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              Katowice 13.12.2020 

 

                                   SPIS TREŚCI TEGO BIULETYNU 

1. Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem – teraz prawie każdy może płacić ryczałt od 

przychodów. 

2. Nowe limity na 2021 rok 
 

 

I. ZMIANY W PODATKU ZRYCZAŁTOWANYM 

Zmiana kwoty do której można obecnie być na ryczałcie – od 2021 roku jest to kwota 

2.000.000,00 Euro czyli (4,5153 zł x 2.000.000,00 = 9.030.600,00 zł) 
Bardzo mała lista wyłączonych z ryczałtu .Obecnie NIE mogą płacić ryczałtu 

wyłącznie podatnicy : 

Wyłączenie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3; 

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku 

dochodowego; 

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: 

a)prowadzenia aptek, 

b)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 

c) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych; 

d)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych 

przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; 

e)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności 

wykonywanej: 

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, 

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego 

z małżonków, 

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka 

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek 

dochodowy na ogólnych zasadach; 
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Oznacza to , że generalnie oprócz ww. wyjątków każdy teraz może prowadzić 

działalność w postaci ryczałtu ewidencjonowanego ( czyli płacimy od przychodu a 

koszty nie mają znaczenia) ale jak widać poniżej nie każdemu się to będzie 

opłacać. Przeanalizujcie Państwo poniższe stawki ryczałtu , może czas zmienić 

zasady opodatkowania? 
Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych LICZYMY JE OD PRZYCHODU ( koszty 

nie mają znaczenia dla wysokości podatku , czyli płacimy go nawet jak mamy stratę !) 
 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 

1)17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów; 

2)15% przychodów ze świadczenia usług: 

a)reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), 

b)pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0), 

c)pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), 

d)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), 

e)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), 

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

(PKWiU 58.12.40.0), 

g)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, 

h)związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), 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 
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instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami 

informatycznymi (PKWiU 62.03.1), 

i)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), 

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

zawodów, 

k)związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3), 

l)prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone 

w ramach wolnych zawodów, 

m)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, 

n)architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż 

świadczone w ramach wolnych zawodów, 

o)reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73), 

p)w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych 

zawodów, 

q)fotograficznych (PKWiU 74.2), 

r)tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, 

s)związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78), 

t)przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i 

usług z nią związanych (PKWiU dział 79), 

u)detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem 

systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem, 

v)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)w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, 

x)w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w 

ramach wolnych zawodów, 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 
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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), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, 

y)kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), 

z)związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93); 

3)10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny 

rachunek (PKWiU 68.10.1); 

4)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, NAJEM PRYWATNY 

b)przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, NAJEM W 

RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

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), innych niż świadczone w 

ramach wolnych zawodów; 

5)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), 
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c)przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w 

ramach wolnych zawodów, 

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; 

6)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; 

7)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 i 5-10 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; 
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8)2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania 

przychodu o koszty uzyskania. 

 
 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

1. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zmianę opodatkowania na Ryczałt wtedy proszę nas o tym 

jak najszybciej zawiadomić !!! 

Nie trzeba pisać żadnego pisma tylko pierwsza zaliczka za styczeń 2021 roku płaconą do 20 

lutego 2021 musi być opisana jako PIT-28 . Wybór tej formy opodatkowania skutkuje 

analogicznym opodatkowaniem w latach następnych chyba , że Zmienicie Państwo zasady 

opodatkowania. 

2. TYLKO nowo rozpoczynający działalność gospodarcza w roku 2021 muszą napisać do US 

pismo w sprawie wyboru tej formy opodatkowania lub napisać to w zgłoszeniu CEIDG. 

3. Po przekroczeniu kwoty 2.000.000,00 Euro podatnik wypada z ryczałtu od następnego roku.  

 

II.NOWE LIMITY NA 2021 ROK 

Limit amortyzacji de minimis w 2021 roku 

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz 

mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości 

początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z 

wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 

AMORTYZACJA 50’000 EURO 

ROK LIMIT 

2021  50'000 euro 226'000 zł 

2020 50'000 euro 219'000 zł 

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika 
PIT. 
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Mały podatnik PIT i VAT - nowy limit 2021 roku 

Warunkiem rozliczania się jako mały podatnik PIT / VAT jest uzyskiwanie niewielkiego 
obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może 
skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu 
VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po 
dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 
euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

ROK MAŁY PODATNIK PIT 

2021 2'000’000 € 9'031'000 PLN 

2020 2'000’000 € 8’747’000 PLN 

ROK MAŁY PODATNIK VAT MAŁY PODATNIK POŚREDNIK 

2021 1’200’000 € 5'418'000 PLN 45’000 € 203'000 PLN 

2020 1’200’000 € 5'248'000 PLN 45’000 € 197'000 PLN 

Mały podatnik CIT w 2021 roku 

Dla ustalenia limitu rozliczania się jako mały podatnik CITrównież stosuje się średni kurs 
euro na pierwszy dzień roboczy października, ogłoszony przez NBP. Aktualnie limit 
sprzedaży dla małego podatnika CIT wynosi 2 mln euro. 

ROK MAŁY PODATNIK CIT 

2021 2'000’000 € 9'031'000 PLN 

2020 2'000’000 € 8’747’000 PLN 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający zwiększenie limitu uprawniającego do 

korzystania z 9% stawki CIT, z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. 

http://www.vat.pl/metoda-podstawowa--kasowa--koszty-7972/
http://www.vat.pl/odliczenia_vat_zasady_787.php
http://www.vat.pl/kredyt-podatkowy--podatnik-pit-9064/
https://www.pit.pl/maly-podatnik-cit/
https://www.pit.pl/aktualnosci/wyzszy-limit-dla-malego-podatnika-cit-w-2021-roku-976900
https://www.pit.pl/aktualnosci/wyzszy-limit-dla-malego-podatnika-cit-w-2021-roku-976900
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Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2021  

W roku 2021 do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem 

uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, należy zastosować kurs euro z pierwszego dnia 

roboczego października.  

LIMIT WG USTAWY LIMIT W ZŁ* ROK OBROTOWY 

2'000’000 euro 9'030'600 zł 2021 

2'000’000 euro 8’746’800 zł 2020 

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku 

poprzedzającego rok obrotowy. 

01.10.2020 r. 4,5153 zł 

 

Sobiesław Szefer  


