
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
18/02/2021 godz. 15:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

DLA BIZNESU 

Do poniedziałku można zmienić formę 
opodatkowania na ryczałt 

Jeszcze tylko przez kilka dni, do 22 lutego,        
można zmienić formę opodatkowania i wybrać      
ryczałt płacony od przychodów. Z ryczałtu może       
skorzystać prawie każdy. Pozostanie przy     
zasadach ogólnych w wielu przypadkach będzie      
jednak bardziej opłacalne. 

Przypominamy! Do końca 2020 roku z ryczałtu       
mogły korzystać osoby fizyczne, które osiągały      
przychody z działalności gospodarczej    
prowadzonej indywidualnie, jeżeli ich wysokość     
w poprzednim roku podatkowym nie     
przekroczyła kwoty 250 tys. euro. Od 1 stycznia        
2021 r. limit ten został znacząco podwyższony       
do kwoty 2 mln euro. Od tego roku z ryczałtu          
mogą też korzystać działalności gospodarcze     
wykonywane w ramach wolnego zawodu,     
świadczone na rzecz osób prawnych oraz      
jednostek organizacyjnych nieposiadających   
osobowości prawnej. Dotychczas świadczenie    
usług na rzecz osób prawnych powodowało      
wykluczenie takich działalności z wolnego     
zawodu w rozumieniu ustawy o ryczałcie. 

Ryczałt a wolne zawody 

Definicja wolnego zawodu od 1 stycznia 2021       
r. obejmuje: pozarolniczą działalność    
gospodarczą wykonywaną osobiście przez:    
lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii,     
techników dentystycznych, felczerów, położne,    
pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów,   
tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców    
prawnych, architektów, inżynierów   
budownictwa, rzeczoznawców budowlanych,   
biegłych rewidentów, księgowych, agentów    
ubezpieczeniowych, agentów oferujących   
ubezpieczenia uzupełniające, brokerów   
reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych,   
doradców podatkowych, doradców   

restrukturyzacyjnych, maklerów papierów   
wartościowych, doradców inwestycyjnych,   
agentów firm inwestycyjnych, rzeczników    
patentowych, oraz nauczycieli w zakresie     
świadczenia usług edukacyjnych polegających    
na udzielaniu lekcji na godziny. Przedstawiciele      
wskazanych wyżej wolnych zawodów, mają     
prawo do skorzystania ze zryczałtowanego     
podatku od przychodów. Jego stawka wynosi      
teraz 17 proc. Wcześniej było to 20 proc. 

Co jednak z pozostałymi wolnymi zawodami      
takimi jak artyści, dziennikarze czy pisarze?      
Według części ekspertów mogą oni skorzystać      
ze stawki 8,5 proc. Do końca zeszłego roku        
przepisy zakazywały skorzystania z ryczałtu     
przedstawicielom wolnych zawodów   
niewymienionych w ustawie. W tym roku tego       
zakazu nie ma (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d został            
wykreślony). Przedstawiciele pozostałych   
wolnych zawodów muszą jednak sprawdzić, czy      
ich usługi nie są wymienione przy innych       
stawkach podatku. Potwierdza to także     
uzasadnienie do ustawy. Resort finansów     
wskazał w nim, że utrzymana zostanie zasada,       
zgodnie z którą według stawki 8,5 proc.       
opodatkowane będą przychody ze świadczenia     
usług, które nie zostały przyporządkowane do      
innych stawek ryczałtu. 

Nowe stawki 

W tym roku zwiększyła się liczba stawek       
ryczałtu, z siedmiu do ośmiu. Wynoszą one: 

➢ 17 proc. dla wolnych zawodów –      
wymienionych w ustawie, 

➢ 15 proc. dla świadczenia niektórych     
usług, 

➢ 10 proc. dla świadczenia usług w zakresie       
kupna i sprzedaży nieruchomości na     
własny rachunek, 

➢ 8,5 proc. do kwoty przychodu 100 tys. zł        
w zakresie najmu prywatnego, 
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➢ 5,5 proc. m.in. dla działalności     
wytwórczej, robót budowlanych, 

➢ 3 proc. dla działalności gastronomicznej     
(z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży     
napojów o zawartości alkoholu powyżej     
1,5 proc.) oraz 

➢ 2 proc. dla sprzedaży przetworzonych w      
sposób inny niż przemysłowy produktów     
roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem     
przetworzonych produktów roślinnych i    
zwierzęcych uzyskanych w ramach    
prowadzonych działów specjalnych   
produkcji rolnej oraz produktów    
opodatkowanych podatkiem akcyzowym. 

Warto również wskazać, że stawka     
zryczałtowanego podatku dochodowego dla    
podatników świadczących usługi prawne,    
rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego    
nie w ramach wolnych zawodów, wynosi 15       
proc., czyli odmiennie niż w przypadku wolnych       
zawodów, gdzie stawka wynosi 17 proc. 

Zgłoszenie ryczałtu  

Termin na zmianę formy opodatkowania na      
ryczałt w przypadku podatników kontynuujących     
działalność przypada 20 lutego. W tym roku jest        
to sobota, oznacza to więc, że oświadczenie o        
zmianie formy opodatkowania trzeba złożyć     
do poniedziałku, 22 lutego. Można to zrobić       
elektronicznie przez CEIDG. Trzeba w tym      
celu wypełnić wniosek CEIDG-1. W takim      
przypadku podatek za styczeń trzeba już będzie       
rozliczyć w oparciu o ryczałt. 

UWAGA! Przed przejściem na ryczałt należy      
jednak dokładnie przeliczyć, czy na pewno      
będzie to opłacalne. Co do zasady, stawki       
ryczałtu są niższe niż chociażby stawka podatku       
liniowego (19 proc.), jednakże należy pamiętać,      
że podatek w przypadku ryczałtu, obliczany jest       
od przychodu, a nie od dochodu, jak w        
przypadku rozliczania na zasadach ogólnych     
bądź według stawki 19-proc. Opodatkowanie w      

formie ryczałtu będzie korzystne dla     
przedsiębiorców, którzy mają niskie koszty     
działalności i zarabiają głównie na własnej pracy       
i wiedzy. Należy bowiem pamiętać, iż w       
przypadku wyboru opodatkowania w formie     
ryczałtu, nie będzie możliwe rozliczenie kosztów      
uzyskania przychodu. Odliczyć od przychodu     
można wyłącznie składki na ZUS. Dlatego też       
ewentualna decyzja o przejściu na ryczałt      
powinna być poprzedzona dokładnymi    
kalkulacjami. 

UWAGA! Należy pamiętać, że w niektórych      
branżach nadal nie można stosować     
opodatkowania ryczałtem. Chodzi tu m.in. o      
prowadzenie aptek, działalność w zakresie kupna      
i sprzedaży wartości dewizowych, w zakresie      
handlu częściami i akcesoriami do pojazdów      
mechanicznych czy działalność w zakresie     
wytwarzania wyrobów opodatkowanych   
podatkiem akcyzowym. 

źródło: prawo.pl 
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