
Samodzielny   Księgowy   -   Księgowość   Uproszczona   Ewelina   Dulęba   
  

  

Poradnik   strata   z   działalności   
gospodarczej   

  
Zgodnie   z   art.   9   ust.   3   i   3a   ustawy   o   PIT:   

  

O   wysokość   straty   ze   źródła   przychodów,   poniesionej   w   roku   podatkowym,   podatnik   może:   

  

1)  obniżyć  dochód  uzyskany  z  tego  źródła  w  najbliższych  kolejno  po  sobie  następujących               

pięciu  latach  podatkowych,  z  tym  że  kwota  obniżenia  w  którymkolwiek  z  tych  lat  nie  może                 

przekroczyć   50%   wysokości   tej   straty,   albo   

  

2)  obniżyć  jednorazowo  dochód  uzyskany  z  tego  źródła  w  jednym  z  najbliższych  kolejno  po                

sobie  następujących  pięciu  lat  podatkowych  o  kwotę  nieprzekraczającą  5.000.000  zł,            

nieodliczona  kwota  podlega  rozliczeniu  w  pozostałych  latach  tego  pięcioletniego  okresu,  z             

tym  że  kwota  obniżenia  w  którymkolwiek  z  tych  lat  nie  może  przekroczyć  50%  wysokości  tej                 

straty.   

  

Powyższych   przepisów   nie   ma   zastosowania   do   strat:   

  

1)   z   odpłatnego   zbycia   rzeczy   i   praw   majątkowych,   o   których   mowa   w   art.   10   ust.   1   pkt   8;   

  

2)   z   odpłatnego   zbycia   walut   wirtualnych;   

  

3)   z   niezrealizowanych   zysków,   o   których   mowa   w   art.   30da;   

  

4)   ze   źródeł   przychodów,   z   których   dochody   są   wolne   od   podatku   dochodowego.   

  

  

Powyższe  zasady  rozliczania  strat  mają  zastosowanie  do  strat  powstałych  począwszy  od             

roku   podatkowego   rozpoczynającego   się   po   31   grudnia   2018   r. 1 .   

1   art.   38   ustawy   z   dnia   9   listopada   2018   r.   o   zmianie   niektórych   ustaw   w   celu   wprowadzenia   
uproszczeń   dla   przedsiębiorców   w   prawie   podatkowym   i   gospodarczym   -   Dz.   U.   poz.   2244   



Samodzielny   Księgowy   -   Księgowość   Uproszczona   Ewelina   Dulęba   
  

  
  

ANALIZA   PRZYPADKU   

  

Przedsiębiorca  Jan  Kowalski  w  2020  roku  poniósł  stratę  z  prowadzonej  działalności  w              

wysokości  5  500  000,00  zł.  Zakładamy,  że  w  2021  roku,  przedsiębiorca  ten  osiągnął  dochód                

z   tego   samego   źródła   w   wysokości   6   000   000,00   zł.   

Ma   w   takim   razie   dwa   warianty   do   wyboru   

  

WARIANT  1  W  zeznaniu  za  2021  r.  przedsiębiorca  odliczy  stratę  z  2020  roku  w  kwocie                 

2   750   000,00   zł.   -   art.   9   ust.   3   pkt   1.   

  

WARIANT  2  Przedsiębiorca  ten  w  zeznaniu  za  2021  rok,  odliczy  stratę  za  2020  rok  na                 

zasadach  określonych  w  art.  9  ust.  3  pkt,  tzn.  w  kwocie  5  000  000,00  zł.  Pozostałą  część                   

straty  w  wysokości  500  000,00  przedsiębiorca  będzie  mógł  odliczyć  w  zeznaniu  podatkowym              

składanym   za   następne   lata:   2022-2025.    


