
PORÓWNANIE FORM OPODATKOWANIA PODATKIEM 
DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 2020

Zasady ogólne Podatek liniowy Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa

Wysokość 
podatku

17%, a po przekroczeniu 
kwoty 85.528 - 32%

- 19% niezależnie od 
dochodu
- brak kwoty wolnej od 
podatku

- 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%,
12,5%, 17%, 20% - art. 12 
ust. 1
- brak kwoty wolnej od 
podatku
- limit przychodów to 250 tys 
euro w roku poprzednim  roku

- obowiązkowa kwota 
podatku ustalona przez US 
(wg rodzaju usług, wielkości 
zatrudnienia, liczby 
mieszkańców itd.) 
- brak kwoty wolnej od 
podatku

Rozliczenie 
podatku - 
okresowe

- Miesięcznie lub kwartalnie
(mali podatnicy, 
rozpoczynający działalność)
do 20 go następnego m-ca/
kw
- brak okresowych 
deklaracji

- Miesięcznie lub 
kwartalnie (mali 
podatnicy, rozpoczynający
działalność) do 20 go 
następnego m-ca/kw
- brak okresowych 
deklaracji

- Miesięcznie lub kwartalnie 
(max 25 000 euro w roku 
poprzednim) do 20 go 
następnego m-ca/kw a za 
grudzień do 31 stycznia
-brak okresowych deklaracji

- Miesięcznie do 7 go 
następnego miesiąca (za 
grudzień do 28.12)
- brak okresowych deklaracji

Rozliczenie 
podatku - 
roczne

PIT-36 od 15 lutego do 30 
kwietnia następnego roku 
za rok poprzedni

PIT-36L od 15 do 30 
kwietnia następnego roku 
za rok poprzedni

PIT -28 od 15 do 28 lutego 
następnego roku za rok 
poprzedni

PIT – 16A do 31 stycznia
następnego roku za rok 
poprzedni

Ewidencje - PKPiR – limit przychodów 
do 2 mln euro, 
- ewidencja środków 
trwałych i wartości 
niematerialnych i prawych,
- księgi rachunkowe (art. 2 
ust. 1 ustawy o 

- PKPiR – limit 
przychodów do 2 mln 
euro, 
- ewidencja środków 
trwałych i wartości 
niematerialnych i 
prawych,

- Ewidencja przychodów 
(oprócz najmu) – limit 
przychodów 250 tys. euro
- wykaz środków trwałych i 
wartości niematerialnych i 
prawnych
- wykaz majątku przy 

- Brak PKPiR, ewidencji 
przychodów
- Wydawanie rachunków i 
faktur na żądanie
- wykaz majątku przy 
likwidacji
- przechowywanie dowodów 



rachunkowości, art. 24a 
Updof)

- księgi rachunkowe (art. 
2 ust. 1 ustawy o 
rachunkowości, art. 24a 
Updof)

likwidacji, przy wystąpieniu 
wspólnika ze spółki
- brak spisu z natury

sprzedaży przez  5 lat

Pomniejszenie 
przychodów o 
koszty

Tak Tak Nie (przechowywanie 
dowodów zakupu 5 lat)

Nie

Prawo do ulg w
zeznaniu 
rocznym/prefe-
rencyjne 
sposoby 
rozliczenia

Ulga internetowa, 
rehabilitacyjna, 
prorodzinna, 
termomodernizacyjna, 
abolicyjna, IKZE, 
darowizny, B+R/ możliwość
rozliczenia wspólnie z 
małżonkiem, także w 
sposób przewidziany dla 
osób samotnie 
wychowujący dzieci, strata 
podatkowa

Ulga 
termomodernizacyjna, 
abolicyjna, IKZE, B+R,  
strata podatkowa/brak 
możliwości łączenia 
przychodów z różnych 
źródeł i rozliczenia z 
małżonkiem

Ulga rehabilitacyjna, 
internetowa, abolicyjna, 
termomodernizacyjna, 
darowizny, strata podatkowa

Składki zdrowotne od 
podatku

Odliczenie ZUS - Zapłacone składki 
zdrowotne odliczane od 
podatku do wysokości 
7,75% podstawy wymiaru 
składki 
- zapłacone składki 
społeczne zmniejszają 
podstawę opodatkowania

 -Zapłacone składki 
zdrowotne odliczane od 
podatku do wysokości 
7,75% podstawy wymiaru
składki 
- zapłacone składki 
społeczne zmniejszają 
podstawę opodatkowania

- Zapłacone składki zdrowotne
odliczane od podatku do 
wysokości 7,75% podstawy 
wymiaru składki 
- zapłacone składki społeczne 
zmniejszają podstawę 
opodatkowania

- 7,75 % składki zdrowotnej 
od podatku 


