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AGENDA cz. 2 Analiza Kejsów
● formy opodatkowania, 
● formy prawno-organizacyjnej (przykłady i analizy różnych 

wariantów)
● oceny najkorzystniejszych form prowadzenia działalności 

gospodarczej w 2022 roku (analiza przykładów różnych 
podatników) – schemat rozmowy z klientem.

● szans i zagrożeń w związku z przekształceniem w spółki  dla 
poszczególnych przypadków,

● oceny kosztów składki zdrowotnej (kalkulacja składki zdrowotnej 
dla różnych formach działalności).



Czy warto wybrać progi podatkowe? 
● kwota wolna od podatku 30 000,00 zł
● pierwszy próg podatkowy 120 000,00 zł (17% powyżej podatek 32%)
● ulga dla klasy średniej (?)
● wspólne rozliczanie z małżonkiem
● ulga na dzieci
● 9% składki zdrowotnej od dochodu nie mniej niż 270,90 zł (bez 

odliczenia od podatku)
● danina solidarnościowa



Czy warto wybrać podatek liniowy?
● stała stawka podatku 19% bez względu na dochody
● skł. zdrowotna 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego 

wyn.) bez odliczenia
● danina solidarnościowa
● nie ma kwoty wolnej od podatku
● nie ma ulgi dla klasy średniej 
● brak ulgi na dzieci i brak możliwości rozliczenia z małżonkiem



Czy warto wybrać ryczałt?
● brak możliwości rozliczenia kosztów 
● składka zdrowotna w zależności od przychodów: (od ok. 308 do 

ok. 920 zł/miesięcznie)
● bez ulgi na dzieci, 
● bez rozliczeń z małżonkiem
● bez daniny solidarnościowej
● niskie stawki ryczałtu 
● Limit przychodów  2.000.000 euro, tj. 9.188.200 zł w 2022



Czy warto wybrać ryczałt?
● Wybór odpowiedniej stawki ryczałtu 
● stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, (12%-zmiana NOWY POLSKI ŁAD) 15%, (14% - zmiana nowy 

polski ład)17%. 
● wyłączenia: Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który 

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 
najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym 
prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia 
uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych 
zasadach.



Wyłączenia ryczałt c.d.
Art.  8.  [Wyłączenie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych]
1.  Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) (uchylona),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) (uchylona),

e) (uchylona),

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

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 małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;



SPÓŁKA Z O.O.
 9% (O ile spółka nie powstała z przekształcenia, lub nie został 
wniesiony aport powyżej 10 000 euro, limit małego podatnika)

lub 19%

opłaty księgowe

CIT ESTOŃSKI 

Spółka z o.o. - wspólnik fakturuje spółkę ze swojej działalności na 
ryczałcie

brak daniny solidarnościowej od dywidendy



SPÓŁKA Z O.O.
● składka zdrowotna: powołanie 9% od wynagrodzenia
● wypłata z tytułu świadczeń powtarzających się na rzecz 

spółki (art. 176 KSH) - (BRAK oskładkowania, kosztem dla 
spółki, stanowi przychód z innych źródeł opodatkowany 
skalą podatkową)



Spółka komandytowa / spółka 
komandytowo- akcyjna

wspólne cechy:

- 9% CIT
- ESTOŃSKI CIT
- brak daniny solidarnościowej

spółka komandytowa: zdrowotna 9% przeciętnego 
wynagrodzenia około 510,00 zł

spółka komandytowo-akcyjna: brak oskładkowania 


