
Terminy, stawki, limity w 2014r. 
 
Wybór formy opodatkowania 
Forma opodatkowania Sposób i terminy wyboru formy opodatkowania 

Skala podatkowa Przysługuje z mocy prawa 

Podatek liniowy Złożenie pisemnego oświadczenia do urzędu 
skarbowego o wyborze podatku liniowego; 
Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność 
gospodarczą, oświadczenie może złożyć na 
podstawie przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, a jeżeli nie złożył oświadczenia 
na podstawie tych przepisów- pisemne 
oświadczenie składa urzędu skarbowego, nie 
później niż w dniu uzyskania pierwszego 
przychodu 

Ryczałt ewidencjonowany 
 

Złożenie pisemnego oświadczenia do urzędu 
skarbowego o wyborze ryczałtu 
ewidencjonowanego, nie później niż do dnia 20 
stycznia 2014r.; 
Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność 
gospodarczą, oświadczenie może złożyć na 
podstawie przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, a jeżeli nie złożył oświadczenia 
na podstawie tych przepisów- pisemne 
oświadczenie składa urzędu skarbowego, nie 
później niż w dniu uzyskania pierwszego 
przychodu 

Karta podatkowa Złożenie wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-
16 do urzędu skarbowego, nie później niż do 20 
stycznia 2014r. 
Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność 
gospodarczą, PIT-16 składa się do urzędu 
skarbowego przed rozpoczęciem działalności 
gospodarczej lub może dołączyć do wniosku o 
wpis do CEIDG składanego na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej 

 
 
Skala podatkowa 

Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku 

Ponad Do 

- 85.528 18% minus kwota 
zmniejszająca podatek 556zł 
02gr 

85.528 - 14.839zł 02gr +32% nadwyżki 
ponad 85.528zł 

 



 
Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
Limit przychodów za 2013r. Uprawniający do 
opodatkowania w 2014r. Ryczałtem 
ewidencjonowanym 

150.000 euro*) 633.450 zł**) 

Limit przychodów w 2013r. Pozwalający na 
kwartalne opłacanie ryczałtu 
ewidencjonowanego w 2014r. 

25.000 euro*) 105.575zł**) 

 
*) kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego 
przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy; zgodnie z 
tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2013r. Wynosił 
4,2230zł 
**)w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki 
jawnej osób fizycznych, limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników 
 
Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Stawka ryczałtu Rodzaj przychodów 

20% Osiągane w zakresie wolnych zawodów 

17% Ze świadczenia usług wymienionych w art.12. Ust.1 pkt 2 ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiągniętych przez osoby fizyczne(Dz.U. Z 1998r. Nr 144,poz.930 ze 
zm.),tj.m.in przychody z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU 
grupa 46,1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy 

10% Z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości, o których 
mowa w art12 ust.10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

9% O których mowa w art.12 ust 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, tj.m.in. Przychody z działalności usługowej,  w tum 
przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o 
zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem załącznika 2 do 
ustawy 

6% O których mowa w art.12 ust 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, tj.m.in. Przychody z działalności wytwórczej, robót 
budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem 
samochodowym o ładowności powyżej 2 ton 

3% O których mowa w art.12 ust 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, tj.m.in. Przychody z działalności gastronomicznej( z 
wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu 
powyżej 1.5%), działalności usługowej w zakresie handlu 

Karta podatkowa 

Stawki podatku dochodowego opłacanego w 2014r. W formie karty podatkowej są określone w 
obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013r.w tej sprawie (Mon.Pol.poz.956). 

 
Podatek dochodowy od osób prawnych 
Stawka podatku 19% podstawy opodatkowania 

 



 
Jednorazowa amortyzacja i mały podatnik dla celów podatku dochodowego 
Limit przychodów za 2013r. 
Uprawniający do uznania w 
2014r. Za małego podatnika 

1.200.000 euro*) 5.068.000zł 

Limit jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego 

50.000 euro*) 211.000zł 

 
 *) przeliczenia kwoty wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego 
przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w 
zaokrągleniu do 1.000zł; zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs NBP 1euro, 
obowiązujący w dniu 1 października 2013r., wynosił 4,2230zł 
 
Stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

Rodzaj pojazdu 14.11.2007r.-nadal 

Samochód osobowy 
- o poj.skok.silnika do 900cm3 
- o poj.skok.silnika powyżej 900cm3 

 
-0,5214zł 
-0,8358zł 

motocykl 0,2302 zł 

motorower 0,1382 zł 

 
Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych 

Limity kilometrów 14.11.2007r. -nadal 

Pojemność silnika do 900 cm3 Pojemność silnika powyżej 
900cm3 

300 156,42 zł 250,74 zł 

500 260,70 zł 417,90 zł 

700 364,98 zł 585,06 zł 

 
Uwaga:limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których 
pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć: 
– 300km- do 100tyś. mieszkańców 
– 500km- ponad 100 tyś. do 500tyś. mieszkańców 
– 700km- ponad 500tyś. mieszkańców 
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Limit przychodów za 2013r. 
Obligujący do prowadzenia w 
2014r. Ksiąg rachunkowych 

1.200.000euro*) 5.059.560zł 
 

 
*)przeliczenia kwoty wyrażonej w euro na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 września poku poprzedzającego rok podatkowy; 
zgodnie z tabelą NBP nr 189/A/NBP/2013 średni kurs NBP 1 euro na dzięń 30 września 2013r. 
Wynosił 4,2163zł 
 
Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT 



Wyszczególnienie 2014r. 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze 
zwolnienia od VAT 

150.000zł 

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, 
również w wykonaniu umowy komisu, 
uprawniający podatnika VAT do korzystania ze 
statusu małego podatnika 

5.068.000zł 

Kwota prowizji uzyskania przez podatnika VAT 
uprawniająca do korzystania ze statusu małego 
podatnika 

190.000zł 

Wartości wewnątrzwspólnotwego nabycia 
uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 

50.000zł 

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium 
kraju 

160.000zł 

 
Wzór obliczania odsetek od zaległości podatkowych 

Odsetki 

Podstawowe Obniżone 

 
Kz*L*O 
   365       = On = Opz 
 
 
Gdzie: 
KZ- kwota zaległości 
L- liczba dni zwłoki 
O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku 
rocznym 
365- liczba dni w roku 
On – kwota odsetek 
Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu*) 
 
 

 
Kz*L*O1 
   365       = On = Opz 
 
 
Gdzie: 
KZ- kwota zaległości 
L- liczba dni zwłoki 
O1 – obniżona stawka odsetek za zwłokę w 
stosunku rocznym 
365- liczba dni w roku 
On – kwota odsetek 
Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu*) 
 

 
*)kwotę odsetek zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące 
mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 
pełnych złotych (art 63. Ordynacji podatkowej) 


