
Temat: Zalety i wady form opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowym. 

 

 

 

Witam dziś wady i zalety form opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowym. 

 

Proszę zapoznajcie się.  

Mamy różne formy opodatkowania dlatego warto się z nimi zapoznać.   

 

 

 

1. Podatek PIT na zasadach ogólnych 

a) Stawka podatku 

18% i 32% (+4% daniny solidarnościowej na rzecz osób niepełnosprawnych od dochodów 

przekraczających 1 mln zł rocznie) 

b) Zalety 

- możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów 

- możliwość odliczenia wszystkich dostępnych ulg podatkowych w rocznym zeznaniu 

 PIT- 36 

- korzystna forma opodatkowania w przypadku niższych dochodów (niepowodującego 

wejścia do drugiego przedziału skali podatkowej) 

 c) Wady 

- konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( dość 

skomplikowanej formy rozliczeń, wymagającej orientacji w przepisach – zwłaszcza w 

kwestii kosztów) 

- firma opodatkowania przeznaczona tylko dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych , jawnych i partnerskich 

2. Podatek PIT  - liniowa opcja podatkowa 

a)  Stawka podatku  - 19% (+4% daniny solidarnościowej na rzecz osób 

niepełnosprawnych od dochodów  przekraczających 1 mln zł rocznie) 

b) Zalety 

- możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów 

- korzystna forma opodatkowania w przypadku wysokich dochodów (tylko powyżej 

85,5 tyś. zł przy założeniu, że podatnik nie korzysta z ulg), które powodują wejście do 

drugiego przedziału skali podatkowej przy wyborze opodatkowania na zasadach 

ogólnych 

 



  c) Wady 

- konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

- stawka podatkowa wyższa niż w przypadku podatku PIT płaconego według skali 

podatkowej 

- brak możliwości odliczenia niektórych ulg podatkowych (np. internetowej i 

rodzinnej) w rocznym zeznaniu PIT-36L 

- forma opodatkowania przeznaczona tylko dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich 

 

 

 

3. Podatek CIT 

a) Stawka podatku  9% ( w przypadku małych podatników o przychodach do równowartości 

1,2 mln euro) , 19% 

b) Zalety  

- możliwość  odliczania kosztów uzyskania przychodów 

- możliwość korzystania z ulg w związku z prowadzeniem działalności badawczo – 

rozwojowej i darowizn na cele pożytku publicznego 

- stosunkowo niska liniowa stawka opodatkowania (19%), niższa od drugiego progu 

podatku PIT (32%) 

- korzystna forma opodatkowania dla małych firm (obroty poniżej 1,2 mln euro) oraz 

podatników rozpoczynających działalność  ( w roku podatkowym w którym rozpoczęli 

działalność)  

ze względu na możliwość płacenia niższej stawki, wynoszącej 9% podstawy 

opodatkowania 

c) Wady 

- konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, co jest bardziej skomplikowane od 

uproszczonych form księgowości 

- obowiązkowych dla niektórych przedsiębiorstw (np. spółek kapitałowych i spółki 

komandytowo-akcyjnej) 

- konieczność płacenia przez właścicieli podatku osobistego (PIT) od wypłacanych zysków 

firmy (dywidendy) 

 

4. Ryczałt ewidencjonowany 

a) Stawka podatku – wysokość stawek 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17%, 20%) jest 

uzależniona od rodzaju działalności 

b) Zalety 

- brak konieczności księgowania kosztów 

- prowadzenie  prostej ewidencji przychodów do celów podatkowych 

- możliwość nieprowadzenia ewidencji przychodów (tylko w przypadku ewidencji 

VAT, która pozwoli wyodrębnić z obrotów wielkość przychodów dla celów ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych) 

korzystna forma opodatkowania dla przedsiębiorstw o niskich kosztach uzyskania 

przychodów 

c) Wady 

- Brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów 

- brak możliwości odliczenia niektórych ulg podatkowych w zeznaniu rocznym PIT -28 



- ograniczenie możliwości korzystania z tej formy opodatkowania w przypadku 

prowadzenia niektórych działalności (aptek, kantorów, lombardów) 

- zróżnicowanie stawek podatkowych w zależności od profilu działalności (nie zawsze 

korzystne) 

- obowiązek posiadania i przechowywać dowodów zakupu towarów pomimo braku 

możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów 

 

5. Karta podatkowa 

a) Stawka podatku – stawki zróżnicowane w zależności od profilu działalności oraz 

liczby mieszkańców miejscowości w której jest prowadzona działalność gospodarcza 

b) Zalety  

–  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań 

podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacenia zaliczek na 

podatek dochodowy 

- korzystna forma opodatkowania dla małych jednoosobowych przedsiębiorstw, 

które nie mają dużych kosztów uzyskania przychodów 

 

c) Wady 

- Forma opodatkowania przeznaczona tylko dla niektórych ( wskazanych w ustawie ) 

działalności, brak możliwości objęcia tą formą innych działalności 

- brak możliwości odliczenia rzeczywistych kosztów 

- brak możliwości odliczania ulg podatkowych w zeznaniu rocznym PIT (nie składa się 

go) 

- konieczność zapłaty podatki nawet w przypadku bardzo niskich obrotów 

(przychodów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


