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Lekcja 10

Obowiązki na koniec miesiąca

“Ludzie proaktywni zauważają trudności. Jednak swoją uwagę koncentrują na
rozwiązaniach”

Kamila Rowińska
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Ważne! Podatnicy, którzy wybrali ryczałt składają PIT-28 za 2022 rok do 2 maja 2023 roku. Termin na
złożenie PIT-28 został w 2023 r. wydłużony.
Ważne! Podatek ryczałtowy za grudzień oraz ostatni kwartał należy zapłacić nie później niż 28 lutego
2023 r. nawet, gdy deklaracja nie musi być jeszcze złożona.

Podatnik, który zdecydował się wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest zobowiązany
samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i wpłacać go w terminie:

● do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
● za grudzień – przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego. (zmiana tylko zgodnie z

wyżej podaną uwagą WAŻNE!)

Podatnik może skorzystać również z kwartalnego opłacanie ryczałtu (w lekcji 31 omawiam ten temat
kto może opłacać, na co zwrócić uwagę, jak wybrać kwartalne rozliczanie), wtedy jest zobowiązany:

● do zapłaty ryczałtu za dany kwartał do 20. dnia następującego po upływie kwartału
● do zapłaty podatku za ostatni kwartał roku podatkowego przed upływem terminu na złożenie

zeznania rocznego. (zmiana tylko zgodnie z wyżej podaną uwagą WAŻNE!)

Podstawa prawna:
Art. 21. 1.*) Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego
miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego.

1a.*) Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek
urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt
ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie do dnia 20 stycznia następnego
roku podatkowego.
*Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
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osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 1a, za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał
2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r.

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, są obowiązani:

● posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów,
● prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz,
● odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów (obowiązek prowadzenia ewidencji

nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d ustawy
o ryczałcie).

(szerzej o ewidencjach prowadzonych przez ryczałtowców w lekcji 17)
Podatnik, który opodatkowuje swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest
obowiązany do gromadzenia i przechowywania dowodów zakupu towarów jakie miały miejsce w danym
okresie rozliczeniowym. Przychody z danego okresu rozliczeniowego jest obowiązany wprowadzać do
ewidencji przychodów.

Obowiązany jest już również do ustalenia i wypłacenia ryczałtu za dany okres rozliczeniowy na swój
mikrorachunek.
Generator mikrorachunku, po wpisaniu swojego numeru NIP:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/
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Jak obliczyć ryczałt za dany okres rozliczeniowy
Przychód - zapłacone składki społeczne - 50% zapłaconych składek zdrowotnych1 = Podstawa
opodatkowania
Podstawa opodatkowania * stawka ryczałtu = podatek do zapłaty.

Do 31.12.2024 podatnicy nie mają obowiązku przesyłania ewidencji do urzędy skarbowego, ewidencja
może być prowadzona elektronicznie lub papierowo.

1 art. 11 ust. 1a. Przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, mogą być pomniejszone o 50% składek
na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1285, z późn. zm.):
1) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych,
2) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych
- jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
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