowy, konsultant podatkowy). W takim wypadku możliwe jest skorzystanie ze stawki ryczałtu  
w wysokości 15%. Pozwalałoby to na dalsze obniżenie zobowiązania podatkowego.

Przykład 

Biegły rewident księgowy stale współpracuje w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodar-
czej ze spółką ABC. Spółka zapewnia rewidentowi pomieszczenie i sprzęt do pracy. Rewident zatrudnia 
do pomocy asystenta-audytora.  

Biegły rewident księgowy uzyskuje roczne przychody w wysokości 300 000 zł przy kosztach działalno-
ści wynoszących 36 000 zł, co daje dochód w wysokości 264 000  zł. 

Kwota należnego podatku wynosiłaby zatem (przy pominięciu odliczeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz innych odliczeń):

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych:   

14 539,76 zł + 32% *(264 000  zł – 85 528 zł) = 71 651 zł

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym:

264 000 zł * 19% = 50 160 zł

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

15% * 300 000 zł =   45 000 zł

Zastanawiać może opłacalność ryczałtu dla osób zajmujących się profesjonalnie wynajmem nierucho-
mości, tj. czyniących to w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydaje się, że również tutaj 
zależy ona od skali działalności oraz zakresu ponoszonych kosztów. Dla podatnika wynajmującego jed-
ną lub kilka nieruchomości, nie ponoszącego zbyt dużych kosztów działalności (który zainteresowany 
mógłby być co najwyżej rozliczaniem odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości), ryczałt może być 
opłacalny. Podatnik, który posiadałby już większą ilość nieruchomości (który nie uzyskiwałby jednak 
przychodów przekraczających 2 000 000 euro), mógłby być bardziej zainteresowany opodatkowaniem 
podatkiem liniowym. 
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Przykład 3 

Jan Kowalski jest właścicielem trzech lokali mieszkalnych: jeden o wartości początkowej 500  000 zł, 
dwa o wartości 300 000 zł. Wszystkie te lokale wynajmuje. Z tytułu wynajmu uzyskuje przychody w wy-
sokości 95 000 zł rocznie.

Na obsługę nieruchomości ponosi on koszty w wysokości 2 000 zł rocznie.

Stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5%.

Roczna amortyzacja budynku o wartości 500 000 zł: 7 500 zł

Roczna amortyzacja budynków o wartości 300 000 zł: 2* 1,5% * 300 000 zł = 9 000 zł

Pozostałe koszty: 2 000 zł

Koszty w sumie: 18 500 zł

Kwota należnego podatku wynosiłaby zatem (przy pominięciu odliczeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz innych odliczeń):

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych:   

Dochód: 95 000 zł – 18 500 zł = 76 500 zł

Podatek: 12 480 zł 

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym:

Dochód: 19% * 95 000 zł – 18 500 zł = 14 545 zł

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

95 000 * 8,5%= 8075 zł

Przykład 4

Jan Kowalski jest właścicielem kilkudziesięciu lokali mieszkalnych i biurowych o łącznej wartości 15 
000 000 zł. Wszystkie te lokale wynajmuje. Z tytułu wynajmu uzyskuje przychody w wysokości 8 000 000 
zł rocznie.

Na obsługę nieruchomości ponosi on koszty w wysokości 500 000 zł rocznie.

Wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych od wszystkich lokali wynosi 3 500 000 zł rocznie 

Kwota należnego podatku wynosiłaby zatem (przy pominięciu odliczeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz innych odliczeń):

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych:   

14 539,76 zł + 32% *(4 000 000  zł – 85 528 zł) = 14 539,76 zł + 1 252 631,04 zł = 1 267 170, 80 zł 
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W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym:

19%* (8 000 000 zł – 4 000 000 zł)= 760 000 zł

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

8,5%*100 000 zł + 12,5% * 7 900 000 zł = 8 500 zł + 987 500 zł = 996 000 zł  

Jak zatem widać, w pewnych przypadkach  - działalności o większej skali - bardziej opłacalne może 
kazać się opodatkowanie podatkiem liniowym niż za pomocą ryczałtu. Ryczałt pozostaje jednak intere-
sującą opcją dla osób prowadzących taką działalność na mniejszą skalę. 

Kto straci na nowych zasadach ryczałtu?
Biorąc pod uwagę powyższe, nowelizacja zasad ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może oka-
zać się korzystna dla podatników. Znacznie poszerza zakres podmiotów, którzy będą mogli skorzystać 
z tej formy uproszczonego opodatkowania. Pozwoli na uwolnienie części pieniędzy przeznaczonych na 
prowadzenie ewidencji czy ksiąg rachunkowych i prowadzenie prostszych w obsłudze ewidencji prze-
widzianych ustawą o ryczałcie oraz przeznaczenie ich na inwestycje lub większe pensje dla pracowni-
ków. Nowelizacja rozwiązuje też niektóre problemy, które dotychczas utrudniały korzystanie z ryczałtu, 
czyniąc tą formę opodatkowania mniej ryzykowną.

W związku z tym, czy jest możliwe, że ktoś straci na zmianach?

Wydaje się, że na zmianach stracą głownie samorządy, chociaż nie powinien być to duży uszczerbek. 
Wynika to z faktu, że dochody uzyskiwane przez państwo z tytułu ryczałtu zasilają od razu budżet pań-
stwa, podczas gdy dochody z tytułu podatku liniowego i progresywnego – dzielone są pomiędzy bu-
dżet państwa oraz wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Oznacza to, że jeżeli część podatników 
zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania, samorządy stracą cześć dochodów, które były im przy-
znane z podatków płaconych przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem 
liniowym. Podobne niebezpieczeństwo grozi w przypadku, gdyby część podatników zdecydowała się 
na zmianę formy opodatkowania z karty podatkowej na ryczałt (karta podatkowa w całości stanowi do-
chód gminy).

Autorzy projektu szacują roczne ubytki gmin z tego tytułu na ok. 1,5 mld złotych rocznie  
(w perspektywie 10 lat: 14 172 mln zł), co zostało wskazane w Ocenie Skutków Regulacji6. 

Ryczałt podatkowy w systemie podatkowym po zmianach
Wydaje się, że wskutek planowanej nowelizacji, zmienić się może pozycja ryczałtu w systemie podatko-
wym. Dzięki objęciu nim nowych grup podatników oraz obniżeniu stawek, może on się stać równoważną 
(chociaż w pewnych aspektach wciąż wyjątkową) formą opodatkowania do funkcjonującego obecnie 
opodatkowania na zasadach ogólnych oraz podatku liniowego. Po nowelizacji niemożliwość objęcia ry-
czałtem dla małych  im mikro- przedsiębiorców stanie się raczej wyjątkiem, niż regułą. 

Możliwe też, że zmiany związane z ryczałtem mają zrekompensować częściowo zmiany związane  
6. Ocena skutków regulacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12338256/12719141/12719142/dokument464551.pdf, s. 6.
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z opodatkowaniem podatkiem dochodowy od osób prawnych spółek komandytowych – mimo pew-
nych utrudnień dla działalności średnich i dużych przedsiębiorców, którzy rozważaliby skorzystanie ze 
spółki komandytowej, mali przedsiębiorcy uzyskali dodatkowe możliwości działania poprzez złożenia 
oświadczenia o wyborze ryczałtu. 

Nowelizacja ryczałtu stworzy zatem kolejne możliwości dla podatników, potencjalnie stając się domyślą 
formą opodatkowania dla słabszych ekonomicznie podmiotów. Zwrócenia uwagi wymaga tutaj pew-
na niebezpieczna tendencja wprowadzana przez ustawodawcę, którą pokazują wprowadzane zmiany  
w opodatkowaniu ryczałtowym czy koncepcja estońskiego CIT. Jest to tendencja związana ze zwięk-
szaniem się możliwych form opodatkowania i postępującym „rozczłonkowaniem” podatków dochodo-
wym. Coraz bardziej bowiem, podatek dochodowy przestaje tworzyć wspólne, ogólne reguły dla opo-
datkowania wszystkich przedsiębiorstw, tworząc w istocie osobne typy lub podkategorie, do których 
dany podatnik może należeć, a które łączą się z innymi stawkami czy formami opodatkowania. Wskazuje 
na to ilość możliwych rozwiązań dla podatników: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych, karta podatkowa, IP Box, korzystanie z ulg w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub 
Polskiej Strefie Inwestycji. Należy zaznaczyć, że według wielu cyklicznych badań prowadzonych przez 
firmy konsultingowe czy podmioty badawcze jedną z najbardziej problematycznych kwestii w zakresie 
systemu podatkowego nie jest kwestia wysokości opodatkowania, ale skomplikowania systemu podat-
kowego i samych form opodatkowania. W przypadku ryczałtu nie jest możliwe zarzucenie skompliko-
wania w rozliczaniu podatkowym przy użyciu tej formy opodatkowania, ale spoglądając szerzej na cały 
system podatkowy należy uznać, że prowadzi to do jego nadmiernej komplikacji i rozczłonkowania. Po-
tencjalni przedsiębiorcy i inwestorzy chcący podjąć działalność gospodarczą w Polsce muszą analizo-
wać różnorodne formy opodatkowania w celu zidentyfikowania najbardziej opłacalnej. Jest to czynnik 
odstraszający w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy nie posiadają w swoich orga-
nizacjach zasobów pozwalających na profesjonalne doradztwo podatkowe. 

Wnioski
1. Po zmianach ryczałt ewidencjonowanych od przychodów może stać się atrakcyjny dla niektó-

rych przedstawicieli wolnych zawodów. Zależy to jednak od każdorazowej analizy przypadku.  
W szczególności warto wziąć pod uwagę okoliczności takie jak wysokość ponoszonych kosz-
tów uzyskania przychodów, możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem (co nie występu-
je przy podatku liniowym), a także ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w danej 
branży – jedynie osoby fizyczne mogą korzystać z ryczałtu, co eliminuje możliwość korzystania 
np. ze spółki z o.o., która ograniczałaby odpowiedzialność majątkową w przypadku niepowo-
dzenia przedsiębiorstwa. Wspólnicy spółek osobowych oraz osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą odpowiadają za długi całym swoim majątkiem. 

2. Ryczałt może stać się atrakcyjną alternatywą dla podmiotów, dla których główne koszty związa-
ne z prowadzeniem księgowości i brak jest kosztów stałych prowadzonej działalności. 

3. Pamiętać należy jednak o tym, że korzystanie z ryczałtu wyklucza skorzystanie z niektórych in-
nych ulg i zwolnień, związanych m.in. z innowacyjnością (IP Box, Polska Strefa Inwestycji). Dlatego 
korzystanie z ryczałtu może nie być opłacalne dla przedstawicieli branż związanych z innowacja-
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mi czy nowoczesnymi technologiami.  

4. Ryczałtem powinni zainteresować się wynajmujący nieruchomości. Po zmianach nie będzie już 
wątpliwości, że ich działalność może być opodatkowana ryczałtem. Nie będzie też budziło wąt-
pliwości, którą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie będzie tu kontrowersji 
co do tego, czy dany podatnik jest przedsiębiorcą, czy też nie i czy ryczałt mu przysługuje. Może 
stanowić także zachętę dla zwiększania skali działalności i rozpoczęcia działalności gospodar-
czej przez osoby zajmujące się najmem prywatnym. 

5. Warto także zainteresować się ryczałtem w branży turystycznej: wobec zrównania stawki od 
przychodów z najmu oraz zakwaterowania wyeliminowana została część wątpliwości, która mo-
gła zniechęcać przedstawicieli tej branży. 

6. Wprowadzenie ryczałtu wpływa niekorzystnie na stopień skomplikowania polskiego systemu 
podatkowego, co może działać negatywnie na potencjał przyciągania inwestycji i nowych dzia-
łalności gospodarczych w Polsce.
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1. Ryczałt może stać się interesującą alternatywną opodatkowania dla małych przedsiębiorstw, 
które nie ponoszą wysokich kosztów prowadzonej działalności. Zdecydowanie rekomendujemy 
jednak konsultację sektorową poszczególnych stawek ryczałtu z odpowiadającymi im branżami. 
Zbyt wysokie stawki spowodują brak opłacalności opodatkowania w tej formie, co wpłynie ne-
gatywnie na małe przedsiębiorstwa działające w tych branżach. W celu ustalenia odpowiednich 
stawek należałoby przeanalizować typowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej w da-
nej branży na przykładzie wybranej próby rzeczywiście działających firm i dostosować stawkę 
ryczałtu, tak, aby była opłacalna w zastosowaniu – niższa niż opodatkowanie na zasadach ogól-
nych. Pamiętać należy, że ryczałt odciąża również organy podatkowe w postaci mniejszej ilości 
pracy koniecznej do weryfikacji rozliczeń podatnika, co wpływa pozytywnie na koszty funkcjo-
nowania obsługi skarbowej państwa i pozwala na zastosowanie nieco niższej stawki opodatko-
wania.

2. Najważniejszą rekomendacją jest kwestia wyznaczenia jasnego kierunku rozwoju systemu po-
datkowego. Czy ma być to system oparty głównie na zasadach ogólnych, na ryczałcie, czy też 
na koncepcji estońskiego CIT? Ustawodawca musi pamiętać, że im bardziej przejrzysty, prosty 
i precyzyjny system opodatkowania tym w rezultacie większe przychody może on w długoter-
minowej perspektywie przynieść i tym efektywniej wpływa on na wzrost gospodarczy. Z tego 
względu konieczne jest wyznaczenie jasnej koncepcji opodatkowania, gdyż rozczłonkowywanie 
systemu na wiele różnorodnych ulg, narzędzi optymalizacyjnych i różnorodnych zasad rozliczania 
prowadzi do jego większego skomplikowania i pogarsza jego efektywność.

06REKOMENDACJE
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Z punktu widzenia podatnika zmiany dokonane w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych sta-
nowią krok w dobrym kierunku. Z jednej strony rozwiązują pewne praktyczne problemy dla podmiotów, 
które już korzystają z ryczałtu, bądź też chciałyby zostać nim objęte – a z drugiej: znacznie rozszerzają 
zakres tej tańszej, mniej czasochłonnej i wygodniejszej dla przedsiębiorcy drogi opodatkowania. Ode-
tchnąć z ulgą mogą także podmioty zajmujące się wynajmem nieruchomości: w przypadku uznania, że 
ich działalność stanowi jednak pozarolniczą działalności gospodarczą, grożą im znacznie mniejsze kon-
sekwencje niż dotychczas.

Rozszerzenie kategorii podmiotów, które mogą korzystać z ryczałtu, może jednak okazać się pustym 
gestem. Podmioty innowacyjne albo takie, które ponoszą duże koszty działalności nie będą raczej trak-
tować ryczałtu jako atrakcyjnej alternatywy, zwłaszcza wobec zaoferowanych im stawek (stawka ryczał-
tu 17% jest równa podstawowej stawce PIT). Co więcej, w dobie pandemii, gdy wiele podmiotów notuje 
mniejsze przychody, a często straty, przejście na ryczałt może nie wydawać się korzystną opcją.

Mimo to, z punktu widzenia niektórych branż oraz małych i mikro- przedsiębiorców, udostępnienie no-
wej formy opodatkowania może okazać się dobrą wiadomością, a ryczałt – opcją wartą rozważenia.

Wątpliwości można mieć jednak co do kierunku, w którym zmierza polski system podatkowy. Docelo-
we i ogólne zasady opodatkowania przedsiębiorców stają się coraz bardziej marginalizowane. Coraz 
większe znaczenie zyskują rozwiązania, które z samej swojej natury (jak ryczałt) powinny być traktowane 
jako wyjątki. Tymczasem można postrzegać zmiany jako niemalże rewolucję w zakresie opodatkowania 
mniejszych biznesów – ryczałt może być wkrótce traktowany jako docelowa i pożądana forma ich opo-
datkowania. Mimo to, skorzystanie z niego wymaga spełnienia pewnych wymogów formalnych, nie jest 
formą domyślną i ogólną. Innymi słowy, całościowo polski system podatkowy staje się coraz bardziej 
skomplikowany, pełen wyjątków oraz kolejnych wyjątków od wyjątków. Nawet przy bez wątpienia do-
brych intencjach prawodawcy (oraz nie najgorszym ich wykonaniu), zmiany stanowią kolejną cegiełkę  
w zagmatwanym i zmiennym gmachu polskiego systemu podatkowego.
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