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Kto może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych:

● osoby fizyczne 
● przedsiębiorstwa w spadku*
● spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
● spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
● spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

osiągające przychody z działalności gospodarczej** i których przychody w poprzednim 
roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 
października roku poprzedniego.



**działalność gospodarcza
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza 
oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (dalej 
ustawy o PIT).

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej 
albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we 
własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane 
przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.



Czy możliwe jest opodatkowanie 
przychodów uzyskiwanych w ramach 
prowadzonej jednoosobowej działalności 
gospodarczej w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych przy 
jednoczesnym opodatkowaniu dochodów 
osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce 
cywilnej skalą podatkową?



W danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z 
pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

● samodzielnie - na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, wynikających z ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne,

● w formie spółki osobowej (np. cywilnej) - na zasadach wynikających z ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych

pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, 
przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania 
podatku w ww. formach.

Interpretacja indywidualna z 19 sierpnia 2022 r., sygn. 0112-KDWL.4011.499.2022.2.EB - 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 



Cechy szczególne dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
❖ bez rozliczenia kosztów
❖ bez rozliczenia z małżonkiem
❖ bez rozliczenia ulgi na dzieci, i innych ulg jak np. IP BOX
❖ stosunkowo niskie stawki podatku 
❖ limit 2 mln euro/ rok 
❖ brak daniny solidarnościowej 
❖ uwaga na przejście z umowy o pracę na JDG !!!
❖ składka zdrowotna (3 stawki w zależności od przychodów: 

Przychody do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 

Przychody do 300 tys. zł – 100 % przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 

Przychody powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał).



STAWKI RYCZAŁTU
❖ 2%
❖ 3%
❖ 5,5%
❖ 8,5%
❖ 10%
❖ 12,5%
❖ 14% - w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), architektonicznych i 

inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), w 
zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

❖ 15%
❖ 17% przewidziana dla przychodów z wykonywania wolnych zawodów.



Dziękuję za uwagę 
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