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Rozdział I – VAT

I. VAT

• Kalendarz vatowca – drugie półrocze 2018 roku

Poniedziałek 2 lipca 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Czwartek 5 lipca 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-14– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silniko-
wych

Środa 25 lipca 2018 r. Informacja Termin przesłania JPK_VAT
Termin złożenia informacji VAT-27

Środa 25 lipca 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7
Termin złożenia deklaracji VAT-8– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu
Termin złożenia deklaracji VAT-9M
Termin złożenia deklaracji VAT-12 w  zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych 
w formie ryczałtu
Termin złożenia deklaracji VAT-13– rozliczenie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw to-
warów podatników, którego dokonuje przedsta-
wiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz 
podatników

Środa 25 lipca 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7K– mali podat-
nicy
Termin złożenia deklaracji VAP-1

Środa 25 lipca 2018 r. Płatność Termin zapłaty podatku VAT
Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Środa 25 lipca 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-UE

Wtorek 31 lipca 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji  VAT-14– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silniko-
wych

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Informacja Termin przesłania JPK_VAT

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Informacja Termin złożenia informacji VAT-27

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-8– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-12 w  zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych 
w formie ryczałtu
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Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-13– rozliczenie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw to-
warów podatników, którego dokonuje przedsta-
wiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz 
podatników

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Płatność Termin zapłaty podatku VAT

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-UE

Piątek 31 sierpnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Środa 5 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-14– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silniko-
wych

Wtorek 25 września 2018 r. Informacja Termin przesłania JPK_VAT

Wtorek 25 września 2018 r. Informacja Termin złożenia informacji VAT-27

Wtorek 25 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7

Wtorek 25 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-8– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu

Wtorek 25 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Wtorek 25 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-12 w  zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych 
w formie ryczałtu

Wtorek 25 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-13– rozliczenie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw to-
warów podatników, którego dokonuje przedsta-
wiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz 
podatników

Wtorek 25 września 2018 r. Płatność Termin zapłaty podatku VAT

Wtorek 25 września 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-UE

Poniedziałek 1 października 2018 
r.

Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Poniedziałek 1 października 2018 
r.

Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-REF

Piątek 5 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-14– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silniko-
wych

Czwartek 25 października 2018 r. Informacja Termin przesłania JPK_VAT

Czwartek 25 października 2018 r. Informacja Termin złożenia informacji VAT-27

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-8– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu
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Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-12 w  zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych 
w formie ryczałtu

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-13– rozliczenie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw to-
warów podatników, którego dokonuje przedsta-
wiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz 
podatników

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7K– mali podat-
nicy

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAP-1

Czwartek 25 października 2018 r. Płatność Termin zapłaty podatku VAT

Czwartek 25 października 2018 r. Płatność Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Czwartek 25 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-UE

Środa 31 października 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Poniedziałek 5 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-14– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silniko-
wych

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Informacja Termin przesłania JPK_VAT

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Informacja Termin złożenia informacji VAT-27

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-8– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-12 w  zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych 
w formie ryczałtu

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-13– rozliczenie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw to-
warów podatników, którego dokonuje przedsta-
wiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz 
podatników

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Płatność Termin zapłaty podatku VAT

Poniedziałek 26 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-UE

Piątek 30 listopada 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Środa 5 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-14– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silniko-
wych



Rozdział I – VAT

8  Informator podatkowy

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Informacja Termin przesłania JPK_VAT

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Informacja Termin złożenia informacji VAT-27

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-7

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-8– przy we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-12 w  zakresie 
usług taksówek osobowych opodatkowanych 
w formie ryczałtu

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-13– rozliczenie 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw to-
warów podatników, którego dokonuje przedsta-
wiciel  podatkowy w imieniu własnym i na rzecz 
podatników

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Płatność Termin zapłaty podatku VAT

Czwartek 27 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-UE

Poniedziałek 31 grudnia 2018 r. Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11

Termin złożenia Rodzaj dokumentu
Inne deklaracje składane niezależnie od daty sztywnej

Termin złożenia Deklaracja / formularz / oświadczenie

Przed dniem dokonania pierwszej 
czynności opodatkowanej VAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT

Przed dniem dokonania pierwszej 
sprzedaży niezwolnionej 

VAT-R Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT dla do-
tychczas zwolnionych podmiotowoPrzed dniem utraty prawa do zwolnienia 

Przed początkiem miesiąca, w którym 
podatnik rezygnuje ze zwolnienia

Zmiana zakresu zgłoszenia VAT-UE VAT-R/UE Przed dokonaniem pierwszej niezgłoszonej 
czynności

Przed dniem pierwszego wewnątrz-
wspólnotowego nabycia czy wewnątrz-
wspólnotowej dostawy

VAT-R/UE Rejestracja dla potrzeb obrotu wewnątrzeuro-
pejskiego (NIP VAT-UE) oraz zgłoszenie zamiaru dokony-
wania czynności

Niezwłocznie po zaprzestaniu VAT-Z Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności 
opodatkowanych

15 dni od zaprzestania wewnątrz-
wspólnotowego nabycia czy wewnątrz-
wspólnotowej dostawy

VAT-R/UE Zgłoszenie zaprzestania wykonywania tych 
czynności.

7 dni od sporządzenia spisu z natury 
przy likwidacji

Zawiadomienie urzędu skarbowego o spisie, jego wartości 
i kwocie podatku należnego
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Termin złożenia Rodzaj dokumentu
Do końca kwartału poprzedzającego 
okres stosowania kwartalnego rozli-
czenia VAT 

Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego 
o wyborze kwartalnej metody rozliczeń VAT

Do końca miesiąca poprzedzającego 
okres stosowania zasad dla małego po-
datnika (metoda kasowa rozliczeń)

Zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego 
o wyborze metody kasowej rozliczeń

14 dni od daty powstania obowiązku 
podatkowego

VAT-9 Deklaracja VAT w sytuacji, gdy podatnik nie jest zo-
bowiązany do składania deklaracji okresowych

14 dni od daty powstania obowiązku 
podatkowego

VAT-10 Deklaracja VAT przy wewnątrzwspólnotowym na-
byciu nowych środków transportu VAT-23 Informacja o we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

Ustanowienie przedstawiciela podat-
kowego Niezwłocznie – dotyczy podmiotów zagranicznych

Wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku Wraz z deklaracja VAT-7 lub VAT-7K

Przed końcem miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc, w którym stosowany bę-
dzie ryczałt

Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego 
o wyborze ryczałtu TAXI

Przed końcem miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc, w którym wystawiane 
będą faktury VAT-marża 

Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego 
o wyborze zasad opodatkowania – pośrednika opodatko-
wanego

Przed początkiem miesiąca, w którym 
rezygnują ze zwolnienia Rezygnacja ze zwolnienia w zakresie złota inwestycyjnego
Przed rozpoczęciem pierwszej czynności

Przed rozpoczęciem pierwszej czyn-
ności

Zawiadomienie na piśmie naczelnika urzędu skarbowego 
o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu VAT 
podróżnym oraz złożenie kaucji

Przed dokonaniem dostawy Zawiadomienie biura wymiany informacji o VAT o zamia-
rze skorzystania z procedury trójstronnej

Przed dokonaniem czynności opodat-
kowanych na zasadach szczególnych

VAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego 
o wyborze miejsca opodatkowania

UWAGA!
Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następ-
ny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

• Mały podatnik w VAT 

W 2018 roku kwotą graniczną jest 5.176.000 zł oraz 194.000 zł.

W 2018 roku za małego podatnika VAT uważa się podatnika, u którego wartość sprze-
daży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 
odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Małym podatnikiem jest także prowa-
dzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący 
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agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, 
z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wy-
konane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatko-
wym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Kwoty 
wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Naro-
dowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podat-
kowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017 wynosi on 
4,3137 zł za euro.

Podstawa prawna: 

  Art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 
ze zm.).

• Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fi skalnej

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, czynności wy-
mienione w poniższej tabeli:

Poz. Symbol 
PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłącze-
niem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWi-
Uex 01.62.10.0)

2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych

3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarcza-
niem wody

4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze 
ścieków kanalizacyjnych

5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadają-
cych się do recyklingu

6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienada-
jących się do recyklingu

7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania 
odpadów innych niż niebezpieczne

8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów 
niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10 38.21.10.0 Usługi związane  z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich 
ostatecznego usunięcia

11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
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12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i po-
zostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem:
– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego 
przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką 
odpadami

14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za któ-
re są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st.Warszawy) lub zwią-
zek komunalny

15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, in-
nych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę 
m.st.Warszawy) lub związek komunalny

16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowa-
ny – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, 
innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę 
m.st.Warszawy) lub związek komunalny

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich 
lub ciągnionymi przez zwierzęta

18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowa-
nia oraz dostawy towarów na zamówienie

19 ex 55.10.10.0 Usługi  w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, 
motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świad-
czonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwa-
łego zakwaterowania bez obsługi – dotyczy wyłącznie usług świadczonych 
przez obozowiska dla dzieci

21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 
55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania po-
zostałych, gdzie indziej  niesklasyfi kowanych (z wyłączeniem usług hotelar-
skich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udo-
kumentowane fakturą

22 bez względu 
na symbol 
PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w  art. 2 pkt 25a ustawy

23 bez względu 
na symbol 
PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25 bustawy, pod warunkiem 
że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

24 bez względu 
na symbol 
PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warun-
kiem że podatnik świadczy usługi, októrych mowa w poz. 22

25 64–66 Usługi fi nansowe i ubezpieczeniowe
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26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawio-
nymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fak-
turą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność 
za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachu-
nek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 
członkiem), a z ewidencjii dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacz-
nie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

27 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych 
usług w całości zostało udokumentowane fakturą

28 bez względu 
na symbol 
PKWiU

Czynności notarialne

29 bez względu 
na symbol 
PKWiU

Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności  egze-
kucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika  
sądowego na podstawie odrębnych przepisów

30 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowy-
waniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowy-
waniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

31 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obo-
wiązkowych zabezpieczeń społecznych

32 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 
85.52.11.0),
– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

33 ex 
91.01.12.0

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej,
pomocnicze ogólne

34 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

35 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników  oraz 
przez  spółdzielnie mieszkaniowe na  rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje  
spółdzielcze własnościowe prawo do  lokalu lub które są właścicielami lokali położonych 
w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspól-
noty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

37 Dostawa nieruchomości

38 Dostawa towarów w systemie  wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostaw-
ca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika 
lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest człon-
kiem), a z ewidencjii dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkret-
nie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
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39 Świadczenie usług na rzecz osób fi zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wyko-
naną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika 
współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencjii 
dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności 
dotyczyła

40 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

41 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycz-
nej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

42 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez 
klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:
1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencjii dowodów dokumentujących transakcję 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

43 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewo-
zu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności 
związanych z wykonywaniem  usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy 
i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w trans-
porcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez 
osoby uprawnione do ich poboru na rzeczprzewoźnika kolejowego, a w szczególności przez 
drużyny konduktorskie)

44 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

45 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez 
te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz 
nauczycieli i personelu

47 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku 
wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

48 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez fl isaków pienińskich

49 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących 
z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnie-
nia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

50 Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku docho-
dowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumento-
wane fakturą

51 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność 
gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Objaśnienie: ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.
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• Wartości progów statystycznych dla INTRASTAT 

Progi statystyczne INTRASTAT

Próg podstawowy Próg szczegółowy

Dla przywozu 3.000.000 zł 50.000.000 zł

Dla wywozu 2.000.000 zł 93.000.000 zł

Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami UE zobowiązane są do składania 
zgłoszeń INTRASTAT. Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przy-
wozu oraz wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:
1. próg podstawowy (dawniej asymilacji) – pierwszy próg statystyczny, którego przekro-

czenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, 
która przekroczyła ten próg obrotów, automatycznie staje się zobowiązana do składania 
deklaracji INTRASTAT, począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego;

2. próg szczegółowy (dawniej specyfi czny) – wyznaczony na znacznie wyższym pozio-
mie niż próg asymilacji. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania 
bardziej szczegółowych deklaracji INTRASTAT (wymagany bardziej szczegółowy za-
kres danych np. dodatkowych kosztów transakcji).

Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalenda-
rzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów asymi-
lacji, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji na potrzeby systemu INTRASTAT. 
Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

• Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od VAT 

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do wyłączenia od VAT wynosi
50.000 zł.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie wystąpi w sytuacji, gdy nabywcą towaru będzie:
• rolnik ryczałtowy, który przeznacza towar dla prowadzonej działalności rolniczej;
• podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem 

od towarów i usług i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należ-
nego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług;

• podatnik, którego sprzedaż jest zwolniona podmiotowo od podatku na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT;

• osoby prawne, które nie są podatnikami
– jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kra-
ju nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.
Wyłączenie to ma jednak miejsce, jeżeli całkowita wartość netto WNT na terytorium 
kraju nie przekroczyła również w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł.
Podstawa prawna: 

  Art. 10, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1221 ze zm.).
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I. Podatki dochodowe

• PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – kalendarz podatnika

Lp. Termin wykonania Podmiot – podatnik
Treść obowiązku/Symbol 

formularza/Podstawa 
prawna

Deklaracje, zawiadomienia, oświadczenia
1 Przed rozpoczęciem roku 

podatkowego
Osoba fi zyczna, spółka cy-
wilna osób fi zycznych, spół-
ka jawna osób fi zycznych lub 
spółka partnerska, która chce 
dobrowolnie prowadzić księgi 
rachunkowe od początku na-
stępnego roku podatkowego, 
jeżeli przychody z  pozarolni-
czej działalności gospodarczej 
za poprzedni rok podatkowy 
nie przekroczyły dolnego limi-
tu zobowiązującego do prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych.

Złożenie zawiadomienia o pro-
wadzeniu ksiąg rachunkowych 
przez osobę fi zyczną lub wspól-
ników spółki do naczelnika urzę-
du skarbowego.

art. 24a ust. 5 ustawy o PIT 
art. 27 ustawy z 16 grudnia 

2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otocze-
nia prawnego przedsiębiorców 

(Dz.U. poz. 2255)
2 Do 20 stycznia roku podat-

kowego kontynuujący dzia-
łalność, a  w  przypadku, gdy 
podatnik rozpoczyna prowa-
dzenie działalności nie póź-
niej niż w  dniu uzyskania 
pierwszego przychodu.

Podatnik prowadzący poza-
rolniczą działalność gospodar-
czą albo rozpoczynający taką 
działalność, który dokonuje 
wyboru (zmiany) sposobu 
opodatkowania 19% stawką 
podatku na zasadach określo-
nych w art. 30c ustawy o PIT.

Złożenie oświadczenia o  wy-
borze opodatkowania do-
chodów 19% stawką podat-
ku na zasadach określonych 
w art. 30c ustawy o PIT.
Wybór sposobu opodatkowa-
nia dokonany w oświadczeniu 
dotyczy także lat następnych, 
chyba że podatnik, w terminie 
do 20 stycznia roku podatko-
wego, złoży zawiadomienie 
o  rezygnacji z  tego sposo-
bu opodatkowania lub złoży 
w tym terminie wniosek (PIT-
16) lub oświadczenie o wybo-
rze ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

art. 9a ust. 2 i 4 ustawy o PIT
3 Do 20 stycznia roku podat-

kowego kontynuujący dzia-
łalność, a  w  przypadku, gdy 
podatnik rozpoczyna prowa-
dzenie działalności – nie póź-
niej niż w  terminie 7 dni od 
dnia rozpoczęcia prowadze-
nia działu specjalnego

Podatnik prowadzący dzia-
ły specjalne produkcji rolnej 
albo rozpoczynający taką 
działalność, z  których dochód 
ustalany jest na podstawie pro-
wadzonych ksiąg, który doko-
nuje wyboru (zmiany) sposo-
bu opodatkowania 19% stawką 
podatku na zasadach określo-
nych w art. 30c ustawy o PIT.

Złożenie oświadczenia o  wy-
borze opodatkowania docho-
dów z  działów specjalnych 
produkcji rolnej 19% stawką 
podatku na zasadach określo-
nych w art. 30c ustawy PIT.

art. 9a ust. 7 i art. 43 ust. 3 
pkt 3 ustawy o PIT
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Lp. Termin wykonania Podmiot – podatnik
Treść obowiązku/Symbol 

formularza/Podstawa 
prawna

4. Do 20 stycznia roku podatko-
wego, a  w  przypadku gdy po-
datnik rozpoczyna prowadze-
nie działalności – nie później 
niż w  dniu uzyskania pierw-
szego przychodu.

Podatnik prowadzący pozarol-
niczą działalność gospodarczą 
albo rozpoczynający taką dzia-
łalność, który wybiera (zmie-
nia) formę opodatkowania na 
ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych.

Złożenie oświadczenia o  wy-
borze opodatkowania w  for-
mie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.
Jeżeli w  kolejnych latach, do 
20 stycznia roku podatkowego, 
podatnik nie zgłosi likwidacji 
działalności gospodarczej lub 
nie dokona wyboru innej for-
my opodatkowania, uważa się, że 
nadal prowadzi działalność opo-
datkowaną w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych.

art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałto-
wanym podatku dochodowym

5. Do 20 stycznia roku podatko-
wego, a w przypadku podatni-
ka rozpoczynającego osiąganie 
przychodu z tego tytułu – w ter-
minie do 20. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
w  którym podatnik osiągnął 
pierwszy przychód z tego tytułu 
albo do końca roku podatko-
wego, jeżeli pierwszy taki przy-
chód osiągnął w  grudniu roku 
podatkowego.

Podatnik uzyskujący przy-
chody z tytułu umowy najmu, 
podnajmu, dzierżawy, pod-
dzierżawy oraz innych umów 
o podobnym charakterze.

Złożenie oświadczenia o  wy-
borze opodatkowania w  for-
mie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.
Jeżeli do 20 stycznia roku po-
datkowego podatnik nie do-
konał wyboru innej formy 
opodatkowania, uważa się, że 
przychody uzyskiwane z  tego 
tytułu nadal są opodatkowane 
w formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych.

art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałto-
wanym podatku dochodowym

6. Do 20 stycznia roku podatko-
wego, a  w  przypadku rozpo-
częcia osiągania przychodów 
w  trakcie roku podatkowego 
– w terminie pierwszej wpła-
ty na ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych.

Małżonkowie, między którymi 
istnieje wspólność majątkowa, 
osiągający przychody, o  któ-
rych mowa w  art. 6 ust.  1a 
ustawy o  zryczałtowanym po-
datku dochodowym –  z  tytułu 
umowy najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy oraz 
innych umów o  podobnym 
charakterze.

Złożenie oświadczenia o opo-
datkowaniu całości przychodu 
przez jednego z małżonków.
Wybór zasady opodatkowa-
nia całości przychodu przez 
jednego z małżonków dotyczy 
również lat następnych, chyba 
że w  terminie do 20 stycznia 
roku podatkowego, małżon-
kowie zawiadomią właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
o  rezygnacji z  opodatkowania 
całości przychodu przez jedne-
go z małżonków.

art. 12 ust. 7 i 8a ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
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Lp. Termin wykonania Podmiot – podatnik
Treść obowiązku/Symbol 

formularza/Podstawa 
prawna

7. Do 20 stycznia roku 
podatkowego.

Podatnik prowadzący pozarol-
niczą działalność gospodarczą, 
z  której przychody opodatko-
wane są ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych, któ-
ry wybrał opłacanie podatku 
co kwartał.

Złożenie zawiadomienia 
o  wyborze opłacania ryczałtu 
od przychodów ewidencjono-
wanych co kwartał.
Jeżeli do 20 stycznia roku 
podatkowego podatnik nie 
zgłosił likwidacji działalno-
ści gospodarczej, nie dokonał 
wyboru innej formy opodat-
kowania lub nie zawiadomił 
naczelnika urzędu skarbowego 
o  zaprzestaniu opłacania ry-
czałtu co kwartał, uważa się, że 
nadal opłaca ryczałt co kwar-
tał. Wówczas nie składa zawia-
domienia.

art. 21 ust. 1c ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
8. Do 20 stycznia roku podat-

kowego, a  w  przypadku roz-
poczęcia prowadzenia działów 
specjalnych produkcji rolnej 
w  ciągu roku podatkowego – 
w terminie 7 dni od dnia roz-
poczęcia działalności.

Podatnicy prowadzący dzia-
ły specjalne produkcji rolnej, 
z których dochód ustalany jest 
przy zastosowaniu norm sza-
cunkowych dochodu.

Złożenie deklaracji PIT-6 
do wymiaru zaliczek podatku 
dochodowego od dochodów 
z  działów specjalnych pro-
dukcji rolnej ustalanych przy 
zastosowaniu norm szacunko-
wych dochodu.

art. 43 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 
ustawy o PIT

9. Do 20 stycznia roku podatko-
wego, a w przypadku podatni-
ka rozpoczynającego osiąganie 
przychodu z  tego tytułu – nie 
później niż w  dniu uzyskania 
pierwszego przychodu.

Podatnik uzyskujący przycho-
dy ze sprzedaży przetworzo-
nych w  sposób inny niż prze-
mysłowy produktów roślinnych 
i  zwierzęcych pochodzących 
z  własnej uprawy, hodowli lub 
chowu.

Złożenie oświadczenia o  wy-
borze opodatkowania w  for-
mie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.
Jeżeli w  kolejnych latach, do 
20 stycznia roku podatkowego, 
podatnik nie dokona wyboru 
innej formy opodatkowania, 
uważa się, że przychody uzy-
skiwane z tego tytułu nadal są 
opodatkowane w  formie ry-
czałtu od przychodów ewiden-
cjonowanych.

art. 9 ust. 5 ustawy o zryczałto-
wanym podatku dochodowym

10. Do 20 stycznia roku podat-
kowego, a  w przypadku po-
datników rozpoczynających

Podatnik prowadzący lub 
rozpoczynający prowadzenie 
pozarolniczej działalności

Złożenie wniosku o  zastoso-
wanie opodatkowania w formie 
karty podatkowej – PIT-16.
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działalność – przed jej rozpo-
częciem.

gospodarczej, który chce wy-
brać opodatkowanie w  formie 
karty podatkowej.

Jeżeli do 20 stycznia roku 
podatkowego podatnik nie 
zgłosił likwidacji działalno-
ści gospodarczej lub nie do-
konał wyboru innej formy 
opodatkowania, uważa się, że 
prowadzi nadal działalność 
opodatkowaną w  tej formie. 
W  przypadku prowadzenia 
pozarolniczej działalności go-
spodarczej w formie spółki cy-
wilnej wniosek o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty 
podatkowej składa jeden ze 
wspólników.

art. 29 ust. 1 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
11. Do końca pierwszego mie-

siąca roku podatkowego, 
a  w  przypadku podatników 
rozpoczynających działalność 
– w  terminie 30 dni od dnia 
jej rozpoczęcia.

Podatnicy prowadzący księgi 
rachunkowe.

Złożenie zawiadomienia o wy-
borze metody ustalania różnic 
kursowych, o której mowa w art. 
14b ust. 2 ustawy o PIT.
W przypadku rezygnacji z usta-
lania różnic kursowych tą me-
todą podatnik obowiązany jest 
zawiadomić o  tym fakcie do 
końca roku podatkowego po-
przedzającego rok podatkowy, 
w  którym zamierza zrezygno-
wać ze stosowania tej metody.
Rezygnacja może nastąpić po 
upływie trzech lat podatko-
wych.

art. 14b ust. 4, ust. 5 
ustawy o PIT

12. Do 20 lutego roku podatkowe-
go, w  którym po raz pierwszy 
została wybrana uproszczona 
forma wpłacania zaliczek.

Podatnik prowadzący pozarol-
niczą działalność gospodarczą 
lub działy specjalne produkcji 
rolnej, z których dochód usta-
lany jest na podstawie prowa-
dzonych ksiąg.

Złożenie zawiadomienia 
o wyborze uproszczonej formy 
wpłacania zaliczek.
Zaliczki miesięczne w  uprosz-
czonej formie w  danym roku 
podatkowym wpłaca się w wy-
sokości 1/12 kwoty obliczonej 
przy zastosowaniu skali podat-
kowej obowiązującej w  danym 
roku podatkowym lub stawki 
19% od dochodu z  pozarolni-
czej działalności gospodarczej
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lub od dochodu z  działów 
specjalnych produkcji rolnej 
ustalonego na podstawie pro-
wadzonych ksiąg, wykazanego 
w  zeznaniu o  wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesio-
nej straty), o  którym mowa 
w  art.  45 ust. 1 lub w  art. 45 
ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT.
Zawiadomienie dotyczy rów-
nież lat następnych, chyba że 
podatnik, w terminie do 20 lu-
tego roku podatkowego, zawia-
domi o rezygnacji z uproszczo-
nej formy wpłacania zaliczek.

art. 44 ust. 6b–6i i ust. 14 
ustawy o PIT

13. Do 20 lutego roku podatkowe-
go, a w przypadku rozpoczęcia 
prowadzenia działalności w trak-
cie roku podatkowego – w ter-
minie do dnia poprzedzającego 
dzień rozpoczęcia tej działal-
ności, nie później niż w dniu 
uzyskania pierwszego przychodu.

Mały podatnik lub podatnik 
rozpoczynający prowadzenie 
działalności gospodarczej albo 
prowadzenie działu specjalnego 
produkcji rolnej, z którego do-
chód ustalany jest na podstawie 
prowadzonych ksiąg, który wy-
brał kwartalny sposób wpłacania 
zaliczek.

Złożenie zawiadomienia o wy-
borze kwartalnego sposobu wpła-
cania zaliczek.
Zawiadomienie dotyczy również 
lat następnych, chyba że podat-
nik, w terminie do 20 lutego roku 
podatkowego, zawiadomi o re-
zygnacji z kwartalnego sposobu 
wpłacania zaliczek.

art. 44 ust. 3i i ust. 14 
ustawy o PIT

14. Do 30 kwietnia – w terminie 
złożenia zeznania podatko-
wego składanego za rok, w któ-
rym podatnik po raz pierwszy 
odlicza od podstawy obliczenia 
podatku faktycznie poniesione 
w  roku podatkowym wydatki 
na spłatę odsetek od kredytu 
(pożyczki) udzielonego podat-
nikowi na sfi nansowanie jed-
nej z inwestycji mającej na celu 
zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych.

Podatnik, który po raz pierwszy 
odlicza od podstawy obliczenia 
podatku faktycznie poniesione 
w roku podatkowym wydatki 
na spłatę odsetek od kredytu 
(pożyczki) udzielonego mu na 
sfi nansowanie inwestycji mającej 
na celu zaspokojenie własnych 
potrzeb mieszkaniowych, o któ-
rych mowa w art. 26b ustawy 
o PIT, w brzmieniu obowiązu-
jącym przed dniem 1 stycznia 
2007 r. oraz art. 9 ustawy z 16 
listopada 2006 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. 
nr 209, poz. 1316).

Złożenie oświadczenia o wy-
sokości wydatków związanych 
z  inwestycją służącą zaspoko-
jeniu potrzeb mieszkaniowych 
– PIT-2K.

art. 26b ust. 2 pkt 5 
ustawy o PIT, w brzmieniu 

obowiązującym przed 
1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 
ust. 3 ustawy z 16 listopada 

2006 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od 

osób fi zycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. 

nr 209, poz. 1316)
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15. Przed pierwszą wypłatą wy-
nagrodzenia w  roku podat-
kowym.

Podatnik uzyskujący przychody 
ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej 
lub spółdzielczego stosunku 
pracy, zasiłki pieniężne z  ubez-
pieczenia społecznego wypłaca-
ne przez zakład pracy, a w spół-
dzielni pracy – wypłatę z tytułu 
udziału w nadwyżce bilansowej.

Złożenie zakładowi pracy 
oświadczenia PIT-2 do celów 
zmniejszania miesięcznych zali-
czek na podatek dochodowy od 
osób fi zycznych o  1/12 kwoty 
zmniejszającej podatek. Oświad-
czenia nie składa się, jeżeli stan 
faktyczny wynikający z  oświad-
czenia złożonego w  latach po-
przednich nie uległ zmianie.

art. 32 ust. 3 i ust. 3a 
ustawy o PIT

16. Przed pierwszą wypłatą zasił-
ku w roku podatkowym.

Podatnik otrzymujący zasiłek 
pieniężny z ubezpieczenia spo-
łecznego od organu rentowego.

Złożenie organowi rentowe-
mu oświadczenia PIT-3 do 
celów zmniejszania miesięcz-
nych zaliczek na podatek do-
chodowy od osób fi zycznych 
o  1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek.

art. 34 ust. 4 ustawy o PIT
17. Przed pierwszą wypłatą na-

leżności w roku podatkowym 
lub przed upływem miesiąca, 
w  którym podatnik zaczął 
osiągać dochody.

Osoba:
• otrzymująca rentę lub eme-

ryturę z zagranicy za pośred-
nictwem osób prawnych i ich 
jednostek organizacyjnych,

• otrzymująca stypendium od 
uczelni, placówki naukowej, 
pracodawcy oraz innych 
jednostek organizacyjnych,

• tymczasowo aresztowana, 
skazana, otrzymująca na-
leżność za pracę wypłacaną 
przez areszt śledczy lub za-
kład karny,

• otrzymująca świadczenie in-
tegracyjne wypłacane przez 
centrum integracji społecz-
nej.

Złożenie płatnikowi oświad-
czenia PIT-2A do celów 
zmniejszania miesięcznych 
zaliczek na podatek dochodo-
wy od osób fi zycznych o  1/12 
kwoty zmniejszającej podatek.

art. 35 ust. 4 ustawy o PIT
18. Co najmniej siedem dni 

przed datą sporządzenia spi-
su z natury

Podatnicy zamierzający spo-
rządzić spis w  innym termi-
nie niż na dzień 1 stycznia, 31 
grudnia oraz na dzień rozpo-
częcia działalności gospodar-
czej, w szczególności zamierza-
jący zlikwidować działalność 
w trakcie roku.

Złożenie zawiadomienia o za-
miarze sporządzenia spisu z na-
tury.

§ 28 ust. 4 rozporządzenia mi-
nistra fi nansów z  18 kwietnia 
2014 r. w sprawie prowadzenia 
podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów
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19. W  terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy z  biurem ra-
chunkowym.

Podatnik (wszyscy wspólnicy), 
na którego zlecenie prowadze-
nie ksiąg zostało powierzone 
biuru rachunkowemu.

Złożenie zawiadomienia do 
naczelnika urzędu skarbowe-
go, któremu zostało złożone 
zawiadomienie o  prowadze-
niu księgi, wskazujące nazwę 
i adres biura, miejsce (adres) 
prowadzenia oraz przecho-
wywania księgi i  dowodów 
związanych z  jej prowadze-
niem.

art. 24a ust. 3b ustawy o PIT
20. W terminie 7 dni od powsta-

nia okoliczności powodują-
cych zmiany w  stosunku do 
stanu faktycznego podanego 
we wniosku o  zastosowanie 
opodatkowania w formie karty 
podatkowej lub likwidacji pro-
wadzonej działalności.

Podatnik opodatkowany w for-
mie karty podatkowej, jeśli 
zmiany w stosunku do wniosku 
o zastosowanie karty powodu-
ją utratę warunków do opodat-
kowania w tej formie lub mają 
wpływ na wysokość podatku, 
a także w przypadku likwidacji 
prowadzonej działalności.

Złożenie informacji PIT-
-16Z o  zmianach w  stosunku 
do wniosku o  opodatkowanie 
w formie karty podatkowej lub 
likwidacji prowadzonej dzia-
łalności.

art. 36 ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym

21. W terminie 7 dni od zaistnie-
nia zmian w prowadzonej pro-
dukcji w stosunku do podanej 
w deklaracji

Podatnik prowadzący dzia-
ły specjalne produkcji, który 
ustala dochody przy zastoso-
waniu norm szacunkowych.

Złożenie zawiadomienia o za-
istnieniu zmian w  prowadzo-
nej produkcji w  stosunku do 
podanej w deklaracji.

art. 43 ust. 3 pkt 1 
ustawy o PIT

22. W  terminie 7 dni od zaprze-
stania lub rozpoczęcia w  cią-
gu roku eksploatacji obiektów 
umożliwiających całoroczny 
cykl produkcji.

Podatnik prowadzący dzia-
ły specjalne produkcji, który 
ustala dochody przy zastoso-
waniu norm szacunkowych.

Złożenie zawiadomienia o  za-
przestaniu lub rozpoczęciu 
w ciągu roku eksploatacji obiek-
tów umożliwiających całorocz-
ny cykl produkcji.

art. 43 ust. 3 pkt 2 
ustawy o PIT

23. W  terminie 14 dni od dnia 
objęcia funkcji o  charakterze 
duszpasterskim.

Osoba duchowna, osiągająca 
przychody z opłat otrzymywa-
nych w  związku z  pełnionymi 
funkcjami o charakterze dusz-
pasterskim.

Złożenie zawiadomienia 
o rozpoczęciu pełnienia funk-
cji o  charakterze duszpaster-
skim.

art. 42 ust. 2 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
24. W  terminie 20 dni od dnia 

założenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów.

Podatnik prowadzący pozarolni-
czą działalność gospodarczą, któ-
ry rozpoczyna jej prowadzenie, 

Złożenie zawiadomienia o pro-
wadzeniu podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów.
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albo w  poprzednim roku po-
datkowym korzystał ze zry-
czałtowanego opodatkowania 
podatkiem dochodowym lub 
prowadził księgi rachunkowe.

§ 10 ust. 2, § 33 ust. 2 
rozporządzenia ministra 

fi nansów z 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie prowadzenia 

podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 728); art. 24a ust. 3a 
ustawy o PIT

25. Do 20. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w któ-
rym został otrzymany pierw-
szy w  roku podatkowym 
przychód.

Małżonkowie, między którymi 
istnieje wspólność majątkowa, 
osiągający ze źródła określone-
go w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o  PIT przychody ze wspólnej 
własności, wspólnego posiada-
nia lub wspólnego użytkowa-
nia rzeczy.

Złożenie oświadczenia o opo-
datkowaniu całości dochodu 
przez jednego z małżonków.
Wybór zasady opodatkowania 
całości dochodu przez jednego 
z małżonków dotyczy również 
lat następnych, chyba że w ter-
minie do 20. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w któ-
rym został otrzymany pierwszy 
w roku podatkowym przychód, 
małżonkowie zawiadomią w for-
mie pisemnej właściwego na-
czelnika urzędu skarbowego 
o rezygnacji z opodatkowania 
całości dochodu przez jednego 
z nich.

art. 8 ust. 4 i 6 ustawy o PIT

Rozliczenia w trakcie roku

26. Do 7. dnia następnego mie-
siąca –  za miesiąc poprzedni, 
a za grudzień – w terminie do 
28 grudnia roku podatkowego.

Podatnik prowadzący pozarol-
niczą działalność gospodarczą 
lub osoba fi zyczna, w  tym bę-
dąca rolnikiem, równocześnie 
prowadząca gospodarstwo rol-
ne, o której mowa w art. 23 ust. 
1a ustawy o zryczałtowanym po-
datku dochodowym (część XII 
tabeli) opodatkowani w formie 
karty podatkowej.

Wpłata podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej.

art. 31 ust. 5 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym

27. Do 20. dnia każdego miesiąca 
– za miesiąc poprzedni.
Podatnik nie wpłaca zaliczki za 
grudzień, jeżeli przed upływem 
terminu do jej wpłaty (tj. do 
20 stycznia następnego roku 
podatkowego) złoży zeznanie 
i dokona zapłaty podatku na 
zasadach określonych w art. 45 
ustawy o PIT.

Osoba fizyczna prowadząca 
pozarolniczą działalność go-
spodarczą, działy specjalne 
produkcji rolnej lub osiągają-
ca przychody z tytułu umowy 
najmu, podnajmu lub dzierżawy 
oraz innych umów o podobnym 
charakterze.

Wpłata zaliczki na podatek 
dochodowy.

art. 44 ust. 6 i ust. 14 oraz 
art. 43 ust. 4 ustawy o PIT
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28. Do 20. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym 
uzyskano przychód, a za gru-
dzień – w terminie
złożenia zeznania.

Podatnik podlegający ograni-
czonemu obowiązkowi podat-
kowemu, osiągający przychody 
określone w art. 29 ustawy o PIT, 
bez pośrednictwa płatnika.

Wpłata zryczałtowanego po-
datku dochodowego za miesią-
ce, w których podatnik uzyskał 
przychód.

art. 44 ust. 1b ustawy o PIT
29. Za miesiące od stycznia do li-

stopada – do 20. dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym uzyskano dochód (lub 
w którym podatnik wrócił do 
kraju), a za grudzień – w termi-
nie złożenia zeznania.

Podatnik osiągający dochody bez 
pośrednictwa płatnika:
• ze stosunku pracy z zagranicy,
• z emerytury i renty z zagra-

nicy,
• z  działalności określonej 

w art. 13 pkt 2, 4 i 6–9 usta-
wy o PIT.

Wpłata zaliczki miesięcznej na 
podatek dochodowy za miesiąc, 
w którym podatnik uzyskał dochód.
W przypadku podatników cza-
sowo przebywających za granicą, 
jeżeli termin płatności przypada 
po zakończeniu roku podatkowe-
go, należny podatek jest płatny 
w terminie złożenia zeznania.

art. 44 ust. 3a, 3e i 7 
ustawy o PIT

30. Za miesiące od stycznia do li-
stopada – do 20. dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym uzyskano dochód, a za 
grudzień – w terminie złożenia 
zeznania.

Podatnik uzyskujący przychody 
z innych źródeł, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, 
na podstawie umowy, do której 
stosuje się przepisy prawa cywil-
nego dotyczące umowy zlecenia 
lub o dzieło.

Wpłata zaliczki miesięcznej na 
podatek dochodowy za miesiąc, 
w którym podatnik uzyskał dochód.
Jeżeli podatnik dokonał w trakcie 
roku podatkowego wpłaty zalicz-
ki, jest obowiązany do wpłacania 
kolejnych zaliczek od dochodów 
uzyskanych z tego tytułu w na-
stępnych miesiącach, aż do końca 
tego roku podatkowego.

art. 44 ust. 1f ustawy o PIT
31. Do 20. dnia następnego mie-

siąca za miesiąc poprzedni, a za 
grudzień w terminie złożenia 
zeznania.

Podatnik opodatkowany ryczał-
tem od przychodów ewidencjo-
nowanych.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych. 

art. 21 ust. 1 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
32. Do 20. dnia miesiąca następu-

jącego po upływie kwartału, za 
który ryczałt ma być opłacony, 
a za ostatni kwartał roku podat-
kowego w terminie złożenia 
zeznania.

Podatnik opodatkowany ryczał-
tem od przychodów ewidencjo-
nowanych, który wybrał kwar-
talny sposób opłacania ryczałtu.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

art. 21 ust. 1a ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
33. Do 20. dnia miesiąca następu-

jącego po upływie kwartału, za 
który ryczałt ma być opłacony, 
a za czwarty kwartał do 28 grud-
nia roku podatkowego.

Osoba duchowna opodatkowa-
na zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od przychodów 
osób duchownych.

Wpłata ryczałtu od przychodów 
osób duchownych.

art. 47 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
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34. Do 20. dnia miesiąca następu-
jącego po upływie kwartału, 
za który pobierana jest zaliczka
Podatnik nie wpłaca zaliczki 
za ostatni kwartał, jeżeli przed 
upływem terminu do jej wpła-
ty (20 stycznia następnego roku 
podatkowego) złoży zeznanie 
i dokona zapłaty podatku na 
zasadach określonych w art. 45 
ustawy o PIT.

Osoba fi zyczna prowadząca po-
zarolniczą działalność gospodar-
czą lub działy specjalne produkcji 
rolnej, z których dochód ustalany 
jest na podstawie prowadzonych 
ksiąg, będąca małym podatni-
kiem lub rozpoczynająca prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 
działów specjalnych produkcji 
rolnej, która wybrała kwartalny 
sposób wpłacania zaliczek.

Wpłata zaliczki na podatek 
dochodowy.

art. 44 ust. 6 i ust. 14 
ustawy o PIT

35. Do 20. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym 
ten rok upłynął, lub wcześniej 
do 20. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym 
zaliczył składnik majątku do 
środków trwałych lub wartości 
niematerialnych.

Podatnik, który nabył lub wy-
tworzył we własnym zakresie 
składnik majątku, określony 
w przepisach ustawy o PIT do-
tyczących amortyzacji, o warto-
ści początkowej przekraczającej 
3.500 zł, i ze względu na przewi-
dywany okres używania równy 
lub krótszy niż rok nie zaliczył go 
do środków trwałych albo war-
tości niematerialnych i prawnych 
– w przypadku gdy w później-
szym terminie, w szczególności 
z upływem roku, zaliczy go do 
środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych.

Wpłata kwoty odsetek nali-
czonych od dnia zaliczenia do 
kosztów uzyskania przychodów 
wydatków na nabycie lub wytwo-
rzenie we własnym zakresie skład-
ników majątku do dnia, w którym 
okres ich używania przekroczył 
rok lub do dnia zaliczenia ich do 
środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych przed 
upływem roku od dnia ich nabycia 
lub wytworzenia.
Kwotę odsetek wykazuje się 
w zeznaniu rocznym.

art. 22e ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 
ustawy o PIT

Rozliczenia roczne
36. Do 31 stycznia roku następu-

jącego po roku podatkowym.
Osoba fi zyczna opodatkowana 
ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych.

Złożenie zeznania PIT-28 o wy-
sokości uzyskanego przychodu, 
wysokości dokonanych odliczeń 
i należnego ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych za rok 
podatkowy.

art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
37. Do 31 stycznia roku następu-

jącego po roku podatkowym.
Osoba fi zyczna opodatkowane 
w formie karty podatkowej.

Złożenie deklaracji PIT-16A 
o wysokości składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, zapłaconej 
i odliczonej od karty podatkowej 
w poszczególnych miesiącach 
roku podatkowego.

art. 31 ust. 4 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
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38. Do 31 stycznia roku następu-
jącego po roku podatkowym.

Osoba duchowna osiągająca 
przychody z opłat otrzymywa-
nych w związku z pełnieniem 
funkcji o charakterze duszpa-
sterskim, objęte zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym od 
przychodów osób duchownych.

Złożenie deklaracji PIT-19A o wy-
sokości składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, zapłaconej i odliczonej 
od zryczałtowanego podatku do-
chodowego od przychodów osób 
duchownych w poszczególnych 
kwartałach roku podatkowego.

art. 44 ust.4 ustawy 
o zryczałtowanym podatku 

dochodowym
39. Do 30 kwietnia roku następu-

jącego po roku podatkowym.
Podatnik podlegający ograni-
czonemu obowiązkowi podat-
kowemu, zamierzający opuścić 
terytorium Polski przed usta-
wowym terminem do złożenia 
zeznania, obowiązany jest złożyć 
zeznanie przed opuszczeniem 
terytorium Polski, chyba że roz-
liczy się wspólnie z dzieckiem 
lub małżonkiem albo wybierze 
opodatkowanie wg skali podat-
kowej w zakresie przychodów 
z art. 29 ustawy o PIT.

Podatnik obliczający podatek 
dochodowy według skali podat-
kowej, o której mowa w art. 27 
ust. 1 ustawy o PIT.

Złożenie zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym 
– PIT-36 lub PIT-37.
Wpłata różnicy pomiędzy po-
datkiem należnym od dochodu 
wynikającego z zeznania a sumą 
należnych za dany rok zaliczek, 
w tym również sumą zaliczek 
pobranych przez płatników.
Formularz PIT-36 składają 
w szczególności podatnicy, którzy:
1) prowadzili:
 –  pozarolniczą działalność go-

spodarczą opodatkowaną na 
ogólnych zasadach przy za-
stosowaniu skali podatkowej,

 –  działy specjalne produkcji 
rolnej,

2) uzyskali przychody:
 –  z najmu, podnajmu, dzierża-

wy, poddzierżawy lub z in-
nych umów o podobnym 
charakterze, opodatkowane 
na ogólnych zasadach,

 –  od których byli obowiązani 
samodzielnie opłacać zaliczki 
na podatek (np. z działalno-
ści wykonywanej osobiście),

 –  ze źródeł przychodów po-
łożonych za granicą,

40. Do 30 kwietnia roku następu-
jącego po roku podatkowym.
Podatnik podlegający ograni-
czonemu obowiązkowi podat-
kowemu, zamierzający opuścić 
terytorium Polski przed usta-
wowym terminem do złożenia

Podatnik prowadzący pozarolni-
czą działalność gospodarczą lub 
działy specjalne produkcji rolnej 
opodatkowane 19% stawką na 
zasadach określonych w art. 30c 
ustawy o PIT.

Złożenie zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym 
PIT-36L. 
Wpłata należnego podatku do-
chodowego wynikającego z ze-
znania albo różnicy pomiędzy
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zeznania, obowiązany jest złożyć 
zeznanie przed opuszczeniem 
terytorium Polski.

podatkiem należnym wynikają-
cym z zeznania a sumą należnych 
za dany rok zaliczek.

art. 45 ust. 1a pkt 2, ust. 4 
pkt 3 i ust. 7 ustawy o PIT

41. Do 30 kwietnia roku następują-
cego po roku podatkowym
Podatnik podlegający ograni-
czonemu obowiązkowi podat-
kowemu, zamierzający opuścić 
terytorium Polski przed usta-
wowym terminem do złożenia 
zeznania, obowiązany jest złożyć 
zeznanie przed opuszczeniem 
terytorium Polski.

Podatnik uzyskujący dochody 
z kapitałów pieniężnych opodat-
kowanych na zasadach określo-
nych w art. 30b ustawy o PIT.

Złożenie zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym 
PIT-38.
Wpłata należnego podatku 
dochodowego wynikającego 
z zeznania.

art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 7 
ustawy o PIT

42. Do 30 kwietnia roku następu-
jącego po roku podatkowym.
Podatnik podlegający ograni-
czonemu obowiązkowi podat-
kowemu, zamierzający opuścić 
terytorium Polski przed usta-
wowym terminem do złożenia 
zeznania, obowiązany jest złożyć 
zeznanie przed opuszczeniem 
terytorium Polski.

Podatnik, który uzyskał dochody 
z odpłatnego zbycia nieruchomo-
ści i praw majątkowych w roku 
podatkowym, nabytych lub wy-
budowanych po dniu 31 grud-
nia 2008 r., określonych w art. 10 
ust. 1 pkt 8, ustawy o PIT. tj.:
a) nieruchomości lub ich części 

oraz udziału w nieruchomo-
ści,

b) spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu miesz-
kalnego lub użytkowego oraz 
prawa do domu jednorodzin-
nego w spółdzielni mieszka-
niowej,

c) prawa wieczystego użytko-
wania gruntów.

Złożenie zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym 
PIT-39, w tym także dochodu 
zwolnionego z opodatkowania 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 
ustawy o PIT.
Dochodu z odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątko-
wych określonych w art. 10 ust. 1 
pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT nie 
łączy się z dochodami (przycho-
dami) z innych źródeł.
Wpłata należnego podatku 
dochodowego wynikającego 
z zeznania.

art. 45 ust. 1a pkt 3, ust. 4 
pkt 4 i ust. 7 oraz art. 30e ust. 4 

ustawy o PIT
43. Do 30 kwietnia roku następu-

jącego po roku podatkowym, 
w terminie złożenia zeznania 
rocznego PIT-36.

Podatnik prowadzący pozarol-
niczą działalność gospodarczą 
opodatkowaną według skali po-
datkowej, o której mowa w art. 27 
ust. 1 ustawy o PIT.

Rozliczenie podatku od docho-
dów osiąganych z tytułu działal-
ności prowadzonej na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej 
na podstawie zezwolenia – for-
mularz SSE-R (załącznik do 
zeznania PIT-36).

art. 7 ust. 3 i 4 ustawy 
z 2 października 2003 r. 

o zmianie ustawy o specjalnych 
strefach ekonomicznych 

i niektórych ustaw
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44. W terminie złożenia zeznań 
rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-
-36L.

Podatnik prowadzący pozarol-
niczą działalność gospodarczą, 
któremu właściwy organ podat-
kowy, na podstawie przepisów 
Ordynacji podatkowej, wydał 
decyzję o uznaniu prawidłowo-
ści wyboru i stosowania metody 
ustalania ceny transakcyjnej mię-
dzy podmiotami powiązanymi.

Złożenie sprawozdania o reali-
zacji uznanej metody ustalania 
ceny transakcyjnej.
Załącznik do zeznań PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L.

art. 45 ust. 5a ustawy o PIT 
oraz art. 21a ust. 2 ustawy 

o zryczałtowanym podatku 
dochodowym

45. Do końca dziewiątego miesiąca 
roku następującego po roku po-
datkowym zagranicznej spółki 
kontrolowanej. Jeżeli zagranicz-
na spółka kontrolowana nie ma 
ustalonego roku podatkowego 
albo rok ten przekracza okres 
kolejnych, następujących po 
sobie 12 miesięcy, przyjmuje 
się, że rokiem podatkowym za-
granicznej spółki kontrolowanej 
jest rok podatkowy podatnika.

Podatnik osiągający dochody 
z działalności prowadzonej przez 
zagraniczne spółki kontrolowane.

Złożenie zeznania o wysokości 
dochodu z zagranicznej spół-
ki kontrolowanej osiągniętego 
w roku podatkowym PIT-CFC.
Wpłata należnego podatku 
dochodowego wynikającego 
z zeznania.
Jeżeli podatnik osiąga dochody 
z więcej niż jednej zagranicznej 
spółki kontrolowanej, składa 
odrębne zeznanie o dochodach 
z każdej z tych spółek.

art. 45 ust. 1aa ustawy o PIT
46. Do 15 kwietnia roku następu-

jącego po roku podatkowym.
Podatnik uzyskujący docho-
dy od płatników określonych 
w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 
ust. 1 ustawy o PIT.

Złożenie wniosku do urzędu 
skarbowego o sporządzenie ze-
znania, o którym mowa w art.  5 
ust. 1 ustawy o PIT.

art. 45ca i 45cb ustawy o PIT



Rozdział II – Podatki dochodowe

28  Informator podatkowy

• PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – kalendarz płatnika

Lp. Termin wykonania Podmiot – płatnik
Treść obowiązku/Symbol 

formularza/Podstawa 
prawna

W zakresie poboru podatku zryczałtowanego i zaliczki na podatek dochodowy
1 Do 20. dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym 
pobrano zryczałtowany poda-
tek.

Płatnik określony w  art.  41 
ustawy o  PIT oraz spółdziel-
nie, o których mowa w art. 18 
nowelizacji ustawy o PIT 
z 12.11.2003 r. (Dz.U. Nr 202, 
poz. 1956, ze zm.).

Wpłata pobranego zryczałto-
wanego podatku dochodowe-
go na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego.
Przesłanie rocznej deklaracji 
PIT-8AR, do końca stycznia 
roku następującego po roku 
podatkowym.

art. 42 ust.1 i 1a ustawy 
o PIT oraz art. 5 ustawy 

z 16 listopada 2006 r. 
o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób 
fi zycznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 
(Dz.U. nr 217, poz. 1588 oraz 

z 2008 r. nr 209, poz. 1316)
2. Do 20. dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym 
pobrano zaliczkę.

Płatnicy określeni w:
1)  art.  31, 33, 34, 35 o  ustawy 

o PIT,
2)  art. 41 ust. 1 ustawy o PIT,
3)  art. 42e ustawy o PIT (tj. ko-

mornicy sądowi lub pod-
mioty niebędące następcą 
prawnym płatnika, w  sytu-
acji gdy przejęli zobowiąza-
nia zakładu pracy wynikają-
ce ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy na-
kładczej oraz spółdzielczego 
stosunku pracy),

4)  art. 35a ust. 1 ustawy o PIT 
w  brzmieniu obowiązują-
cym przed 26 października 
2007  r. w  związku z  art.  7 
ust.  7 ustawy z  24  sierpnia 
2007  r. o  zmianie ustawy 
o  promocji zatrudnie-
nia i  instytucjach ryn-
ku pracy oraz o  zmianie 
niektórych innych ustaw 
–  Dz.U. Nr  176, poz.  1243 
–  (tj. osoba prowadzą-
ca gospodarstwo domo-
we, która zawarła umowę

Wpłata pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy na 
rachunek właściwego urzę-
du skarbowego od dokona-
nych w miesiącu poprzednim 
m.in.:
–  wypłat z  tytułu stosunku 

służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej lub spół-
dzielczego stosunku pracy, 
zasiłków pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego, sty-
pendiów, emerytur i  rent 
krajowych i zagranicznych,

–  wypłat należności i  świad-
czeń osobom określonym 
w  art.  3 ust.  1 ustawy o  PIT 
z  tytułu działalności okre-
ślonej w  art.  13 pkt  2 i  4–9 
oraz art.  18 ustawy o  PIT,

–  wypłat należności osobom 
zatrudnionym w  gospodar-
stwie domowym na podsta-
wie umowy aktywizacyjnej.

Przesłanie rocznej deklara-
cji PIT-4R, do końca stycznia 
roku następującego po roku 
podatkowym.
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2 aktywizacyjną na podsta-
wie przepisów o  promocji 
zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy, w  brzmie-
niu obowiązującym przed 
26 października 2007 r.).

art. 38 ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 1 
i 1a oraz art. 42e ust. 1, 4 

i 5 ustawy PIT oraz art. 35a 
ust. 1, 4 i 4a ustawy o PIT 

w brzmieniu obowiązującym 
przed 26 października 2007 r. 

w związku z art. 7 ust. 7 ustawy 
z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 

ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz 

o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz.U. nr 176, poz. 1243).

W zakresie rocznego obliczenia podatku oraz sporządzania rocznych informacji
3. Do końca lutego roku nastę-

pującego po roku podatkowym 
– roczne obliczenie podatku.

Organy rentowe. Dokonanie rocznego obliczenia 
podatku PIT-40A, od podatników 
uzyskujących dochody z emerytur 
i rent, rent strukturalnych, rent 
socjalnych, świadczeń przed-
emerytalnych i zasiłków przed-
emerytalnych, nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych 
i przesłanie podatnikowi oraz 
urzędowi skarbowemu właściwe-
mu według miejsca zamieszkania 
podatnika. W przypadku podat-
nika podlegającego ograniczone-
mu obowiązkowi podatkowemu 
– urzędowi skarbowemu właści-
wemu w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych.

art. 34 ust. 7 i 9 ustawy o PIT
4. Do końca lutego roku następu-

jącego po roku podatkowym.
Organy rentowe. Sporządzenie imiennej infor-

macji o wysokości uzyskanego 
dochodu dla podatników, którym 
nie dokonują rocznego obliczenia 
podatku. Organy rentowe jeden 
egzemplarz informacji doręczają 
podatnikowi, a drugi – urzędowi 
skarbowemu właściwemu według 
miejsca zamieszkania podatnika. 
W przypadku podatnika podle-
gającego ograniczonemu obo-
wiązkowi podatkowemu – urzę-
dowi skarbowemu właściwemu 
w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych. Druk PIT-11A.

art. 34 ust. 8 ustawy o PIT
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Lp. Termin wykonania Podmiot – płatnik
Treść obowiązku / Symbol 

formularza/Podstawa 
prawna

5. Do końca lutego roku nastę-
pującego po roku podatkowym 
– jeżeli płatnik informacje składa 
urzędom skarbowym wyłącznie 
przy zastosowaniu środków ko-
munikacji elektronicznej oraz 
podatnikom.
Do końca stycznia roku nastę-
pującego po roku podatkowym 
– jeżeli płatnik informacje składa 
urzędowi skarbowemu w formie 
pisemnej, zgodnie z art. 45ba 
ust. 2 ustawy (płatnik nie jest 
obowiązany do złożenia urzę-
dowi skarbowemu informacji za 
pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej).
W przypadku gdy w trakcie roku 
podatkowego ustał obowiązek 
poboru zaliczki przez płatników, 
o których mowa w art. 31, 33 
i 35 ustawy o PIT – w terminie 
14 dni od dnia złożenia pisem-
nego wniosku podatnika.
W przypadku zaprzestania dzia-
łalności przez płatników, o któ-
rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 
ustawy o PIT przed upływem 
terminu dla złożenia informa-
cji – do dnia zaprzestania tej 
działalności.

W razie zaprzestania przez płat-
nika, o którym mowa w art. 35a 
ustawy PIT, poboru zaliczek 
przed końcem stycznia roku 
następującego po roku podat-
kowym – do dnia ustania obo-
wiązku poboru tych zaliczek.

Płatnicy określeni w:
1)  art. 31, 33 i 35 ustawy PIT, 

którzy dokonywali w ciągu 
roku wypłat m.in. ze stosunku 
pracy, służbowego, pracy na-
kładczej, zasiłków pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego, 
stypendiów oraz emerytur 
i rent z zagranicy, świadczeń 
integracyjnych,

2)  art. 41 ustawy o PIT, którzy do-
konywali w ciągu roku świad-
czeń osobom podlegającym 
w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu 
z tytułu działalności określo-
nej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz 
art. 18 ustawy o PIT,

4)  art. 42e ustawy o PIT, tj. ko-
mornicy sądowi lub podmioty 
niebędące następcą prawnym 
płatnika, w sytuacji gdy do-
konywali w ciągu roku wypłat 
wynikających ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej oraz spół-
dzielczego stosunku pracy,

4)  art. 35a ustawy o PIT, w brzmie-
niu obowiązującym przed 
dniem 26 października 2007 r. 
w związku z art. 7 ust. 7 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 
o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz o zmianie nie-
których innych ustaw – Dz.U. 
Nr 176, poz. 1243 tj. osoby 
prowadzące gospodarstwo 
domowe, którzy dokonywali 
w ciągu roku wypłat należności 
z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Sporządzenie informacji PIT-11 
dla podatników, którym nie do-
konuje się rocznego obliczenia 
podatku o uzyskanych przez po-
datnika dochodach oraz o po-
branych zaliczkach na podatek 
dochodowy w roku poprzednim 
i doręczenie podatnikowi oraz 
urzędowi skarbowemu właściwe-
mu według miejsca zamieszkania 
podatnika. W przypadku podat-
nika podlegającego ograniczone-
mu obowiązkowi podatkowemu 
– urzędowi skarbowemu właści-
wemu w sprawach opodatkowa-
nia osób zagranicznych.

art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 
pkt 1, art. 42e ust. 6 oraz 

art. 45ba ustawy o PIT oraz 
art. 35a ust. 5 ustawy o PIT 

w brzmieniu obowiązującym 
przed 26 października 2007 r. 

w związku z art. 7 ust. 7 
ustawy z 24 sierpnia 2007 r. 

o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 176, poz. 1243),

6. W terminach określonych dla 
PIT-11.

Płatnicy, o  których mowa 
w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, 
dokonujący wypłat należności 
wolnych od podatku na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b 
i pkt 17 osobom z tytułu peł-
nienia obowiązków społecznych 
i obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 
ustawy o PIT).

Sporządzenie informacji PIT-R.
Jeden egzemplarz informacji 
płatnik przesyła do urzędu 
skarbowego właściwego według 
miejsca zamieszkania podatni-
ka, drugi egzemplarz przekazuje 
podatnikowi.
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Lp. Termin wykonania Podmiot – płatnik
Treść obowiązku / Symbol 

formularza/Podstawa 
prawna

7. Do końca lutego roku nastę-
pującego po roku podatkowym 
– jeżeli płatnik informacje składa 
urzędom skarbowym wyłącznie 
przy zastosowaniu środków ko-
munikacji elektronicznej oraz 
podatnikom.
Do końca stycznia roku nastę-
pującego po roku podatkowym 
– jeżeli płatnik informacje składa 
urzędowi skarbowemu w formie 
pisemnej, zgodnie z art. 45ba 
ust. 2 ustawy (płatnik nie jest 
obowiązany do złożenia urzę-
dowi skarbowemu informacji za 
pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej).

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą oraz 
osoby prawne i ich jednostki 
organizacyjne oraz jednostki 
organizacyjne niemające oso-
bowości prawnej.

Informacje przekazywane 
podatnikowi i urzędowi skar-
bowemu właściwemu według 
miejsca zamieszkania podatni-
ka, a w przypadku podatnika  
podlegającego ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu  
– urzędowi skarbowemu wła-
ściwemu w sprawach opodat-
kowania osób zagranicznych 
– PIT-8C:
–  o wypłaconym stypendium,
–  o  wysokości przychodów 

z tytułu dokonywanych wy-
płat należności lub świadczeń, 
o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o PIT,

–  o wysokości dochodu, o któ-
rym mowa w 30b ust. 2 ustawy 
o PIT.

art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3, 
art. 42a oraz art. 45ba 

ustawy o PIT

8. Do końca lutego roku nastę-
pującego po roku podatkowym 
– jeżeli płatnik informacje składa 
urzędom skarbowym wyłącznie 
przy zastosowaniu środków ko-
munikacji elektronicznej oraz 
podatnikom.
Do końca stycznia roku nastę-
pującego po roku podatkowym 
–  jeżeli płatnik informacje 
składa urzędowi skarbowemu 
w formie pisemnej, zgodnie 
z art. 45ba ust. 2 ustawy (płat-
nik nie jest obowiązany do zło-
żenia urzędowi skarbowemu 
informacji za pośrednictwem 
środków komunikacji elektro-
nicznej).
W razie zaprzestania działalności 
przez płatnika przed upływem 
terminu dla złożenia informacji 
– do dnia zaprzestania działal-
ności, lub na wniosek podatni-
ka – w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku.

Płatnik zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fi zycz-
nych, określony w art. 41 usta-
wy PIT; podmiot zobowiązany 
do sporządzenia i przekazania 
informacji na podstawie art. 42 
ust. 6 ustawy o PIT.

Przesłanie podatnikowi, pod-
legającemu ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu, 
a także urzędom skarbowym 
właściwym w sprawach opo-
datkowania osób zagranicznych 
informacji IFT-1/IFT-1R o wy-
sokości przychodu (dochodu) 
uzyskanego przez osoby fizycz-
ne niemające w Polsce miejsca 
zamieszkania.

art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3–4 
oraz art. 45ba ustawy o PIT
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• PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – kalendarz płatnika

Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego 
Zaliczki miesięczne W  terminie do dnia 

20. każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni. 

Obecnie podatnicy stosują 
zasady wpłat ostatniej za-
liczki, polegające na przesu-
nięciu terminu jej wpłaty na 
okres do 20. dnia pierwszego 
miesiąca następnego roku 
podatkowego (art. 25 ust. 1a 
ustawy). Podatnicy mogą 
być zwolnieni z obowiązku 
wpłaty ostatniej zaliczki, jeże-
li przed upływem terminu jej 
wpłaty, tj. do 20. dnia pierw-
szego miesiąca następnego 
roku podatkowego, dokonają 
rocznego rozliczenia podat-
ku w wyniku złożenia zezna-
nia na formularzu CIT-8. 

Podatnicy wymienieni 
w art. 1 ustawy, w tym po-
datkowa grupa kapitałowa, 
w zakresie dochodów okre-
ślonych w art. 3 ust. 1 ustawy 
(mający siedzibę lub zarząd 
na terytorium RP – podle-
gający obowiązkowi podat-
kowemu od całości swoich 
dochodów) oraz w art. 3 
ust. 2 ustawy (niemający 
siedziby lub zarządu na te-
rytorium RP – podlegający 
obowiązkowi podatkowemu 
od dochodów, które osiągają 
na terytorium RP).
W imieniu podatkowej grupy 
kapitałowej zaliczki oblicza 
i wpłaca spółka ją reprezen-
tująca, wskazana w umowie 
o utworzeniu tej grupy. 

Wpłata zaliczki miesięcznej 
w wysokości różnicy mię-
dzy podatkiem należnym 
od dochodu osiągniętego 
od początku roku podat-
kowego a sumą zaliczek 
należnych za poprzednie 
miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a 
ustawy).
Od 2012 r. sposób ustalania 
i wpłaty ostatniej zaliczki 
oparty jest na zasadach ra-
chunku narastającego, tj. na 
podstawie rzeczywistych 
wyników za okres od po-
czątku do ostatniego dnia 
roku podatkowego. 
 

Zaliczki kwartalne W  terminie do dnia 
20. każdego miesiąca na-
stępującego po kwartale, 
za który jest wpłacana 
zaliczka.
Obecnie podatnicy stosu-
ją zasady wpłat ostatniej 
zaliczki, polegające na 
przesunięciu terminu jej 
wpłaty na okres do 20. 
dnia pierwszego miesiąca 
następnego roku podatko-
wego (art. 25 ust. 1c ustawy 
o CIT). Podatnicy mogą 
być zwolnieni z obowiązku 
wpłaty ostatniej zaliczki, 
jeżeli przed upływem ter-
minu jej wpłaty, tj. do 20. 
dnia pierwszego miesiąca 
następnego roku podatko-
wego, dokonają rocznego 
rozliczenia podatku w wy-
niku złożenia zeznania na 
formularzu CIT-8.

Mali podatnicy oraz 
w  pierwszym roku po-
datkowym podatnicy roz-
poczynający działalność, 
z  zastrzeżeniem art.  25 
ust. 1c ustawy.

Wpłata zaliczki kwartalnej 
w wysokości różnicy mię-
dzy podatkiem należnym 
od dochodu osiągniętego 
od początku roku podat-
kowego a sumą zaliczek 
należnych za poprzednie 
kwartały (art. 25 ust. 1b 
ustawy o CIT).
Podatnicy, którzy wybrali 
kwartalne wpłaty zaliczek 
mają obowiązek w terminie 
do dnia 20. drugiego miesią-
ca roku podatkowego zawia-
domić w formie pisemnej 
właściwego naczelnika urzę-
du skarbowego o wyborze tej 
metody. Zawiadomienie to 
dotyczy lat następnych, chyba 
że podatnik w terminie wpła-
ty pierwszej zaliczki za dany 
rok podatkowy zawiadomi 
o rezygnacji z kwartalnych 
wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e 
i 2 ustawy o CIT).
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Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

Zaliczki miesięczne 
lub kwartalne

Możliwość wpłaty zaliczek 
miesięcznych lub kwartal-
nych, począwszy od dnia 
20 października każdego 
roku – przez podatników 
prowadzących działalność 
pozarolniczą i rolniczą. 

Podatnicy uzyskujący 
w roku podatkowym przy-
chody z działalności rolni-
czej oraz z innych źródeł, 
u których w roku poprze-
dzającym rok podatkowy 
udział przychodów z dzia-
łalności rolniczej w ogól-
nej kwocie przychodów 
wynosił co najmniej 50%. 

Wpłata zaliczki w  wy-
sokości różnicy między 
podatkiem należnym od 
dochodu osiągniętego 
od początku roku podat-
kowego a sumą zaliczek 
należnych za poprzednie 
miesiące (art. 25 ust. 1–1c 
i 2a ustawy o CIT). 

Zaliczki 
w uproszczonej 
formie

Wpłaty miesięcznych zali-
czek w terminach do dnia 
20. miesiąca za miesiąc po-
przedni, w wysokości 1/12 
podatku należnego (lub 
przypadającego propor-
cjonalnie na miesiąc, jeżeli 
rok podatkowy trwał kró-
cej lub dłużej niż 12 kolej-
nych miesięcy) wykazane-
go w zeznaniu, złożonym 
w roku poprzedzającym 
dany rok podatkowy, jeżeli 
w tym zeznaniu podatni-
cy nie wykazali podatku 
należnego mogą wpłacać 
zaliczki miesięczne w ww. 
wysokości podatku należ-
nego wynikającego z ze-
znania złożonego w roku 
poprzedzającym dany rok 
podatkowy o dwa lata.

Podatnicy, którzy w ter-
minie wpłaty pierwszej 
zaliczki zawiadomili 
urząd skarbowy o wybo-
rze uproszczonej formy 
wpłat zaliczek, z wyłącze-
niem podatników, którzy 
po raz pierwszy podjęli 
działalność w roku poprze-
dzającym rok podatkowy 
lub w roku podatkowym. 

Według zasad określonych 
w art. 25 ust. 6–10 ustawy.

Jednorazowe wpłaty 
podatku

Do 20. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, 
w którym dokonano wy-
datku, jeżeli podatnicy wy-
mienieni w art. 17 ust. 1 
ustawy o CIT, korzystający 
ze zwolnienia w związku 
z przeznaczeniem docho-
dów na cele statutowe lub 
inne cele określone w tym 
przepisie, wydatkowali 
dochód na inne cele niż 
określone w art. 17 ust. 1b 
ustawy o CIT.

Podatnicy uprawnieni do 
zwolnienia przedmioto-
wego na podstawie art. 17 
ust. 1 ustawy, przeznaczają-
cy dochody na cele statuto-
we lub inne cele określone 
w tym przepisie, którzy 
uprzednio zadeklarowali, 
że przeznaczą dochód na 
te cele i dochód ten wydat-
kowali na inne cele. 

Obowiązek wpłaty podat-
ku zgodnie z art. 25 ust. 4 
ustawy o CIT.
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Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

Odsetki „amortyza-
cyjne”

Do 20. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, 
w którym upłynął roczny 
okres używania składni-
ków majątku podlegają-
cych amortyzacji.

Podatnicy amortyzujący 
składniki majątku. 

Kwota odsetek naliczonych 
od dnia zaliczenia do kosz-
tów uzyskania przychodów 
wydatków na nabycie lub 
wytworzenie we własnym 
zakresie składników mająt-
ku do dnia, w którym okres 
ich używania przekroczył 
rok, lub do dnia zaliczenia 
ich do środków trwałych 
lub wartości niematerial-
nych i prawnych – art.16e 
ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy 
o CIT.

Zryczałtowany podatek dochodowy
CIT-6R roczna de-
klaracja.
CIT-6AR roczna de-
klaracja.
CIT-7 informacja.

Wpłata w  trakcie 
roku podatkowego 
przez płatnika zry-
czałtowanego podat-
ku dochodowego od 
osób prawnych, od 
dochodów (przycho-
dów) osiągniętych 
przez podatnika ma-
jącego siedzibę lub 
zarząd na terytorium 
RP z tytułu dywidend 
i innych przychodów 
z udziału w zyskach 
osób prawnych.

Obowiązek przekazania 
podatku w terminie do 
7. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, 
w którym pobrano zry-
czałtowany podatek, lub 
w którym powstał dochód.

Deklaracje CIT-6R i CIT-
-6AR – w terminie do końca 
pierwszego miesiąca roku 
następującego po roku 
podatkowym, w którym 
powstał obowiązek zapłaty 
podatku.

CIT-7 – do 7. dnia miesiąca 
następującego po miesią-
cu, w  którym pobrano 
podatek.

Płatnik, o którym mowa 
w art. 26 ust. 1 ustawy, 
dokonujący wypłat dywi-
dend i innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, o których 
mowa w art. 22 ustawy 
o CIT.
W przypadku dochodu, 
o którym mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 6 ustawy, płatni-
kiem jest spółka przejmu-
jąca lub nowo zawiązana 
przy podziale spółek kapi-
tałowych.

W przypadku dochodu, 
o którym mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, 
spółka przejmująca przy 
połączeniu lub podzia-
le spółek kapitałowych, 
obowiązana jest do wpłaty 
zryczałtowanego podatku 
(art. 25a ustawy o CIT).

Przekazanie przez płatnika 
kwoty podatku do właści-
wego urzędu skarbowego 
(art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 
2 i 3 ustawy o CIT).

Złożenie przez płatnika 
do urzędu skarbowego 
rocznych deklaracji CIT-
-6R i CIT-6AR (art. 26a 
ustawy o CIT).

Przekazanie przez płatni-
ka podatnikowi informacji 
CIT-7 o pobranym podat-
ku dochodowym (art. 26 
ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy 
o CIT).
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Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

CIT-10Z roczna de-
klaracja.
IFT-2 informacja
IFT-2R roczna infor-
macja.

Wpłata w  trakcie 
roku podatkowego 
przez płatnika zry-
czałtowanego podat-
ku dochodowego od 
osób prawnych, od 
dochodów (przycho-
dów) osiągniętych 
przez podatnika nie-
mającego siedziby lub 
zarządu na terytorium 
RP z tytułu dywidend 
i innych przychodów 
z udziału w zyskach 
osób prawnych z ty-
tułu wypłat, o któ-
rych mowa w art. 21 
ust.  1 ustawy (np. 
należności licencyj-
nych) i w art. 22 ust. 1 
ustawy o CIT (np. dy-
widendy).

Obowiązek przekazania 
przez płatnika podatku 
w  terminie do 7. dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobra-
no zryczałtowany podatek.

Deklaracja CIT-10Z 
składana przez płatnika 
–  w  terminie do końca 
pierwszego miesiąca roku 
następującego po roku 
podatkowym, w którym 
powstał obowiązek zapłaty 
podatku.

Informacja IFT-2 – w ter-
minie 14 dni od dnia zło-
żenia przez podatnika 
pisemnego wniosku.

Informac ja  IFT-2R 
– w terminie do końca 
3. miesiąca roku nastę-
pującego po roku podat-
kowym, w którym doko-
nano wypłat lub do dnia 
zaprzestania przez płat-
nika działalności przed 
upływem tego terminu.

Płatnik – dokonujący wy-
płat należności osobom, 
które nie mają na teryto-
rium RP siedziby lub za-
rządu, wymienionych w:
1) art. 21 ust. 1 ustawy 
o CIT – z tytułu odsetek, 
należności licencyjnych, 
świadczeń doradczych, 
księgowych, badania ryn-
ku, usług prawnych, usług 
reklamowych, zarządzania 
i kontroli, przetwarzania 
danych, usług rekrutacji 
pracowników i pozyskiwa-
nia personelu, gwarancji 
i poręczeń oraz świadczeń 
o podobnym charakterze, 
2) art. 22 ust. 1 ustawy 
o CIT – z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych. 

Przekazanie przez płatnika 
kwoty podatku do właści-
wego urzędu skarbowego.
Złożenie przez płatnika do 
urzędu skarbowego rocz-
nej deklaracji CIT-10Z 
(art. 26a ustawy o CIT).
Przekazanie przez płatnika 
podatnikowi oraz urzędo-
wi skarbowemu informacji 
o pobranym podatku na 
wniosek podatnika (IFT-
2) oraz informacji za cały 
rok podatkowy (IFT-2R) 
– art. 26 ust. 3–3d ustawy 
o CIT.

CIT-9R roczna de-
klaracja.
Wpłata podatku od 
przychodu z tytułu 
wywozu ładunku 
i pasażerów przyję-
tych w porcie pol-
skim.

Wpłata podatku przed 
wyjściem statku z portu 
polskiego lub wpłata za-
liczki od przewidywanego 
przychodu i w ciągu 60 dni 
od dnia wyjścia z portu 
wpłata różnicy między 
kwotą należnego podat-
ku a  kwotą wpłaconej 
zaliczki.
CIT-9R – w terminie do 
końca pierwszego miesią-
ca roku następującego po 
roku podatkowym, w któ-
rym powstał obowiązek 
zapłaty podatku.

Zagraniczne przedsiębior-
stwa morskiej żeglugi han-
dlowej.

Wpłata podatku na podsta-
wie art. 26 ust. 1b ustawy.
Przekazanie do urzędu 
skarbowego rocznej de-
klaracji CIT-9R (art. 26a 
ustawy o CIT).
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Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

CIT-11R roczna de-
klaracja.
Wpłata podatku od 
dochodów z  dywi-
dend i innych przy-
chodów z  tytułu 
udziału w  zyskach 
osób prawnych, wy-
datkowanych na inne 
cele niestatutowe, 
powodujące utratę 
prawa do zwolnienia.

Wpłata podatku do 20. dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokona-
no wydatku na inne cele niż 
cele statutowe lub inne cele 
wymienione w art. 17 ust. 1 
ustawy o CIT, w związku 
z wcześniejszym oświad-
czeniem, o przeznaczeniu 
dochodu z dywidend oraz 
innych przychodów z tytu-
łu udziału w zyskach osób 
prawnych na cele uprawnia-
jące do zwolnienia.
CIT-11R – w terminie do 
końca pierwszego miesią-
ca roku następującego po 
roku podatkowym, w któ-
rym powstał obowiązek 
zapłaty podatku.

Podatnicy uprawnieni 
do zwolnienia przed-
miotowego na podstawie 
art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, 
przeznaczający dochody 
na cele statutowe lub inne 
cele określone w tym prze-
pisie, osiągający dochody 
z dywidend lub inne przy-
chody z udziału w zyskach 
osób prawnych, od których 
płatnik nie pobrał podatku, 
wydatkujący dochody na 
inne cele niestatutowe.

Wpłata zryczałtowanego 
podatku (art. 26 ust. 4 i 5 
ustawy).

CIT-5 oświadczenie Nie później niż w dniu 
dokonania wypłaty na-
leżności.

Podatnicy osiągający do-
chody z dywidend lub inne 
przychody z udziału w zy-
skach osoby prawnej, któ-
rzy składają oświadczenie 
płatnikom dokonującym 
wypłat tych należności, 
o przeznaczeniu tych do-
chodów (przychodów) na 
cele statutowe lub inne cele 
określone w art. 17 ust. 1 
ustawy o CIT.

Oświadczenie o  prze-
znaczeniu dochodów 
z  dywidend lub innych 
przychodów z  tytułu 
udziału w zyskach osób 
prawnych na cele statuto-
we lub inne cele określo-
ne w art. 17 ust. 1 ustawy 
o CIT, uprawniające do 
zwolnienia (art. 26 ust. 1a 
ustawy o CIT).

Szczególna dokumentacja podatkowa
W dowolnej formie W terminie 7 dni od dnia 

doręczenia żądania orga-
nów podatkowych lub or-
ganów kontroli skarbowej.

Obowiązek sporządzenia 
dokumentacji podatkowej 
może dotyczyć:
1) podatników dokonują-

cych transakcji z pod-
miotami powiązanymi 
z  tymi podatnikami 
w rozumieniu art. 11 
ust. 1 i 4 ustawy,

2) podatników doko-
nujących transakcji, 
w związku z którymi 
zapłata należności 
wynikających z  tych 
transakcji dokonywana 
jest bezpośrednio lub

Dokumentacja powinna 
obejmować:
1) określenie funkcji, 

jakie spełniać będą 
podmioty uczestni-
czące w  transakcji 
(uwzględniając użyte 
aktywa i podejmowane 
ryzyko),

2) określenie wszyst-
kich przewidywanych 
kosztów związanych 
z transakcją oraz for-
mę i termin zapłaty,

3) metodę i sposób kal-
kulacji zysków oraz



Informator podatkowy 37

Rozdział II – Podatki dochodowe

Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

pośrednio na rzecz 
podmiotu mającego 
miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę albo 
zarząd na terytorium 
lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję 
podatkową („raje po-
datkowe”).

określenie ceny przed-
miotu transakcji,

4) określenie strategii go-
spodarczej oraz innych 
działań w jej ramach 
–  w  przypadku gdy 
na wartość transakcji 
miała wpływ strategia 
przyjęta przez podmiot,

5) wskazanie innych czyn-
ników – w przypadku 
gdy w celu określenia 
wartości przedmiotu 
transakcji przez pod-
mioty uczestniczące 
w transakcji uwzględ-
nione zostały te inne 
czynniki,

6) określenie oczekiwa-
nych przez podmiot 
obowiązany do spo-
rządzenia dokumen-
tacji korzyści zwią-
zanych z uzyskaniem 
świadczeń – w przy-
padku umów dotyczą-
cych świadczeń (w tym 
usług) o charakterze 
niematerialnym (art. 9a 
ustawy o CIT). 

Zeznanie za rok podatkowy
CIT-8 –  zeznanie 
roczne
Załączniki; infor-
macje
CIT-8/O CIT-ST
SSE-R, CIT-BR, CIT-
-D, sprawozdanie 
o realizacji uznanej 
metody ceny trans-
akcyjnej.

Do końca 3. miesiąca na-
stępnego roku

Zeznanie CIT-8 składają 
podatnicy podatku docho-
dowego od osób prawnych, 
o których mowa w art. 1 
ustawy, w zakresie docho-
dów określonych w art. 3 
ust. 1 ustawy o CIT (mający 
siedzibę lub zarząd na te-
rytorium RP – podlegający 
obowiązkowi podatkowe-
mu od całości swoich do-
chodów) oraz w art. 3 ust. 2 
ustawy o CIT (niemający 
siedziby lub zarządu na te-
rytorium RP – podlegający 
obowiązkowi podatkowe-
mu od dochodów, które 
osiągają na terytorium RP). 

Zeznanie CIT-8 
o wysokości osiągnięte-
go dochodu (poniesionej 
straty) przez podatnika 
podatku dochodowego 
od osób prawnych za rok 
podatkowy. Wpłata podat-
ku należnego albo różnicy 
między podatkiem należ-
nym od dochodu wykaza-
nego w zeznaniu a sumą 
należnych zaliczek za okres 
od początku roku (art. 27 
ust. 1–3 ustawy o CIT).
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Rodzaj 
zobowiązania oraz 

typ formularza 
Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku 

– podstawa prawna

CIT-8A lub CIT-8B. 
Załączniki:
CIT-ST, CIT-D, CIT-
-BR, sprawozdanie 
o realizacji uznanej 
metody ceny trans-
akcyjnej.

Do końca 3. miesiąca na-
stępnego roku

Zeznanie CIT-8A i CIT-
-8B – podatkowa grupa 
kapitałowa, o której mowa 
w art. 1a ustawy. 
Składający – spółka repre-
zentująca podatkową gru-
pę kapitałową, wskazana 
w umowie o utworzeniu 
tej grupy.

CIT-8A i CIT-8B – zezna-
nia o wysokości osiągnięte-
go dochodu (straty) przez 
podatkową grupę kapita-
łową i wpłacenie podatku 
należnego albo różnicy 
między podatkiem należ-
nym od dochodu wykaza-
nego w zeznaniu a sumą 
należnych zaliczek za okres 
od początku roku (art. 27 
ust. 1–3 ustawy o CIT).

CIT-CFC. Do końca 9. miesiąca 
następnego roku podat-
kowego.

Podatnicy osiągający do-
chody z działalności pro-
wadzonej przez zagranicz-
ne spółki kontrolowane.

Złożenie zeznania i wpła-
ta należnego podatku do-
chodowego (art. 27 ust. 2a 
ustawy o CIT). 

Dokumenty bilan-
sowe:
sprawozdanie fi nan-
sowe wraz z opinią 
i raportem podmio-
tu uprawnionego do 
badania sprawozdań 
fi nansowych,
a spółki – także odpis 
uchwały zgromadze-
nia zatwierdzającej 
sprawozdanie fi nan-
sowe.

W terminie 10 dni od daty 
zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania fi nansowego.

Podatnicy obowiązani do 
sporządzenia sprawozdania 
fi nansowego.

Przekazanie dokumentów 
bilansowych do urzędu 
skarbowego (art. 27 ust. 2 
ustawy o CIT). 

Informacja o otrzymanych darowiznach
CIT-D W terminie złożenia zezna-

nia – do końca 3. miesiąca 
następnego roku.

Podatnicy, którzy nie skła-
dają zeznania, a otrzymali 
darowizny, o których mowa 
w art. 18 ust. 1f ustawy 
o CIT.

Informacja CIT-D o otrzy-
manych darowiznach skła-
dana do urzędu skarbowe-
go w formie samodzielnego 
formularza (art. 18 ust. 1f 
ustawy o CIT). 

Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach
CIT-VC W terminie złożenia ze-

znania – do końca 3. mie-
siąca roku następującego 
bezpośrednio po roku, 
w którym udziały (akcje) 
zostały nabyte.

Spółki kapitałowe oraz ko-
mandytowo-akcyjne, speł-
niające warunki wskazane 
w art. 14 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z 25 września 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wspieraniem 
innowacyjności, które to 
spółki nabyły lub nabędą 
udziały (akcje).

Informacja CIT-VC o na-
bytych udziałach (akcjach) 
w  spółkach, o  których 
mowa w  art.  14 ust.  3 
pkt 1 ustawy z 25 września 
2015 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze 
wspieraniem innowacyj-
ności, składana do urzę-
du skarbowego w formie 
samodzielnego formularza.
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• Jednorazowy odpis amortyzacyjny 

W 2018 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu:
216.000 zł.

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w  roku 
podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w tym wypadku jednorazowo od wartości po-
czątkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KŚT, z wyłączeniem samocho-
dów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do 
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych, do wysoko-
ści 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 ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku po-
przedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Zgodnie z tabelą nr 190/A/
NBP/2017 wynosi on 4,3137 zł za euro.
Podstawa prawna: 

  Art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., 
poz. 200 ze zm.). 

  Art.  16k ust.  7 ustawy z  15 lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).

• Koszty uzyskania przychodu 

W 2018 roku koszty uzyskania przychodu wynoszą:

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111,25 zł

Rocznie 1.335 zł

Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2.002,05 zł

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139,06 zł

Rocznie 1.668,72 zł

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 2.502,56 zł
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• Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Lp. Tytuł przychodów uzyskiwanych przez twórcę Roczny limit 50% 
kosztów uzyskania 

przychodów

1 Zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, to-
pografi i układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemy-
słowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

42.764 zł

2 Opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wyna-
lazku, topografi i układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, 
otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jed-
nostki, z którą zawarto umowę licencyjną

3 Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wyko-
nawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepi-
sów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Przepis ten 
stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:t
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, archi-
tektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk pla-
stycznych, muzyki, fotografi ki, twórczości audiowizualnej, pro-
gramów komputerowych, choreografi i, lutnictwa artystycznego, 
sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, re-
żyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz 
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, ko-
stiumografi i, scenografi i;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzy-
stów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.

Podstawa prawna: 

  Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r., poz. 200 ze zm.). 

• Limit zwolnienia nieodpłatnych świadczeń z podatku dochodowego 

W 2018 roku zwolnione z podatku dochodowego są nieodpłatne świadczenia otrzymane 
od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa war-
tość tych świadczeń nie przekracza kwoty:

200 zł.

Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest przekazywane na rzecz pracow-
nika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywil-
noprawnym. 
Podstawa prawna: 

  Art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r., poz. 200 ze zm.). 
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• Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fi zycznych – odliczenia od dochodu 

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fi zycznych obowiązujące w rozliczaniu 
PIT wynoszą:

Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi

1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie 
zalecił lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków ponad 100 zł mie-
sięcznie

2. Opłacenie przewodników osób niewidomych 
I  lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepeł-
nosprawnością narządu ruchu zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit roczny

3. Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzą-
ce zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz oso-
by z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone 
do I grupy inwalidztwa psa asystującego

Do 2.280 zł – limit roczny

4. Używanie samochodu osobowego, stano-
wiącego własność (współwłasność) osoby 
niepełnosprawnej zaliczonej do I  lub II gru-
py inwalidztwa lub podatnika mającego na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną 
do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci nie-
pełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku 
życia, dla potrzeb związanych z  koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-re-
habilitacyjne

Do 2.280 zł – limit roczny

5. Darowizny na cele:
a)  określone w art. 4 ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie, organi-
zacjom, o  których mowa w  art.  3 ust.  2 i  3 
tej ustawy, lub równoważnym organizacjom 
określonym w przepisach regulujących dzia-
łalność pożytku publicznego obowiązujących 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub innym 
państwie należącym do Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, prowadzącym dzia-
łalność pożytku publicznego w sferze zadań 
publicznych, realizującym te cele;

b) kultu religijnego;
c) krwiodawstwa realizowanego przez honoro-
wych dawców krwi

W wysokości dokonanej darowizny, nie wię-
cej jednak niż 6% dochodu.
Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi 
ustala się w wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego za pobraną krew określonego przepi-
sami wydanymi na podstawie art.  11 ust.  2 
ustawy o publicznej służbie krwi.

6. Darowizny na kościelną działalność charyta-
tywno-opiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

7. Wpłaty na indywidualne konto zabezpiecze-
nia emerytalnego dokonane przez podatnika 
w roku podatkowym

Do wysokości określonej rocznie w  przepi-
sach o indywidualnych kontach zabezpiecze-
nia emerytalnego.
Maksymalna kwota składki na IKZE 
5.331.60 zł.  
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Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi

8. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci 
Internet

Do wysokości 760 zł rocznie
Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącz-
nie w kolejno po sobie następujących dwóch 
latach podatkowych, jeżeli w okresie poprze-
dzającym te lata nie korzystał z tego odlicze-
nia.

9. Ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R. Do 100% kosztów kwalifi kowanych (150% 
dla Centrów Badawczo-Rozwojowych) 

10. W  ramach tzw. praw nabytych – wydatki na 
spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielo-
nego podatnikowi na sfi nansowanie inwestycji 
mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych, związanej z:
1)  budową budynku mieszkalnego albo
2)  wniesieniem wkładu budowlanego lub 

mieszkaniowego do spółdzielni mieszkanio-
wej na nabycie prawa do nowo budowanego 
budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkal-
nego w takim budynku, albo

3)  zakupem nowo wybudowanego budynku 
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w ta-
kim budynku od gminy albo od osoby, która 
wybudowała ten budynek w  wykonywaniu 
działalności gospodarczej, albo

4)  nadbudową lub rozbudową budynku na cele 
mieszkalne lub przebudową (przystosowa-
niem) budynku niemieszkalnego, jego części 
lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele 
mieszkalne, w  wyniku których powstanie 
samodzielne mieszkanie spełniające wyma-
gania określone w przepisach prawa budow-
lanego

Jeżeli inwestycję zakończono w  2016 roku 
odliczeniu podlegają odsetki od tej części 
kredytu, która nie przekracza kwoty odpo-
wiadającej 325.990 zł

Podstawa prawna: 

  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 200 
ze zm.). 
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• Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fi zycznych – odliczenia 
od podatku 

Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi
1. Ulga na dzieci Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku po-

datkowego wynosi:
92,67 zł na pierwsze dziecko,
92,67 zł na drugie dziecko,
166,67 zł na trzecie dziecko,
225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie 
przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w  związku mał-
żeńskim i  jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatko-
wym łącznie kwoty 112,04 zł, 
b) niepozostającego w  związku małżeńskim, w  tym rów-
nież przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku
podatkowym kwoty 56.000 zł, z wyjątkiem podatnika samot-
nie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zasto-
sowanie kwota dochodu w wysokości 112,04 zł.
(odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów praw-
nych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związ-
ku małżeńskim – kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach 
równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej).
Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej 
kwoty przysługującej ulgi, ma prawo do otrzymania kwoty 
niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej 
mu kwoty odliczenia. W tym celu należy dodatkowo wypełnić 
i złożyć PIT/UZ.
Kwota niewykorzystanej ulgi, którą może otrzymać podat-
nik, nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez 
podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowot-
ne, które podlegają odliczeniu.
Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, 
w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2)  pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim za-

mieszkiwało,
3)  sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym 
pełnoletnie dzieci, o  których mowa w  art.  6 ust.  4 pkt  2 i  3 
ustawy, w  związku z  wykonywaniem przez tych podatni-
ków ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz 
w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej

2. Tzw. ulga na powrót Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między po-
datkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia 
proporcjonalnego a  kwotą podatku obliczonego za ten rok 
podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych 
w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją
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Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi
3. W  ramach tzw. praw na-

bytych – wydatki na sys-
tematyczne oszczędzanie 
w kasie mieszkaniowej

30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% 
z 189.000 zł) – limit roczny

4. W  ramach tzw. praw naby-
tych – wydatki poniesione 
przez osobę prowadzącą 
gospodarstwo domowe z ty-
tułu opłacenia z  własnych 
środków składek na ubez-
pieczenia społeczne osoby 
zatrudnionej w  ramach 
umowy aktywizacyjnej

W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi 
ich poniesienie

Podstawa prawna: 

  Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., 
poz. 200 ze zm.). 

• Mały podatnik w podatku dochodowym 

W 2018 roku za małego podatnika uważa się takiego, którego przychód w 2017 roku nie 
przekroczył 1.200.000 euro.

Zatem kwota ta w 2018 roku wynosi 5.176.000 zł 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzednie-
go roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017 
wynosi on 4,3137 zł za euro.
Podstawa prawna: 

  Art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 
r., poz. 200 ze zm.). 

  Art.  4a pkt  10 ustawy z  15 lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).

• Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu 

Podstawa naliczenia Stawka

Przychód z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie 
prawa własności wynalazku, topografi i układu 
scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysło-
wego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

50% (w  roku podatkowym łączne koszty uzy-
skania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału 
skali podatkowej, tj. 42.764 zł, chyba że podatnik 
udowodni, że koszty uzyskania przychodów były 
wyższe niż wynikające z  zastosowania normy 
procentowej – wówczas koszty uzyskania przyj-
muje się w wysokości kosztów faktycznie ponie-
sionych)
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Podstawa naliczenia Stawka

Przychód z  tytułu opłaty licencyjnej za przenie-
sienie prawa stosowania wynalazku, topografi i 
układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru 
zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwa-
nia licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto 
umowę licencyjną

50% (w  roku podatkowym łączne koszty uzy-
skania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 
stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału 
skali podatkowej, tj. 42.764 zł, chyba że podatnik 
udowodni, że koszty uzyskania przychodów były 
wyższe niż wynikające z  zastosowania normy 
procentowej – wówczas koszty uzyskania przyj-
muje się w wysokości kosztów faktycznie ponie-
sionych)

Przychód (pomniejszony o potrącone przez płat-
nika w  danym miesiącu składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i  rentowe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe) z  tytułu korzystania przez twórców 
z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 
pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 
lub rozporządzania przez nich tymi prawami (do-
tyczy tylko przychodów uzyskiwanych z tytułu 
działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b usta-
wy o PIT)

50% (w  roku podatkowym łączne koszty uzy-
skania przychodów nie mogą przekroczyć 
kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł, chy-
ba że  podatnik udowodni, że  koszty uzyska-
nia przychodów były wyższe niż wynikające 
z  zastosowania normy procentowej – wówczas 
koszty uzyskania przyjmuje się w  wysokości 
kosztów faktycznie poniesionych)

Przychód pomniejszony o  potrącone przez płat-
nika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 
i 8 (m.in. działalność artystyczna, naukowa, spor-
towa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów, 
przychody z umów zlecenia i o dzieło)

20%

Z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której 
stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące 
umowy zlecenia lub o dzieło, z tym że koszty te 
oblicza się od przychodu pomniejszonego o po-
trącone przez płatnika lub opłacone przez podat-
nika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho-
robowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

20%

Podstawa prawna: 

  Art. 22 ust. 9, 9a i 9b, 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.). 
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III. Opłaty lokalne

• Stawki opłat lokalnych 

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają co-
rocznie zmianie na następny rok podatkowy w  stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i  usług konsumpcyjnych w  okresie pierwszego półrocza roku, w  którym 
stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Opłaty lokalne 2017–2018

Podatek od: Stawka 
2017

Stawka 
2018

Wzrost 
2017/2018

opłata targowa 751,65 zł 765,94 zł 14,29 zł

opata miejscowa w  miejscowościach posiadających 
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobra-
zowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych 
celach

2,17 zł 2,22 zł 0,05 zł

opłata miejscowa w  miejscowościach posiadających 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,08 zł 3,14 zł 0,06 zł

opłata uzdrowiskowa 4,24 zł 4,33 zł 0,09 zł

posiadania psów 118,97 zł 121,24 zł 2,27 zł

opłata reklamowa 2,45 zł 
dziennie + 
20 groszy 
m2/dzien-
nie

2,50 zł 
dziennie 
+ 21 gro-
szy m2/
dziennie

0,05 zł 
dziennie + 1 
groszy m2/
dziennie

Podstawa prawna: 

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
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IV. PCC

• Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych 

Przedmiot opodatkowania Stawka

Umowa sprzedaży: 
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytko-
wego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednoro-
dzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
b) innych praw majątkowych

2% 

1%

Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: 
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania 
wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdziel-
czego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: 
prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, 
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

2% 

1%

Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej 
służebności (z zastrzeżeniem ust. 5)

1%

Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego (z zastrzeżeniem ust. 5) 2%

Hipoteka: 
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności,
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

0,1% 
19 zł

Umowa spółki 0,5%

Stawka sankcyjna 20%

Podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli podatnik, dokonując czynności cy-
wilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił war-
tości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od 
łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych, a także wówczas gdy przedmiotem 
umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
Podstawa prawna: 

  Art.  7 ust.  1–3 ustawy z  9 września 2000  r. o  podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1150 ze zm).



Rozdział V – Podatek od nieruchomości

48  Informator podatkowy

V. Podatek od nieruchomości
• Stawki podatku od nieruchomości 

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają co-
rocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i  usług konsumpcyjnych w  okresie pierwszego półrocza roku, w  którym 
stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podatek od nieruchomości 2017–2018

Podatek od: Stawka 
2017

Stawka 
2018

Wzrost 
2017/2018

gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób zakwalifi kowania w  ewidencji 
gruntów i budynków

0,89 zł 0,91 zł 0,02 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych 4,54 zł 4,63 zł 0,09 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez or gani-
zacje pożytku publicznego

0,47 zł 0,48 zł 0,01 zł

budynków mieszkalnych 0,75 zł 0,77 zł 0,02 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

22,66 zł 23,10 zł 0,44 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym 10,59 zł 10,80 zł 0,21 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w  rozumieniu przepisów o  działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł 4,70 zł 0,09 zł

budynków pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego

7,62 zł 7,77 zł 0,15 zł 

Podstawa prawna: 

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
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VI. Podatek od środków transportowych

• Stawki podatku od środków transportowych 

Podatek od środków transportowych 2017–2018

Podatek od: Stawka 
2017

Stawka 
2018

Wzrost 
2017/2018

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** 804,30 zł 819,59 zł 15,29 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** 1341,76 zł 1367,26 zł 25,50 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej powyżej 9 ton – do 12 ton *** 1610,10 zł 1640,70 zł 30,60 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton *** 3072,52 zł 3130,90 zł 58,38 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton ***

1878,43 zł 1914,13 zł 35,70 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o  dopuszczalnej 
masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 
ton włącznie ***

2374,85 zł 2419,98 zł 45,13 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 
ton ***

3072,52zł 3130,90 58,38 zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z  pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego ***

1610,10 zł 1640,70 zł 30,60 zł

przyczepy i  naczepy, które łącznie z  pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z  wyjątkiem związanych wyłącznie 
z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1878,43 zł 1914,13 zł 35,70 zł

przyczepy i  naczepy, które łącznie z  pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z  wyjątkiem związanych wyłącznie 
z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2374,85 zł 2419,98 zł 45,13 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 
miejsc 1901,24 zł 1937,37 zł 36,13 zł
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Podatek od środków transportowych 2017–2018

Podatek od: Stawka 
2017

Stawka 
2018

Wzrost 
2017/2018

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyż-
szej niż 30 miejsc 2403,69 zł 2449,37 zł 45,68 zł

*** w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki po-
datku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te 
załączniki i kwoty minimalne podatku.

Podstawa prawna: 

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.).
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NOTATKI


