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 Urząd Skarbowy we Włoszczowie 
Karta informacyjna  

 

KI-016/1 

 

 Wybór/zmiana formy opodatkowania 
przychodów (dochodów)                                                   

z działalności gospodarczej 
 

 
Obowiązuje od 
20.03.2018 r. 

 

Zachęcamy do korzystania z usług Portalu Podatkowego, w którym znajdują się informacje dotyczące 
poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce e-Deklaracje), które 
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl 
 

 
Co chcę załatwić? 
 

 
Złożyć oświadczenie o wyborze/ zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania 
przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej.  
 

 
Kogo dotyczy? 
 

 
Osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej oraz kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej 

(jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek osobowych) w przypadku zmiany 

wybranej formy opodatkowania. 

Rodzaje form opodatkowania:  

1) opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych według określonej w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych skali podatkowej – może mieć 

zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności bez ograniczeń. Dochody                   

z działalności podlegają opodatkowaniu łącznie z dochodami z innych źródeł; 

 2) opodatkowanie dochodu podatkiem liniowym – przy spełnieniu warunków 

określonych w ustawie. Dochód z działalności gospodarczej podlega odrębnemu 

opodatkowaniu, ale nie ma możliwości stosowania ulg podatkowych lub 

wspólnego rozliczenia małżonków;  

3) opodatkowanie przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym – przy 

spełnieniu warunków określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Opodatkowaniu podlega przychód z działalności wg stawki ryczałtu uzależnionej 

od rodzaju wykonywanej działalności. Opodatkowanie w tej formie powoduje 

brak możliwości odliczania pełnego zakresu ulg podatkowych, jak również 

korzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków z pozostałych źródeł 

dochodów na zasadach ogólnych;  

4) opodatkowanie w formie karty podatkowej – dla podatników spełniających 

określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne warunki do skorzystania z tej 

formy opodatkowania. Wysokość stałej miesięcznej stawki karty podatkowej 

określanej w decyzji uzależniona jest np. od rodzaju działalności gospodarczej                  

i stanu zatrudnienia, ilości godzin prowadzenia działalności lub wielkości 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarczą. 

Opodatkowanie w tej formie powoduje brak możliwości odliczania ulg 

podatkowych, jak również korzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków 

z pozostałych źródeł dochodów na zasadach ogólnych. 

 
Jakie dokumenty 
należy złożyć? 

 
Wybór  lub zmiana formy opodatkowania następuje poprzez złożenie przez  
podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (tj. wg miejsca 
zamieszkania podatnika) oświadczenia lub pisemnego wniosku  
o zastosowaniu wybranej formy opodatkowania. Jeśli podatnik nie dokona 
wyboru formy opodatkowania, obowiązującą formą z mocy prawa są zasady 
ogólne ( PIT ).  

 Formularz CEIDG-1 - osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące 
działalność gospodarczą: www.ceidg.gov.pl 

 Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

 PIT-16 – wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej. 

 

 
Gdzie pobrać druki? 
 

 
- wniosek CEIDG-1: w dowolnym urzędzie miasta/gminy lub ze strony: 
www.ceidg.gov.pl 
- w Urzędzie Skarbowym – sala obsługi podatników  
- ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit (PIT-16) 

 
Brak obowiązującego wzoru formularza Ministerstwa Finansów (za wyjątkiem 
PIT-16) - można skorzystać ze wzoru oświadczenia o wyborze formy 
opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dostępnym 
w urzędzie skarbowym (najem, działalność) lub złożyć oświadczenie na wniosku 
CEIDG-1 (działalność gospodarcza) 

 

 
Termin złożenia  
dokumentów 
 

 
1. Podatnicy dokonujący zmiany formy opodatkowania w nowym roku 
podatkowym składają oświadczenie do dnia 20 stycznia roku podatkowego.  
 
2. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy wybierają ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy składają oświadczenie 
do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie 
później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.  
 
3. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, chcący skorzystać                       
z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym rozliczanym w form ie 
karty podatkowej składają PIT16 przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie 
spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 
podatkowej składa jeden ze wspólników 
 
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, oświadczenie 
składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym 
według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.  
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji 
działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, 
uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie 
 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit
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Tryb składania 
dokumentów 
 

 
1. W siedzibie Urzędu Skarbowego: Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 - sala obsługi 
podatników: 
    - poniedziałek:     7:30 - 18:00 
    - wtorek – piątek: 7:30 - 15:30 
2. Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Skarbowego. 
3. Wniosek CEIDG-1: za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta/gminy lub za 
pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej 
CEIDG: www.ceidg.gov.pl. Skorzystanie z możliwości złożenia wniosku on-line 
wymaga podpisania wniosku w sposób akceptowany przez CEIDG np. podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

Wymagane opłaty 
 
Brak. 
 

 
Termin załatwienia 
sprawy  
 

 
Brak terminów ustawowych załatwienia sprawy w przypadku wyboru zasad 

ogólnych, podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego - wybór 

tych form opodatkowania  nie wiąże się z koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia 

przez organ podatkowy.  

Natomiast decyzja w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej lub odmowy 

opodatkowania w tej formie wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych – nie 

później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

  

 
Sposób i forma 
załatwienia sprawy 
 

 
Prawidłowy wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy                       
i zryczałtowany podatek dochodowy) nie wymaga rozstrzygnięcia sprawy przez 
Urząd Skarbowy.  
 
W przypadku karty podatkowej - wydanie decyzji w sprawie opodatkowania 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym rozliczanym w formie karty podatkowej. 
Jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdzi brak możliwości opodatkowania                    
w formie karty podatkowej, wydaje decyzje odmowną. W takiej sytuacji podatnik 
obowiązany jest płacić podatek na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego od przychodów, jeżeli spełnia określone w ustawie warunki.  
  
Jeżeli podatnik nie złoży w określonym terminie oświadczenia o wyborze formy 
opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym oraz podatkiem liniowym 
zobowiązany jest do założenia właściwych ksiąg i opodatkowania się na 
zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wybór opodatkowania na 
zasadach ogólnych według skali podatkowej nie wymaga złożenia oświadczenia. 
  

 
Dokumenty wydane 
przez urząd 

 
Prawidłowy wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy                         
i zryczałtowany podatek dochodowy) nie wymaga rozstrzygnięcia sprawy przez 
Urząd Skarbowy.  
 
W przypadku karty podatkowej - wydanie decyzji w sprawie opodatkowania 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym rozliczanym w formie karty podatkowej. 
Jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdzi brak możliwości opodatkowania                    
w formie karty podatkowej, wydaje decyzje odmowną. W takiej sytuacji podatnik 
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obowiązany jest płacić podatek na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego od przychodów, jeżeli spełnia określone w ustawie warunki.  
 

 
Środki odwoławcze 
 

 
Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych, w formie  podatku liniowego oraz 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wiąże się z koniecznością 
podjęcia rozstrzygnięcia przez organ podatkowy - odwołanie nie przysługuje. 
 
W sprawie karty podatkowej - od wydanej decyzji służy odwołanie do Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Kielcach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu 
Skarbowego we Włoszczowie w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

  

 
Informacje 
dodatkowe 
 

 
Wybór formy opodatkowania jest prawnie skuteczny, jeśli podatnik spełnia 
warunki wymagane przepisami prawa oraz oświadczenie zostało złożone w w/w 
terminach. Nie zachowanie terminów do złożenia oświadczenia o wyborze formy 
opodatkowania  skutkuje brakiem możliwości opodatkowania w wybrany sposób. 
W takim przypadku obowiązuje opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych 
wg skali podatkowej.  
 
Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej nie 
wymaga złożenia oświadczenia. 
 
Wybierając formę opodatkowania według skali oraz podatkiem liniowym 
podatnik może dokonać wyboru formy wpłat zaliczek na podatek dochodowy: 
1. w formie miesięcznych zaliczek – dostępne dla wszystkich przedsiębiorców 
będącymi osobami fizycznymi; Zaliczki miesięczne wpłacasz w terminie do 20 
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
2. w formie kwartalnych zaliczek – przez podatników spełniających określone 

warunki; Zaliczki kwartalne wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 

następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Mali podatnicy, 

którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 

lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy 

rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają 

zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej 

działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 

dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania 

zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek 

oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek 

mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

3. w uproszczonej formie wpłacania zaliczek – przez podatników spełniających 

określone warunki. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania 

zaliczek, są obowiązani: do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz 

pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy; 

zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 

dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego 
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naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania 

zaliczek. Zawiadomienie oraz zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

Podatnik opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
oblicza ryczałt i wpłaca go na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie 
do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania 
(tj. do dnia 31 stycznia następnego roku). 
 
 

 
Akty prawne 
 

 
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U.                     
z 2017r., poz. 2157 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej                       
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 


