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Treść:

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu 
faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5% jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który 
dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 25 
listopada 2022 r. (wpływ). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest głównie 
działalność związana z oprogramowaniem – kod PKD 62.02.Z.

Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas dokonywał Pan 
rozliczeń w formie podatku liniowego. Stan faktyczny opisany we wniosku dotyczy 2022 
r., a wniosek dotyczy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 
2022 r.

Pierwszy „dochód” z tytułu działalności, o której mowa we wniosku, którą zamierza Pan 
opodatkować „zryczałtowaną stawką podatku” uzyskał Pan w kwietniu 2022 r. 
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne złożył Pan 4 
kwietnia 2022 r.

Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl 
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oprócz wskazanej działalności 
gospodarczej nie uzyskuje/nie uzyska Pan innych dochodów podlegających 
opodatkowaniu.

Pana przychód w 2021 r. nie przekroczył limitu określonego w ustawie o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.

Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia 
zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje/nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z 
wydawaniem:

• pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania 
gier komputerowych w trybie on-line,

• pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

• pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

• oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z 
wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.



Świadczone przez Pana usługi nie są i nie będą związane z nadawaniem programów 
ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Nie uzyskuje/nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z:

• nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

• doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z 
oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały 
oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w 
zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania 
oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i 
systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Prowadzi Pan ewidencję przychodów, w której jest Pan w stanie określić przychód z 
każdego rodzaju działalności opodatkowanych różnymi stawkami (jeżeli zaistnieje taka 
sytuacja).

Przedmiotem Pana pytania jest opodatkowanie 8,5% stawką ryczałtu usług 
świadczonych przez Pana a „zgrupowanych” w ramach PKWiU 62.01.11.0.

Na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką w branży IT (dalej: „Spółka”), 
świadczy Pan usługi w branży IT jako analityk biznesowo-systemowy, które dotyczą 
analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w 
systemie, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych 
nowych funkcjonalności w systemie (usługi te skategoryzowane są w PKWiU pod 
symbolem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji 
oprogramowania - PKWiU ex 62.02).

W ramach powyższych zadań objętych grupowaniem PKWiU 62.01.11.0 jako analityk 
biznesowo-systemowy świadczy Pan następujące usługi:

a) analiza aktualnego stanu produktu lub jego części,

b) zebranie wymagań biznesowych od interesariuszy,

c) analiza wymagań w tym modelowanie przy pomocy dostosowanych do tego 
narzędzi,

d) analiza rozwiązań funkcjonalnych dla aplikacji,

e) specyfikacja i zarządzanie wymaganiami w narzędziu projektowym obejmujące:

• przygotowywanie User Stories z kryteriami akceptacji,

• bieżące doprecyzowanie, uaktualnianie wymagań,

• grupowanie, podział wymagań w zależności od priorytetów i kompleksowości,

f) przygotowywanie dokumentacji funkcjonalnej.

Czynności, które Pan wykonuje nie dotyczą usług takich jak: projektowanie, 
programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych czy też 
tworzenie oprogramowania, jego modyfikowanie czy ulepszanie ani też doradztwa w 
zakresie oprogramowania.

Nie jest Pan programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy Pan 
także usług związanych z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w 
zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takich jak: doradztwo 
dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy 
zabezpieczające. Usługi ww. wskazane są w klasyfikacji PKWiU 2015 jako „usługi 
związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”.

Nie wyklucza Pan, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych 
kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług pozostanie tożsamy i mieścić się 
będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0.



Uzupełnienie stanu faktycznego

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że związek z oprogramowaniem świadczonych 
przez Pana usług polega generalnie na przygotowywaniu dokumentacji do 
oprogramowania oraz ustalaniu z interesariuszami wymagań funkcjonalnych i 
przekazywaniu tych wymagań programistom. Bez Pana pracy cykl wytwarzania 
oprogramowania byłby utrudniony i znacznie droższy.

Wskazuje Pan związek z oprogramowaniem poszczególnych usług:

a) analiza aktualnego stanu produktu lub jego części - służy ustaleniu wymagań dla zmian 
w oprogramowaniu;

b) zebranie wymagań biznesowych od interesariuszy - służy ustaleniu wymagań dla 
zmian w oprogramowaniu;

c) analiza wymagań w tym modelowanie przy pomocy dostosowanych do tego narzędzi - 
służy ustaleniu wymagań dla zmian w oprogramowaniu;

d) analiza rozwiązań funkcjonalnych dla aplikacji - służy ustaleniu wymagań dla zmian w 
oprogramowaniu;

e) specyfikacja i zarządzanie wymaganiami w narzędziu projektowym obejmujące:

• przygotowywanie User Stories z kryteriami akceptacji - służy przekazaniu wymagań 
programistom;

• bieżące doprecyzowanie, uaktualnianie wymagań - służy ustaleniu wymagań dla 
zmian w oprogramowaniu;

• grupowanie, podział wymagań w zależności od priorytetów i kompleksowości - 
służy przekazaniu wymagań programistom.

f) przygotowywanie dokumentacji funkcjonalnej - służy podsumowaniu wymagań dla 
oprogramowania.

Podaje Pan, że usługi świadczone przez Pana są związane z oprogramowaniem w ten 
sposób, że pomaga Pan w ustaleniu wymagań do oprogramowania, przedstawia 
wymagania programistom i je następnie spisuje. Natomiast nie wykonuje zadań 
programistycznych ani nie rozwija, ani nie tworzy oprogramowania.

Użyte w opisie zdarzenia pojęcie „produkt” oznacza aplikację stworzoną przez 
programistów, a „jego część” oznacza poszczególne funkcjonalności.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które Pan wykonuje w ramach 
pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikuje się do opodatkowania w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% – zgodnie z art. 12 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie, z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej „u.z.p.d.”), 
osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać 
podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d., przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności 
gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona 
w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i 
przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.



Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się 
kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości 
zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących 
sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z 
tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d. użyte w ustawie określenie działalność usługowa 
[dopisek organu] oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są 
czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) 
wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 
r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

W związku ze zmianami w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które 
nastąpiły z początkiem 2021 r., m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym 
„dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”, 
usługi, które Pan świadczy, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
symbolem 62.01.11.0 – „mogą zostać dopuszczone do ryczałtu”.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r., ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych m.in. wynosi:

1) 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu 
komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 
62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” 
(PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 
62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z 
zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) – art. 12 ust. 1 pkt 
2b lit. b;

2) 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności 
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z 
zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 – art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a.

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, że symbole PKWiU opisujące usługi 
informatyczne zostały w większości wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Przepis ten przewiduje dla wskazanych w nim symboli PKWiU – w tym pokrywających się z 
symbolami, które Pan przypisuje usługom, stawkę 12% ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca 
postanowił umieścić znak „ex”.

Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy 
symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy 
niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% podlegają 
wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWIU, 
które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług: związanych z 
oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie 
oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym wskazuje Pan, że uznać należy, iż wykonywane przez Pana usługi 
objęte grupowaniem 62.01.11.0 – nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, a w 
szczególności usługami wymienionymi w art. art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 
września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. 2015.1676 z dnia 
2015.10.23), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z 
oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i 
wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla 



użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, 
tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie 
określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie 
stron internetowych.

Podkreśla Pan, że ze stanu faktycznego wynika, iż świadczone przez Pana usługi nie 
spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Usługi, 
które Pan świadczy, to Pana zdaniem usługi wskazane w PKWiU 62.01.11.0. Czynności, 
które Pan wykonuje nie dotyczą usług programowania czy też tworzenia oprogramowania, 
jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Warto 
jeszcze podkreślić, że mając na uwadze stan faktyczny i stanowisko Głównego Urzędu 
Statystycznego nie wykonuje Pan jakichkolwiek czynności związanych z 
oprogramowaniem, a mianowicie nie są to czynności takie jak: pisanie, modyfikowanie, 
badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń 
sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów 
gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację 
oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów 
na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Wobec powyższych konkluzji – wskazuje Pan – że usługi przez Pana świadczone nie są 
usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania ani też usługami 
związanymi z oprogramowaniem, ani też innymi usługami, które określone są jako usługi, 
które podlegają opodatkowaniu stawką 12% i są określone w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Mając więc na uwadze powyższą analizę przepisów oraz zakres świadczonych usług, 
twierdzi Pan, że wykonywane przez Pana usługi sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 62.01.11.0 powinny być opodatkowane stawką 
8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.):

Osoby fizyczne (…) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej 
mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

Zasadą jest, że w takim przypadku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych podlegają przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje przy tym ograniczenia w 
zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 
8 ust. 1 ustawy).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 
ustawy. Stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje 
przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności ustawodawca posłużył się m.in. 
grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Stawka ryczałtu 8,5% dla przychodów z działalności usługowej



Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% – dla:

przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności 
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z 
zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Przy czym działalnością usługową – stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – jest:

pozarolnicza działalność gospodarcza której przedmiotem są czynności zaliczone do 
usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. 
poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zastrzeżenia z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą odpowiednio: działalności gastronomicznej i 
działalności usługowej w zakresie handlu.

Stawka 8,5% jest „podstawową” stawką ryczałtu dla przychodów z działalności 
usługowej. Przychody z usług podlegają opodatkowaniu według tej stawki – o ile 
ustawodawca nie wskazał ich w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy jako działalności, 
do których mają zastosowanie odrębne stawki ryczałtu.

Stawka ryczałtu 12% dla przychodów z określonych rodzajów usług

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy przewiduje stawkę ryczałtu 
ewidencjonowanego 12% m.in. dla przychodów ze świadczenia usług związanych z 
oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

Oznaczenie "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza, że zakres usług jest 
węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy).

Grupowanie PKWiU 62.01.1 obejmuje: „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem 
technologii informatycznych”. W ramach tego grupowania mieści się:

1) PKWiU 62.01.11.0 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem 
oprogramowania”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu 
kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do 
tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

• projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu 
komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron 
internetowych,

• projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu 
komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych 
(magazynu danych),

• projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do 
zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż 
programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów 
programowych,

• wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, 
przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej 
aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

2) PKWiU 62.01.12.0 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii 
informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 
wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:



• usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: 
intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

• usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. 
projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i 
procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na 
bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wobec tego usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród 
„Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych”, które są 
związane z oprogramowaniem.

Stawka ryczałtu właściwa dla Pana działalności

W opisie okoliczności faktycznych sprawy wskazał Pan, że związek z oprogramowaniem 
świadczonych przez Pana usług polega generalnie na przygotowywaniu dokumentacji 
do oprogramowania oraz ustalaniu z interesariuszami wymagań funkcjonalnych i 
przekazywaniu tych wymagań programistom. Bez Pana pracy cykl wytwarzania 
oprogramowania byłby utrudniony i znacznie droższy. Ponadto wskazał Pan, że usługi 
świadczone przez Pana są związane z oprogramowaniem w ten sposób, że pomaga Pan 
w ustaleniu wymagań do oprogramowania, przedstawia wymagania programistom i je 
następnie spisuje. Natomiast nie wykonuje zadań programistycznych ani nie rozwija, 
ani nie tworzy oprogramowania.

Dodatkowo należy wskazać, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych 
usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii 
programowania. Okoliczność, że wykonywana przez Pana działalność nie będzie 
polegała na programowaniu (czynności, które Pan wykonuje nie dotyczą usług 
programowania czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania 
ani też doradztwa w zakresie oprogramowania) nie jest wystarczającą przesłanką do 
uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

W odniesieniu do świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem 
PKWiU 62.01.11.0 zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% 
przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). 
Przepis ten nie odwołuje się do bezpośredniego ani do pośredniego związku z 
oprogramowaniem. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach związanych z 
programowaniem (tworzeniem kodów źródłowych programów komputerowych/gier 
komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający 
związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, 
które dotyczą oprogramowania.

Jak wynika z treści wniosku oraz wyjaśnień do PKWiU, świadczone przez Pana usługi 
związane są z oprogramowaniem. Skoro do Pana obowiązków w ramach świadczonych 
usług należą m.in.: czynności służące:

• ustaleniu wymagań dla zmian w oprogramowaniu (analiza aktualnego stanu 
produktu lub jego części, zbieranie wymagań biznesowych od interesariuszy, 
analiza wymagań w tym modelowanie przy pomocy dostosowanych do tego 
narzędzi, analiza rozwiązań funkcjonalnych dla aplikacji);

• przekazaniu wymagań programistom (specyfikacja i zarządzanie wymaganiami w 
narzędziu projektowym obejmujące: przygotowywania User Stories z kryteriami 
akceptacji oraz grupowanie, podziału wymagań w zależności od priorytetów i 
kompleksowości);



• ustaleniu wymagań dla zmian w oprogramowaniu (specyfikacja i zarządzanie 
wymaganiami w narzędziu projektowym obejmujące bieżące doprecyzowanie, 
uaktualnianie wymagań);

• podsumowaniu wymagań dla oprogramowania (przygotowywanie dokumentacji 
funkcjonalnej);

to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku, wskazuję, że w świetle tak 
przedstawionego opisu czynności w ramach grupowania PKWiU 62.01.11.0, które Pan 
wykonuje, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z 
oprogramowaniem. W mojej ocenie czynności, które Pan wskazał w opisie sprawy, 
mieszczą się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem.

Dlatego też uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności 
gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.11.0 powinny być 
opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w 
art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując – do przychodów ze świadczenia opisanych przez Pana usług 
sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.11.0 prawidłowe jest stosowanie stawki 
zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 
2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego 
obowiązującego w dacie zdarzenia.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan 
świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie 
rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania 
towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa 
podatkowego). Wobec tego, nie oceniono Pana stanowiska w tej części, lecz przyjęto za 
właściwą klasyfikację świadczonych usług wskazaną przez Pana w opisie stanu 
faktycznego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

• Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 
ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja 
będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i 
zastosuje się Pan do interpretacji.

• Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub 
zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem 
czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:



Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w 
decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki 
interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. 
U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę 
należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej 
(art. 53 § 1 PPSA):

• w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa 
Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), 
albo

• w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie 
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie 
naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej 
oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami 
skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).


