
Czy ryczałt się opłaca w 
działalności?

Ewelina Dulęba - Kursy z Księgowości



Poznajmy się bliżej

● księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem
● od 2018 roku trener podatkowy w Akademii Księgowości i 

Prawa Podatkowego 
● autorka i twórca: 

- bestslerowego kursu: Samodzielny Księgowy w Księgowości 
Uproszczonej (5 edycji po 200 uczestników w każdej)
- Przestrzeni dla Księgowych (blisko 700 użytkowników w 
przestrzeni od kwietnia 2022)
- Fan Page’a Ewelina Dulęba Kursy z Księgowości z blisko 30 
tysięczną społecznością 
- Akademii Treningowej VAT (zapisy do kolejnej edycji już w 
styczniu 2023)

● przeprowadziłam ponad 1000 webinarów i szkoleń o tematyce 
podatkowej (VAT/PIT/KPIR/CIT/RYCZAŁT)

● od 2020 roku inwestor i od 2022 roku pasjonatka łucznictwa
Prywatnie :) Mama 6 letniej Wiktorki i żona Bartłomieja, 
miłośniczka gór i pasjonatka mobilnego ciała oraz skutecznych 
technik zarządzania sobą w czasie :D



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( na 2023: 9.654.400), obliczonego 
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 
dzień roboczy października roku poprzedniego.



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).



Lekcja 1 

Jak ustalić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Porównanie z różnymi formami opodatkowania 



Przykład 1 
Podatnik X chce wznowić JDG (prowadził JDG w latach 2016-2021). W 2021 
roku opodatkowanie dla tej działalności (tworzenie i sprzedaż ebooków 
dotyczących marketingu) wybrał podatek liniowy, zastanawia się co wybrać na 
2023 rok. Wznowienie planuje na 01.01.2023 rok. 

Szacunkowe przychody:  

Przychody w skali roku: 600 000,00 zł 

Koszty w skali roku: 59 184,80 zł 

Składki społeczne na 2023: 11*1418,48 (z chorobowym) = 15 603,28



Wariant 1 - podatek liniowy 
Przychody w skali roku: 600 000,00 zł 

Koszty w skali roku: 59 184,80 zł 

Składki społeczne na 2023: 11*1418,48 (z chorobowym) = 15603,28 zł - zaliczone w KUP

Dochód do opodatkowania: 600 000,00 zł - 59 184,80 zł = 540 815,20 zł minus część zdrowotnej 
podlegającej odliczeniu

Składka zdrowotna: 540 815,20 zł * 4,9% = 26 499,94 zł 

Do odliczenia 8700,00 zł 

Podatek do zapłaty: 540 815,20 - 8700,00 =532 115,20 zł *19% = 101 102,00 zł za cały rok



Wariant 2 - skala podatkowa

Przychody w skali roku: 600 000,00 zł 

Koszty w skali roku: 59 184,80 zł 

Składki społeczne na 2023: 11*1418,48 (z chorobowym) = 15 603,28  zł - 
zaliczone w KUP

Dochód do opodatkowania: 600 000,00 zł - 59 184,80 zł = 540 815,20 zł

Składka zdrowotna: 540 815,20 zł * 9% = 48 673,37 zł 

Podatek: 10 800 zł + (420 815,20 *32%) = 10 800,00 + 134 660,86 = 145 460,86



Wariant 3 - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody w skali roku: 600 000,00 zł 

Koszty w skali roku: 59 184,80 zł  - NIE ROZLICZYMY

Składki społeczne na 2023: 11*1418,48 (z chorobowym) = 15 603,28

Składka zdrowotna za 2023: (nie ma jeszcze ogłoszonego przeciętnego 
wynagrodzenia za IV kwartał 2022 roku dlatego tylko na cele zadania przyjmiemy 
składkę zdrowotną z 2022 roku) 1007,81 zł/ miesiąc *12 = 12 093,72 zł

Podatek: 600 000,00 - 15 603,28 - (50%*12093,73 (zakładamy, że wszystkie 
składki zapłacił w 2023 roku))=  584 396,72 - 6046,87= 578 349,86 *5,5%=31 
809 zł



Lekcja 2 

Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2021 roku 
forma opodatkowania dla jego działalności to skala podatkowa. Z dniem 31 
grudnia 2021 roku zdecydował się zamknąć prowadzoną działalność. Od 1 
stycznia 2022 roku żona Jana Kowalskiego rozpoczęła swoją pierwszą działalność 
gospodarczą (sprzedaż odzieży) - czy może wybrać jako formę opodatkowania 
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

A. TAK
B. NIE



Lekcja 3 
Podatnik do stycznia 2023 r. chce zawiązać spółkę cywilną w której wraz ze 
wspólnikiem będą opodatkowani w formie ryczałtu. 
Będą świadczyć sprzedaż towaru na rzecz spółki z o.o. w której to jeden ze 
wspólników był zatrudniony na umowę o pracę (stosunek pracy został rozwiązany 
w maju 2021 roku) - czy ten fakt wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem?

A. NIE, wspólnik nie może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania w spółce 
cywilnej od 2023 roku
B. Tak, wspólnik  może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania w spółce cywilnej 
od 2023 roku



Lekcja 3

Podatnik Jan Kowalski prowadzi JDG od lutego 2021 roku. W dniu 01.01.2022 
roku zdecydował się zawiesić działalność gospodarczą - która opodatkowana 
była ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie osiągnął żadnych 
przychodów z tej działalności w 2022 roku. Zawarł umowę o pracę w listopadzie 
2022 roku. Jego żona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną skalą 
podatkową. Czy za 2022 rok mogą wspólnie się rozliczyć jeśli Jan nie 
zlikwidował działalności opodatkowanej ryczałtem?



art. 6 ust. 8 ustawy o PIT: Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4d, nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy chociażby jeden z małżonków, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:

1) stosuje przepisy:

a) art. 30c lub

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy

- w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, 
zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, 
zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym 
lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.



Zapraszam Cię na premierę mojego 
najnowszego kursu Ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych, po 
przedstawieniu szczegółów zapraszam 
Cię na konkurs Mikołajkowy :)

Ewelina Dulęba 

Szczegóły na żywo :)


