DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – FORMY OPODATKOWANIA

Dla potrzeb podatku PIT, wyżej wymienione czynności nie będą uznane za działalność gospodarczą,
jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z
wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający
wykonanie tych czynności,
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną
działalnością.

Formy opodatkowania do wyboru w ramach polskiego systemu prawnego to:
1. skala podatkowa. Progi podatkowe oraz kwota wolna od podatku przedstawiają się wtedy
następująco:

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
ponad

do
85.528

85.528

Podatek wynosi
18% minus kwota zmniejszająca podatek
556 zł 02 gr (kwota wolna od podatku to 3091 PLN)
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

2. podatek liniowy 19%
Wtedy wszystkie dochody opodatkowane są w tej wysokości. Ta możliwość jest szczególnie
atrakcyjna w przypadku wysokich dochodów.

3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zwany dalej ryczałtem.
UWAGA!!
Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego i nie każdy może z tej
możliwości skorzystać. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.

4. karta podatkowa
UWAGA!!
Podobna sytuacja jak w przypadku ryczałtu dotyczy karty podatkowej. Z tej możliwości
można skorzystać także jedynie w ściśle określonych przypadkach.

W przypadku podatku liczonego wg skali podatkowej oraz liniowego, podatek płacony jest od
uzyskanego dochodu. W przypadku ryczałtu od przychodu zaś a dla karty podatkowej podatek
ustalany jest decyzją organu podatkowego

Na wybór formy opodatkowania masz czas:
• do 20 stycznia roku podatkowego lub
• do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym
możesz dokonać wyboru formy opodatkowania — jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności
gospodarczej lub
•przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego
przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonałeś we
wniosku o wpis do CEIDG.

Jeżeli zdecydujesz się na:
•opodatkowanie dochodów według jednolitej 19% stawki podatku albo
•w formie ryczałtu albo
•w formie karty podatkowej,
o wyborze tym musisz powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Na podstawie:
http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/38/Broszura_dzial_gosp_formy_opodat_2013.pdf

