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Lekcja 12

Odliczenia i ulgi przy ryczałcie

“Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”
Eurypides
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Ryczałt liczony jest od przychodu, co oznacza że w podstawie obliczenia podatku nie uwzględnia się kosztów. Nie
oznacza to jednak, że podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać z żadnych ulg

podatkowych i odliczeń.

ODLICZENIA I ULGI PODATKOWE W RYCZAŁCIE

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne: 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.

art. 9 ust. 3-3b ustawy
o PIT

strata z lat poprzednich

art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b,
2c, 5-6a i 9 ustawy o PIT

zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne

wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez
podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych, w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł;

dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika
będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby
niepełnosprawne;

wydatki ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;

darowizny (w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty
stanowiącej 6% przychodu) przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom
realizującym te cele

b) kultu religijnego,
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c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi

d) kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie
zawodowe,

e) określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i
realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz
kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551)

art. 26h ust. 1 ustawy
o PIT

ulga termomodernizacyjna

art. 26hb ust. 1
ustawy o PIT

ulga na zabytki

Art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne: Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, opłacający ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od tych przychodów wydatki określone w art. 26hd ust. 1 i 2
ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku
dochodowym. W przypadku dokonywania odliczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisy ust. 3 i art.
26hd ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

art. 26hd ust. 1 i 2
ustawy o PIT

ulga na terminal płatniczy

Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne: Przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie
ust. 1, 1a, 2 i 3a odliczenia:

1) mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia
pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została
uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok
podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub
w umowie;

2) podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania z tytułu zakupu towaru do
zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom,
które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok
podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub
w umowie.

Powyższy przepis umożliwia ryczałtowcom stosowanie ulgi na złe długi.
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Art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne: 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.

Powyższy przepis wprowadzony został z dniem 1 lipca 2022 r. w ramach Polskiego Ładu 2.0 czyli ustawy z dnia
9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Zgodnie
z nim, w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 50% zapłaconych
składek zdrowotnych może zostać odliczone od przychodu. Odliczeniu podlegają składki zapłacone w roku
podatkowym w związku z działalnością opodatkowaną w formie ryczałtu:

- z tytułu prowadzenia tej działalności pozarolniczej

- za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie.

Składki podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
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