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Formy opodatkowania działalności gospodarczej 

prowadzonej przez rolników 

Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności 

gospodarczej  jest zobowiązany dokonać wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 w tym celu wypełnia i składa wniosek CEiDG - 1 nie później niż 

w dniu rozpoczęcia działalności. 

 

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 

zawarte są w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) 

 



Formy opodatkowania działalności gospodarczej 

prowadzonej przez rolników 

Wniosek CEiDG-1 stanowi równocześnie: 

 

  wniosek do GUS o nadanie numeru REGON, 

  wniosek do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP, 

  wniosek do ZUS/KRUS 

 wniosek w sprawie wyboru dokumentacji rachunkowej (pełna 

księgowość, KPiR, inne ewidencje), 

  wniosek w sprawie wyboru formy opodatkowania (zasady 

ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych, karta podatkowa), 

  wniosek o wybór kwartalnej lub miesięcznej formy rozliczenia 

podatku dochodowego. 

 

Poniżej wybrane elementy wniosku: 



Formy opodatkowania działalności gospodarczej 

prowadzonej przez rolników 



Formy opodatkowania działalności gospodarczej 

prowadzonej przez rolników 



Formy opodatkowania działalności gospodarczej 

prowadzonej przez rolników 



Przepisy określające zasady opodatkowania podatkiem dochodowym 

przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby 

fizyczne zawarte są w: 

 Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych                          

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz  

 Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2180 ze zm.).  

Przedsiębiorca ma wyboru cztery formy rozliczania podatków: 

 uproszczone: karta podatkowa  i ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych oraz  

 rozliczenie na zasadach ogólnych - skala podatkowa i podatek 

liniowy 
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Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 

  Zasady ogólne - skala podatkowa - 18% i 32% minus kwota 

wolna od podatku 

  Podatek liniowy  - 19% 

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 20%, 17%, 8,5%,  

5,5%,  3% i 2% 

  Karta podatkowa  - stawki podatku zależą od rodzaju, rozmiaru i 

miejsca prowadzenia DG oraz ilości pracowników  

Jeżeli podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą) nie dokona wyboru innej formy opodatkowania to z 

mocy prawa będzie opłacał podatek dochodowy na zasadach 

ogólnych wg skali podatkowej. 
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PIT podatek od dochodów osób fizycznych wg skali 18% i 32% 

Podstawa obliczenia podatku w zł 

Podatek  wynosi ponad do 

  85 528,00 zł 18% 

minus kwota 

zmniejszająca 

podatek 85 528,00 zł   

15395,04 zł + 32% nadwyżki 

ponad 85528,00 zł 

Podstawa obliczenia podatku w zł 
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w 

rocznym rozliczeniu ponad do 

  6 600,00 zł 1.188,00 zł 

6 600,00 zł 11 000,00 zł 

1.188,00 zł - [ 631,98 zł × (podstawa obliczenia 

podatku – 6.600,00 zł) ÷ 4.400,00 zł ] 

11 000,00 zł 85 528,00 zł 556,02 zł 

85 528,00 zł 127 000,00 zł 

556,02 zł  -  [556,02 zł  × (podstawa obliczenia 

podatku – 85.528,00 zł) ÷ 41.472,00 zł]  

127 000,00 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek 
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Wybór innych form opodatkowania wiąże się z rezygnacją                          

z większości ulg i odliczeń z których mogą korzystać przedsiębiorcy 

opłacający podatek według skali podatkowej. 

 Do wyboru podatku liniowego 19% może skłaniać wysoka kwota 

planowanego dochodu, ponieważ w przypadku skali podatkowej po 

przekroczeniu 85528 zł należy płacić od nadwyżki 32%podatku . 

 Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  może być 

uzasadniony  niskimi kosztami uzyskania przychodów ponieważ 

podatek jest płacony jest od przychodu.  

 Wybór  karty podatkowej  zwalnia przedsiębiorcę  z  obowiązku 

prowadzenia zapisów rachunkowych ale podatek należy zapłacić bez 

względu na to czy z działalności mamy  dochód czy stratę.  
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Decydując o wyborze formy opodatkowania, należy wziąć  pod 

uwagę: 

 rodzaj działalności  którą zamierza się uruchomić,  

  jej rozmiar,  

 wysokość spodziewanych przychodów i kosztów,  

 możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba 

samotnie wychowująca dziecko. 

 

Należy dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana  formy 

opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. 

Będzie można to zrobić dopiero od następnego roku 

podatkowego składając do 20 stycznia zgłoszenie w US. 
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Wysokość osiągniętych 

przychodów 

Wysokość 

poniesionych kosztów 

Dochód 

 

96000,00 zł 36000,00 zł 60000,00 zł 

Forma opodatkowania oraz należny podatek 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

 20% 17% 8,5% 5,5% 3% 2% 

19 200 zł 16 320 zł 8 160 zł  5 280 zł 2 880 zł  1 920 zł  

Zasady ogólne - skala podatkowa 18% i 32%  10 244 zł  

Zasady ogólne - podatek liniowy  19% 11 400 zł 

eGospodarka.pl › Podatki › Kalkulatory podatkowe › Podatek dochodowy 

W celu podjęcia decyzji można przeprowadzić symulacje korzystając z 

wybranego kalkulatora podatkowego.  Przykładowe założenia - rok 2017 

http://www.egospodarka.pl/
http://www.podatki.egospodarka.pl/
http://www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator
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eGospodarka.pl › Podatki › Kalkulatory podatkowe › Podatek dochodowy 

Wybór formy opodatkowania przy różnej wysokości przychodów i kosztów 

działalności gospodarczej - przykładowe założenia - rok 2017 

Wyszczególnienie  w zł         

Przychody 150000 150000 200000 200000 250000 

Koszty  64472 50000 73000 50000 50000 

Wysokość dochodu 85528 100000 127000 150000 200000 

Podatek płacony od dochodu           

zasady ogólne - skala podatkowa 14839 19470 28110 35470 51470 

podatek liniowy 16250 19000 24130 28500 38000 

Podatek płacony od przychodu           

ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych  stawka 3% 4500 4500 6000 6000 7500 

ryczałt od przych. ewid. stawka 5,5% 8250 8250 11000 11000 13750 

ryczałt od przych. ewid. stawka  8,5% 12750 12750 17000 17000 21250 

http://www.egospodarka.pl/
http://www.podatki.egospodarka.pl/
http://www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator
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Jeżeli przedsiębiorca wybierze opłacanie podatku w formie kary podatkowej to 

wymiar miesięcznej składki podatku określi Urząd Skarbowy stosując stawki 

zawarte w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek karty 

podatkowej …  



Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek 

podatnika wyrażony w złożonej deklaracji (PIT-16) i  ma 

zastosowanie do podatników, których działalność nie jest 

prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wniosek o  zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 

za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego,  a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie 

roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności.  
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Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać 

podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę 

formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, to 

uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 

równowartości 250 tys. euro 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 

20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. 

Zakres obowiązywania stawek opisany jest w  art.12 Ustawy o  

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) 

Zwracam uwagę na stawkę w wysokości 2%  

2%  - od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny 

niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z 

własnej uprawy, hodowli lub chowu. 
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Wyszczególnienie Zasady ogólne Ryczałt od  przychodów 

ewidencjonowanych 

Karta podatkowa 

Wg skali podatkowej Wg podatku 

liniowego 

Znaczenie dochodów i 

kosztów dla wysokości 

podatku 

Podatek płaci się od 

dochodu 

  

Podatek płaci się od 

dochodu 

  

Podatek płaci się od 

przychodu 

  

Wysokość podatku określona 

w decyzji naczelnika US,          

Odliczanie składek na 

ubezpieczenie 

społeczne 

Możliwe odliczenie 

od dochodu 

Możliwe odliczenie 

od dochodu 

Możliwe odliczenie od 

przychodu 
Niemożliwe 

Stawka podatku 18% i 32%  

minus kwota wolna 

od podatku 

19%  20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%,  

2% (rolnicy) 

Stawki zależą od rodzaju 

prowadzonej działalności,  

max wysokość przychodów  

to równowartość 250000 € 

Stała wysokość podatku 

Zależy od rodzaju i zakresu 

prowadzonej działalności, 

liczby pracowników i liczby 

mieszkańców miejscowości 

gdzie jest prowadzona DG 

Termin wpłacania 

zaliczek na podatek 

Do 20-go dnia 

miesiąca za miesiąc 

poprzedni 

Do 20-go dnia 

miesiąca za miesiąc 

poprzedni 

Do 20-go dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni 

Do 7-go dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni 

Termin wpłacenia 

zaliczki za grudzień 

Do 20 stycznia 

następnego roku 

Do 20 stycznia 

następnego roku 

Do 31 stycznia następnego 

roku 

Do 28 grudnia roku 

podatkowego 

Termin rozliczenia 

podatku rocznego 

Do 30 kwietnia 

następnego roku 

 PIT 36 

Do 30 kwietnia 

następnego roku 

PIT 36 l 

Do 31 stycznia następnego 

roku 

 PIT 28 

Do 31 stycznia  następnego 

roku 

PIT 16A - ubezp. zdrowotne 

Obowiązująca 

ewidencja podatkowa 

Podatkowa księga 

przychodów i 

rozchodów / księgi 

rachunkowe 

Podatkowa księga 

przychodów i 

rozchodów / księgi 

rachunkowe 

Ewidencja przychodów, 

wykaz środków trwałych i 

ewidencja wyposażenia 

Nie obowiązuje ewidencja. 

Rachunki i faktury należy 

przechowywać przez 5 lat 

Wspólne rozliczenie z 

małżonkiem, 

jako osoba samotnie 

wychowująca dziecko 

Możliwe Niemożliwe Niemożliwe Niemożliwe 



Rolnik rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej 

powinien  także:  

 

 założyć konto bankowe do tej działalności, 

 

 po uzyskaniu numeru REGON i NIP wyrobić pieczątkę firmową. 
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Limity w działalności gospodarczej - 2017 r. 

Górny limit przychodów za rok 2016 

uprawniający do opodatkowania ryczałtem 

ewidencjonowanym w 2017 r. * 

250 000 euro 1 074 400 zł 

Górny limit przychodów za rok 2016 

pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu 

ewidencjonowanego w 2017 r. * 

25 000 euro 107 440 zł 

Górny limit przychodów za rok 2016 

uprawniający do uznania za małego podatnika 

(jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) 

w 2017 r. * 

1 200 000 

euro 

5 157 000 zł 

Dolny limit przychodów za rok 2016 

zobowiązujący do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych w 2017 r. * 

2 000 000 

euro 

8 595 200 zł 

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji 

w 2017 r. * 

50 000 euro 215 000 zł 

*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 

3 października 2016 r. (1 euro = 4,2976 zł) 


