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Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o ryczałcie, podatnik może złożyć oświadczenie, na 
piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z 
opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć 
oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c 
ustawy o podatku dochodowym, przed upływem  20. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku 
podatkowym, albo przed końcem roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód 
osiągnął w grudniu roku podatkowego.
Zmianę formy opodatkowania podatnik może zgłosić do właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego przez aktualizację wniosku CEIDG-1. 



Przykład 
Podatnik w 2023 r. planuję zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na podatek liniowy. 12 marca 
2023 roku osiągnie on pierwszy przychód z działalności w trakcie roku podatkowego. 
W jakim terminie ma obowiązek dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zmiany formy opodatkowania powinien dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w 
którym uzyskał pierwszy przychód z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód zostanie uzyskany 12 
marca 2023 podatnik ma czas na dokonanie zmiany formy opodatkowania do 20 kwietnia 2023 
roku w formie oświadczenia pisemnego lub aktualizacji wniosku CEIDG-1.



Przykład 
Podatnik w 2023 r. planuję zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę 
podatkową.  Zakładamy, że pierwszy przychód z tej działalności osiągnie 15 grudnia 
2023 roku. 
W jakim terminie ma obowiązek dokonać zmiany formy opodatkowania?

Zmiany formy opodatkowania powinien dokonać przed końcem roku podatkowego 
(2023), jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu. Zmiany dokonuje w formie 
oświadczenia pisemnego lub aktualizacji wniosku CEIDG-1.



Przykład
Czy jest możliwa zmiana formy opodatkowania w tym samym roku podatkowym?
W styczniu 2023 roku podatnik uzyskał przychody z prowadzonej działalności - usługi fotograficzne - 
forma opodatkowania ryczały od przychodów ewidencjonowanych,a następnie zakończył wykonywanie 
działalności gospodarczej 25.02.2023 roku (ważne: podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą 
działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z 
ewidencji działalności gospodarczej). W kwietniu zdecydował się, że ponownie dokona rejestracji JDG - ten 
sam rodzaj działalności jednak jako formę opodatkowania wybierze skalę podatkową. Czy jest taka 
możliwość?  


