
ZASADY OGÓLNE
Stawki podatku: 17%, 32%

 
przychód - koszty = dochód - podatek liczony
od dochodów, można odliczyć koszty
(inwestycje, zakupy, wydatki związane z firmą)

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i
rozchodów

możliwość wspólnego rozliczenia z
małżonkiem oraz odliczenie ulg i darowizn

faktury związane z wydatkami powyżej 15 tys.
zł pomiędzy firmami, aby były zaliczone do
kosztów, muszą być opłacone przelewem
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KARTA PODATKOWA
Stawka podatku: indywidualnie 

ustala Urząd Skarbowy
 

Nie każda branża może być opodatkowana
na karcie podatkowej

Są szczególne warunki ustalone w ustawie,
które należy weryfikować indywidualnie, aby
opłacać podatek w tej formie

Brak ewidencji księgowej

Podatek ustala organ w decyzji, stawka zależy
od rodzaju i zakresu działalności, liczby
pracowników

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH

Stawki podatku: 2%, 3%, 5,5%, 
8,5%, 10%, 12%, 15%, 17%

 
Podatek liczony od przychodu, nie odlicza się
kosztów 

Prowadzenie ewidencji przychodów

Należy wystawiać faktury i weryfikować
sprzedawane towary i usługi pod kątem
właściwych stawek podatku

brak możliwości rozliczenia z małżonkiem,
ograniczona możliwość skorzystania z ulg
podatkowych
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przychód - koszty = dochód - podatek liczony
od dochodów, można odliczyć koszty
(inwestycje, zakupy, wydatki związane z firmą)

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i
rozchodów

korzystne rozwiązanie dla osób osiągających
dochód powyżej 7 tys. zł średnio co miesiąc

brak możliwości rozliczenia z małżonkiem i
skorzystania z ulg podatkowych, nie można
sprzedawać towarów i usług dla swojego
byłego pracodawcy

faktury związane z wydatkami powyżej 15 tys.
zł pomiędzy firmami, aby były zaliczone do
kosztów, muszą być opłacone przelewem

PODATEK LINIOWY
Stawka podatku: 19%

System podatkowy w Polsce - podatek dochodowy od osób fizycznych



System podatkowy w Polsce - podatek VAT

CZYNNY PODATNIK VAT
Stawki VAT: 0%, 5%, 8%, 23%, 

ZW - art.43 ustawy o VAT

należy wystawiać faktury VAT i weryfikować sprzedawane towary i usługi pod
kątem właściwych stawek podatku oraz oznaczeń GTU

obowiązek powadzenia rejestrów VAT oraz wysyłania co miesiąc pliku JPK do
US

można odliczać podatek VAT z zakupów firmowych, należy opłacać podatek
VAT ze swojej sprzedaży (zakupy>sprzedaż - VAT do zwrotu lub
zakupy<sprzedaż - VAT do zapłaty)

weryfikowanie swoich kontrahentów na internetowej białej liście podatników
VAT

solidarna odpowiedzialność ze swoimi kontrahentami

metoda podzielonej płatności (weyfikowanie kiedy obowiązkowa, a kiedy
dobrowolna)

w przypadku transakcji zagranicznych - rejestracja do podatku VAT-UE

ZWOLNIONY PODATNIK VAT
Stawka VAT: ZW - art.113 ustawy o VAT

 
 

wystawianie faktur (bez VAT) i pilnowanie limitu obrotu 200 tys. zł w skali
roku

brak obowiązku prowadzenia rejestrów VAT

nie można odliczać podatku VAT z zakupów firmowych, nie opłaca się
podatku VAT ze swojej sprzedaży

wystarczy prowadzić ewidencję księgową dla potrzeb podatku PIT
zgodnie z zadeklarowaną formą opodatkowania

weryfikowanie rodzaju sprzedawanych towarów i usług pod kątem
obowiązkowej rejestracji do VAT art. 113 ustawy o VAT (np. usługi
doradcze, prawnicze, sprzedawanie alkoholu, złota, samochodów,
sprzedaż przez internet: kosmetyków, telefonów komórkowych)

w przypadku transakcji zagranicznych - rejestracja do podatku VAT-UE
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