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WYBÓR FORMY WPŁACANIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH ORAZ PODATEK ZRYCZAŁTOWANY
PODATEK WEDŁUG SKALI ORAZ PODATEK LINIOWY
Podatnicy, którzy wybrali te formy opodatkowania, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w
następujących formach: zaliczki miesięczne, kwartalne oraz w formie uproszczonej.
Zaliczki miesięczne
Zaliczki miesięczne od dochodów, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni. Zaliczkę za grudzień, uiszcza się w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. Podatnik
nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i
dokona zapłaty podatku.
Zaliczki kwartalne
Dotyczy:
1.
2.

podatników rozpoczynający działalność gospodarczą,
podatników kontynuujący działalność gospodarczą będących małymi podatnikami (podatnik,
u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i
usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro, tj. w 2012 roku
4.922.000 zł).

Zaliczki kwartalne podatnicy, uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po
kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał roku podatkowego jest uiszczana
do 20 stycznia następnego roku. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem
terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Uproszczona forma zaliczki
Zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym
w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym
roku podatkowym od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:



w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu, o
którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu.

Nie można wpłacać zaliczek w uproszczonej formie, jeżeli:



podatnik w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata nie wykazał
podatku należnego lub, w odniesieniu do osób fizycznych, nie wykazał dochodu
przekraczającego kwotę wolną od podatku,
podatnik po raz pierwszy podjął działalność albo podjął ją w roku poprzedzającym rok
podatkowy (art. 44 ust. 6e PIT).

Istniej możliwości obniżenia kwoty uproszczonej zaliczki o kwotę opłaconej w danym miesiącu składki na
ubezpieczenie zdrowotne (art. 44 ust. 6i PIT). Obniżenie dotyczy tylko opłaconej bezpośrednio przez
podatnika składki, której wysokość nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.
Termin zawiadomienia Urzędu Skarbowego o wyborze formy wpłacania zaliczek:
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20 lutego w formie pisemnego oświadczenia,
do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu
uzyskania pierwszego przychodu (podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w
trakcie roku podatkowego).

Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje na formularzu PIT-36 lub PIT-36L (podatek
liniowy), w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej
straty) za ten rok, tj. do 30 kwietnia następnego roku.
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Podatnicy wybierając tę formę opodatkowania mogą wpłacać podatek w formie zryczałtowanej:
Miesięcznie
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani bez
wezwania za każdy miesiąc obliczać i wpłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w terminie
do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania.
Kwartalnie – podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok
podatkowy, nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, tj. 102.550 zł.
Podatnik, który wybrał metodę kwartalną, wpłaca ryczałt w terminie do dnia 20 następnego miesiąca
po upływie kwartału, za który ma być opłacony ryczałt, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w
terminie złożenia zeznania, tj. do 31 stycznia następnego roku.
Termin zawiadomienia Urzędu Skarbowego o wyborze formy wpłacania zaliczek:



20 stycznia w formie pisemnego zawiadomienia,
do dnia pierwszej wpłata na ryczałt ewidencjonowany (w przypadku rozpoczęcia osiągania
przychodów w trakcie roku podatkowego).

Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje na formularzu PIT-28, w terminie ustalonym
do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. do 31 stycznia następnego roku.

Źródło:
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)
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