
Stawki ryczałtu - analiza 
na przykładach

Ewelina Dulęba - Kursy z księgowości 



Stawki w ustawie o ryczałcie 

art. 12 ust. 1 Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: 
ustawa o ryczałcie)



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.



17% dla przychodów osiąganych w zakresie 
wolnych zawodów



Zgodnie z art. 4 ust. 1 użyte w ustawie określenia oznaczają pkt 11) ustawy o ryczałcie: 
wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez (zamknięty katalog):

● tłumaczy, 
● adwokatów, 
● notariuszy, 
● radców prawnych, 
● biegłych rewidentów, 
● księgowych, 
● agentów ubezpieczeniowych, 
● agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, 
● brokerów reasekuracyjnych, 
● brokerów ubezpieczeniowych, 
● doradców podatkowych, 
● doradców restrukturyzacyjnych, 
● maklerów papierów wartościowych, 
● doradców inwestycyjnych, 
● agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, 

z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na 
podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym 
charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. 



Czy to oznacza, że nie w działalności gospodarczej wykonywanej w 
ramach wolnego zawodu nie można zatrudniać nikogo by móc 
skorzystać z 17% stawki ryczałtu? 

●  Przesłanką determinującą uznanie danej aktywności za wolny zawód 
jest osobiste jej wykonywanie bez zatrudniania na podstawie umów o 
pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym 
charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego 
zawodu.

● można z charakterem: pomocniczym, dodatkowym niestanowiących 
istoty zawodu.



Jakie przepisy stosować dla podatnika, 
który wykonuje wolny zawód, ale nie 
spełnia wszystkich warunków (np. 

zatrudnia pracowników których czynności są 
związane z wykonywaniem danego zawodu)



Przykład. 
Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 
(opodatkowanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - 
kancelarię adwokacką w której wykonuje wolny zawód adwokata i 
zajmuje się świadczeniem usług prawniczych. W grudniu zawarł 
umowę o współpracę z adwokatem, który prowadzi jednoosobową 
działalność gospodarczą i który wykonuje w ramach w tej umowy 
czynności związane z istotą zawodu adwokata.



Pytanie
Czy pan Jan, prowadzący działalność gospodarczą - kancelarię adwokacką, wykonujący 
zawód adwokata, zatrudniający na podstawie umowy o współpracę (umowa pomiędzy 
dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze) innego 
adwokata, który jest odpowiedzialny za realizację czynności związanych z istotą zawodu 
adwokata, jest uprawniony do zastosowania stawki ryczałtu 15% wskazanej w art. 12 ust 
.1 pkt 2 lit. l) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne?



Czy ma znaczenie dla określenia wolnego zawodu zgodnie z ustawą o ryczałcie dla 
stawki 17% czy usługa wykonywana jest dla osoby fizycznej czy firmy?

Czy adwokat zatrudniający na podstawie umowy o pracę sekretarkę korzysta z 17% 
czy 15% stawki ryczałtu?



➢ Stawka 15% ma zastosowanie dla 
przychodów ze świadczenia usług



● reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
● pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
● pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
● magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i 

przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych 
(PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na 
wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych 
(PKWiU ex 52.22.14.0),

● licencyjnych związanych z:
- nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
- nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 
58.12.30.0),
- nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
- nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
- nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
- nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

● związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, 
telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

● związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),



● przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 
59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji 
informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

● finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych 
zawodów,

● związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
● prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż 

świadczone w ramach wolnych zawodów,
● firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z 

wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych 
niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

● reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
● fotograficznych (PKWiU 74.2),
● tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
● związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),



● przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią 
związanych (PKWiU dział 79),

● detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów 
przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

● obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli 
systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i 
tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania 
(PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

● w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej 
bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 
88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym 
niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad 
dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez 
zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług 
pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych 
usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),

● kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
● związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);



Przykład
Podatnik prowadzi JDG opodatkowaną ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej działalności podatnik świadczy 
usługi pośrednictwa przy sprzedaży i wynajmie mieszkań i budynków 
jednorodzinnych. Czy dla tych czynności zastosowanie będzie miała jedna 
stawka ryczałtu? Jeśli tak jaka?



Analiza odpowiedzi: 

Usługi związane z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 
68.31.1 "Usługi agencji nieruchomości", które wchodzi do grupowania 68.3 "Usługi 
związane z obsługą nieruchomości, świadczone na zlecenie") podlegają 
opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 15%.



Przykład. 
Jan Kowalski, chce założyć JDG - rodzaj świadczonych usług to: pośrednictwo kredytowe, 
inwestycyjne, świadczone na podstawie umowy pośrednictwa. Jaka stawka będzie 
właściwa dla opodatkowania ryczałtem? 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 12 ust. 2) ustawy o ryczałcie: stawka w wysokości 15% ma 
zastosowanie dla przychodów ze świadczenia usług pkt j) finansowych i 
ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów. 



Sprawdź ciekawą interpretację podatnika (pobierz PDF) Interpretacja 
indywidualna 0115-KDIT3.4011.696.2022.1.PS z dnia 2022-11-29 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - w której podatnik zastanawia 
się jakie zastosuje stawki ryczałtu dla poszczególnych usług 
wykonywanych w ramach prowadzonej działalności. Sprawdź w jaki 
sposób dokonywana jest klasyfikacja i wyłączenia.



➢ 14 % przychodów ze świadczenia usług



● 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).

UWAGA! Lekarz może swoje usługi świadczone w zakresie opieki zdrowotnej 
opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas zastosowanie 
będzie miała 14% stawka ryczałtu. Natomiast lekarz, który prowadzi badania kliniczne 
korzysta z 8,5% stawki ryczałtu - sprawdź interpretację: Interpretacja indywidualna 
0115-KDIT3.4011.696.2022.1.PS z dnia 2022-11-29 (pobierz PDF). 



➢ 12 % 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,

● 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);

*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.



WAŻNE! Ważna uwaga dla programistów, którzy zdecydują się na 
wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla swoich 
usług, muszą mieć świadomość, że zostaną tym samym wyłączeni z 
możliwości skorzystania z 5% stawki podatku przewidzianej dla 
dochodów z praw własności intelektualnej. 



➢ 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie 
kupna i sprzedaży nieruchomości na własny 
rachunek (PKWiU 68.10.1)

nie mylić z działalnością agentów nieruchomości działających w zakresie 
pośrednictwa PKWiU 68.3 - dla nich właściwa stawka to 15%. 



➢ 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% 
przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu



a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a - przychodów osiągniętych w ramach umów 
najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (te stawki znajdują 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przychodów osiąganych w ramach umów, które nie 
są zawierane w ramach prowadzonej działalności)
b) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym - 
 przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym 
charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 
68.20.1),
e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),



f) wynajmu i dzierżawy:
- samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
- pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
- środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
- środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
- pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
- kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
- motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 
77.39.13.0),
- własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim (PKWiU 77.40),
g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);



➢ 8,5%



a) 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,
b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i 
zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),
d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, 
muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),



e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z 
materiału powierzonego przez zamawiającego,
f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym - 
otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji 
rolnej



Dla stawki 8,5% można przyporządkować najwięcej usług - opodatkowane tą stawkę 
będą wszystkie usługi, dla których zgodnie z ustawą o ryczałcie nie możemy 
przyporządkować innej stawki. 

Analiza na podstawie Interpretacji indywidualnej z dnia 16 sierpnia 2021 r Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.423.2021.2.IM:



Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności faktycznych, Wnioskodawca wykonuje usługi sklasyfikowane wg 
symbolu PKWiU 85.59.19.0. Wnioskodawca ramach prowadzonej działalności prowadzi szkolenia indywidualne i grupowe, 
obecnie głównie online, oraz kursy instruktorskie w zakresie prawidłowego oddychania. Jest to edukacja, w której nie da się 
określić poziomu nauczania. Wnioskodawca nie posiada wykształcenia pedagogicznego, nie świadczy usług jako nauczyciel. Z 
wykształcenia jest psychologiem. Wnioskodawca wskazał, że złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania na 2021 r. w 
formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W odniesieniu do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności 
gospodarczej nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Działalność gospodarczą Wnioskodawca wykonuje bez zatrudniania 
pracowników na umowę o pracę, o dzieło, czy zlecenie, natomiast współpracuje z osobą, która prowadzi działalność na własny 
rachunek w Irlandii (Wnioskodawca prowadzi wraz z nią szkolenia z zakresu metody Butejki). Działalność Wnioskodawcy 
dotyczy prowadzenia szkoleń indywidualnych, grupowych i instruktorskich z zakresu metody Butejki, czyli oddychania 
funkcjonalnego, zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym. Wnioskodawca nie wykonuje zawodu psychologa i nie 
są to szkolenia z zakresu psychologii.



Na podstawie takiego opisu sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi, 
w związku z faktem, że Wnioskodawca nie wykonuje zawodu psychologa i nie są to szkolenia z 
zakresu psychologii, to Wnioskodawca może opodatkować przychody z tego tytułu ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Reasumując - przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia, w ramach działalności 
gospodarczej, usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.59.19.0 mogą być 
opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynikającą z art. 12 ust. 
1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.



Należy jednak zastrzec, że zastosowanie 8,5% stawki dla przychodów ze świadczonych przez 
Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie w sytuacji, jeżeli Wnioskodawca 
faktycznie nie uzyskuje przychodów osiąganych w ramach wolnego zawodu w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których przypisana jest wyższa stawka ryczałtu, 
tj. 17% od uzyskanych przychodów.
 



➢ 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem 
samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji 
miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do 
automatów,
c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;



➢ 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%,
b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców 
pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych 
surowców z połowów,
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 - Przepis ten dotyczy, subwencji, dopłat, i innych 
nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, 5-10 i 19-22 
ustawy o podatku dochodowym,



f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności 
gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy 
pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z 
działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
- środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych,
- składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z 
wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku 
dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
- składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż 
rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;



Przykład

Jeden ze wspólników spółki cywilnej wprowadził do środków trwałych spółki 
swój własny samochód, który kupił na umowę kupna sprzedaży przed 
założeniem spółki. Aktualnie planuje ten samochód znów przeznaczyć na własne 
potrzeby i po jakimś czasie sprzedać.

Czy czynność ta podlega opodatkowaniu, jeśli tak jaką stawką?



Neutralne podatkowo (na gruncie podatku dochodowego) uznać należy samo 
wycofanie ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej samochodu 
osobowego i przekazanie go na cele prywatne wspólnika (do jego majątku) tej 
spółki nieodpłatnie- w sytuacji, gdy to przekazanie nie następuje tytułem wypłaty 
zysku należnego wspólnikowi lub innego rozliczenia we wspólnikami spółki.

Natomiast zbycie auta przed upływem 6 lat od daty jego wycofania, spowoduje 
konieczność zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży przy przyjęciu fikcji 
prawnej, że sprzedaż ta odbywa się w ramach wykonywanej działalności 
gospodarczej. Jeśli na moment odpłatnego zbycia wspólnik będzie nadal 
opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, obowiązany będzie odprowadzić 
podatek dochodowy w stawce 3% uzyskanego przychodu.



➢ 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d. 
w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i 
zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.



Dziękuję za uwagę, 

Ewelina Dulęba 


