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Zgodnie z art. 11 ust. 1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art.
9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c,
5-6a i 9, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały
odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie
przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Podatnik, który opodatkowuje przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma
możliwości rozliczenia kosztów, zatem z samej takiej działalności nie poniesie straty. Jeżeli działalność
jest nierentowna to poniesiona strata ma wyłącznie charakter ekonomiczny, pozostaje bez wpływu na
przychód/podatek. Istnieją dwa wyjątki od tej zasady:

a) gdy w poprzednich latach podatkowych podatnik taki prowadził działalność opodatkowaną na
zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnął stratę
podatkową i jej nie rozliczył, a jednocześnie nie upłynął jeszcze termin rozliczenia straty
określony w art. 9 ust. 3 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.

b) równolegle z działalnością opodatkowaną ryczałtem prowadzi działalność opodatkowaną na
zasadach ogólnych i działalność ta przynosi straty.

W wyżej wskazanym art. 9 ust. 3 ustawy o PIT, podatnik pomniejszyć przychód o stratę powstałą z
tego samego źródła. Oznacza to, że możliwe jest obniżenie przychodu z działalności gospodarczej
wyłącznie o straty z tej działalności i przychodu z najmu o straty ze źródła, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.
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WAŻNE! Polski Ład wprowadził od 1.01.2023 r. obowiązku opodatkowania przychodów z najmu
prywatnego wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,co powoduje, że odliczeniu będą
mogły podlegać tylko straty poniesione z tego źródła, opodatkowanego na zasadach ogólnych przed
1.01.2023 r.
Rozliczenie straty nie jest możliwe, dla działalności:

● z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy
o PIT,,

● z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art.
30da i ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

● z których dochody są wolne od opodatkowania.

Zasady rozliczenia straty - przykład.

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą, usługi fryzjerskie od 01.01.2022 roku -
opodatkowanie skala podatkowa. Za 2022 rok poniósł stratę z tej działalności w wysokości 50
000,00 zł. Od 01.01.2023 roku dokonał zmiany formy opodatkowania tej działalności: ze skali
podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Za styczeń 2023 roku osiągnął przychody w wysokości 35 000,00 zł.
Podatnik w rocznym zeznaniu PIT-28 za 2023 r. będzie mógł rozliczyć całą stratę w wysokości 50
000,00 zł - dokona obniżenia przychodu o całą tę kwotę zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT.
Stratę tę może również rozliczyć na bieżąco w 2023 roku, pomniejszając podstawę opodatkowania o
powstałą stratę.

Ważne! Strata z działalności a różne stawki ryczałtu!
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ryczałcie: jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust.
1, 1a lub 1d, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych
dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają
poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.
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