
Firma Jest Kobietą

UWAGA: Poniżej znajdziesz materiał przybliżający Ci 
zrozumienie kwestii podatkowych i rozliczeń formalno-

prawnych. Ale PAMIĘTAJ: w obecnie dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji, dane liczbowe jakie tu przytaczam mogą ulec 

zmianie w oka mgnieniu. Dlatego sprawdzaj na bieżąco jakie 
obowiązują w Polsce progi podatkowe i czy dotyczą one Ciebie. 

PIT CIT a formy prawne, w jakich możesz prowadzić biznes 

Rozliczanie z podatku od dochodu miesięcznie czy kwartalnie

Zacznijmy  od  tego,  że  w  naszym  systemie  prawnym  musisz  odprowadzać 

wyliczone przez księgową zaliczki na poczet podatku od dochodu. Nie będę się 

już do tego donosić, bo wg mnie jest to kolejny sposób, by szybciej ściągnąć 

z  nas  przedsiębiorców pieniądze.  Osobiście  wolę  pod  tym względem prawo 

brytyjskie,  gdzie  podatek  płacę  po  tym,  jak  rok  się  skończy.  Mam  czas 

na   racjonalne  wrzucanie  różnych  rzeczy  w  koszty,  nie  tracę  płynności  a 

pieniądze mogą procentować sobie u mnie i mogę nimi przez ten czas spokojnie 

obracać.

Ale  wracając  do  tematu:  spora  część  przedsiębiorców  woli  rozliczać  się   z 

podatku  od  dochodu  miesięcznie.  Motywują  to  tym,  że  dla  nich  i  ich 

księgowych  to  wygodniejsze.  Dlaczego?  Bo   jesteśmy  „wytresowani”  w 

miesięcznych  płatnościach.  Najczęściej  co   miesiąc  obsługujesz  swoje 

zobowiązania i miesięcznie otrzymujesz wynagrodzenie a to co zostanie możesz 
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spokojnie  wydać  na  tzw.  życie.  Zatem  bardzo  duży  lęk  się  pojawia  przy 

rozliczaniu podatku kwartalnie, ponieważ potencjalnie może zaistnieć sytuacja, 

w której  księgowa da Ci  znać  ile  podatku masz do zapłaty za 3 poprzednie 

miesiące i okaże się, że Ty nie dysponujesz taką kwotą. No niechcący wydało Ci 

się  ją  w  pierwszym i  drugim miesiącu  na   tzw.  życie  zapominając,  że  po  3 

miesiącach trzeba będzie uiścić zaliczkę na podatek.

Skoro takie ryzyko wiąże się z kwartalnym rozliczeniem zapewne zastanawiasz 

się dlaczego przedsiębiorcy w ogóle je wybierają. Ano po pierwsze, w trakcie 

tych 3 miesięcy mają do dyspozycji większą gotówką. Co za tym idzie mogą też 

zapewnić  sobie  większy  poziom  płynności  finansowej  (przy  miesięcznym 

rozliczaniu,  jeśli  kontrahenci,  spóźnią  się  z  zapłatą,  Ty  musisz  odprowadzić 

podatek od wystawionej faktury czy rachunku, a nie dostałeś jeszcze pieniędzy 

od kontrahenta – więc “wyskakujesz z pieniędzy własnej kieszeni” – tu masz 

większy oddech i więcej czasu na ściągnięcie pieniędzy). Na koniec, mogą ją 

wykorzystać  na potrzebne zakupy do firmy, gdyż  mają  odroczony termin (bo 

kwartalny przecież) rozliczenia się z urzędem z zaliczki na podatek, a co za tym 

idzie, jest też większa szansa na uzbieranie sobie kosztów i obniżenie finalnej 

kwoty odprowadzanego podatku.

Zatem sama wybierz – wygoda, bo nie trzeba zmieniać nawyku, czy inny sposób 

myślenia ;)
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Podatek od dochodu od osiągniętej sprzedaży towarów lub usług. 

I tu zaczynają się schody :) Jeśli prowadzisz:

- jednoosobową działalność gospodarczą czy

- spółkę cywilną

To odprowadzasz tylko podatek PIT i możesz go rozliczać na 3 sposoby:

1.  Rozliczenie  na zasadach ogólnych   (podatek płacisz  wtedy od przychodu 

pomniejszonego  o  koszty).  To  forma  podatku  progresywnego.  Zgodnie  z 

Nowym Ładem do momentu aż osiągniesz DOCHÓD w wysokości 120 tysięcy 

złotych rocznie płacisz 12% stawkę podatku, powyżej tej kwoty, wskakujesz w 

próg podatkowy, który wynosi 32%.

Zaletą tej formy jest prawo do korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń przy 

rozliczaniu podatki PIT no i w takim przypadku możesz wspólnie rozliczać się z 

małżonkiem (o ile posiadasz), który jest na etacie i podlega pod zasady ogólne 

(nie jest to możliwe przy innych rozliczeniach). Oczywistą  wadą  jest wysoki 

drugi próg podatkowy. 

2. Rozliczenia w/g podatku liniowego.  Obecna stawka tego podatku wynosi 

19% i odprowadzasz ją niezależnie od kwoty osiąganych dochodów.

Zatem wniosek:  Spodziewasz  się  wysokich  dochodów,  powyżej  120  tysięcy 

złotych rocznie, wybierz podatek liniowy, spodziewasz się  niższych, rozliczaj 

się na zasadach ogólnych.
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3.  Rozliczanie  się  zryczałtowaną  formą  opodatkowanie,  czyli  ryczałtem 

ewidencjonowanym – opisanym niżej lub kartą podatkową (tak rozliczać się 

może tylko ściśle  opisana grupa podatników. Wysokość  podatku uzależnioną 

mają wtedy od kilku zmiennych m.in. rodzaj prowadzonej działalności, liczba 

osób zatrudnionych).

Ryczałt ewidencjonowany  – nie każdy decyduje się  na ryczały, bo  podatek 

naliczany jest od uzyskanego przychodu a nie dochodu 

Na czym różnica polega?

Ano,  to co w twojej firmie spływa na konto firmowe od klientów to przychód. 

Od sumy wszystkich przychodów odejmujesz poniesione koszty prowadzenia 

firmy i dostajesz dochód. W przypadku rozliczeń podatkiem liniowym czy skalą, 

to właśnie od dochodu płacisz podatek. Ale w ryczałcie od przychodów - czyli 

od kwoty czasem znacznie wyższej.

Ale  ryczałt  ma niebywała  zaletę  –  stawki  ryczałtu  są  zazwyczaj  niższe  nićż 

standardowe  stawki  podatki.  Żeby  zobrazować,  decydując  się  na  podatek 

liniowy,  będę  oddawać  19% mojego  dochodu  fiskusowi.  A gdybym była  na 

ryczałcie, prowadząc przedszkole to stawka wynosiłaby dla mnie 8,5% - jest 

różnica nie? Stawki są różne w zależności od rodzaju działalności zaczynają się 

od 3% kończą  na 20%. Więc powtórzmy raz jeszcze – gdzie  jest  haczyk? - 
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podatek zapłacisz niezależnie od tego, czy masz stratę  czy zysk. Pamiętaj  to 

podatek od PRZYCHODU a nie DOCHODU. Nikogo tu nie obchodzą koszty 

jakie poniosłaś!!! Jeśli twoje koszty są wyższe od pieniędzy jakie wpłynęły 

od twoich klientów i tak zapłacisz podatek.

No to gdzie ten CIT?

CIT  pojawia  się,  gdy  decydujesz  się  prowadzić  firmę  pod  postacią  spółki 

kapitałowej,  której  najpopularniejszym  przedstawicielem  jest  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością.

Pamiętaj, gdy zakładasz Spółkę z o.o. tworzysz odrębny byt. Firma to już nie Ty. 

Ma  to  swoje  ogromne  zalety  (z  mojego  punktu  widzenia)  ale  i  pewne 

konsekwencje.

Jedną  z  nich  jest  pojawienie  się  podatku  CIT.  Innymi  słowy:  Twój  biznes 

generuje  pieniądze,  jednocześnie  ponosi  różne  koszty.  Jeśli  odejmiemy  od 

przychodu spółki koszty zostanie nam dochód spółki, który jest opodatkowany 

9% CIT-em (UWAGA to stawka preferencyjna dla  tzw.  Małych podatników, 

których roczne obroty nie przekraczają 2 mln euro). Kwotę po opodatkowaniu 

możesz wypłacić sobie w postaci dywidendy i od tej dywidendy TY zapłacisz 

podatek PIT, ponieważ ta dywidenda to już twój osobisty dochód. 
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I  stąd  się  bierze  powiedzenie,  że  masz  do  czynienia  z  podwójnym 

opodatkowaniem jeśli założysz spółkę z o.o..

Tyle,  że  jest  to  mocne  uproszczenie  :)  Chyba  domyślasz  się,  że  nikt  przy 

zdrowych  zmysłach  nie  będzie  ładował  się  w  podwójne  opodatkowanie 

prowadząc spółkę z o.o.. Nikt z nas nie wypłaca sobie pieniędzy dywidendą ze 

spółką  z  o.o..  Jeśli  prowadzisz  spółkę  z  o.o.  możesz  traktować  swoje 

wynagrodzenia jako koszt uzyskania przychodu :) Mamy do dyspozycji kilka 

sposobów, na legalne, zgodne z prawem wypłacanie sobie pieniędzy jako koszt 

spółki,  po  dużo  korzystniejszych  stawkach  podatku  PIT  niże  19%  podatku 

liniowego, a nawet korzystniejsze niż to 12% które jest pierwszym progiem przy 

rozliczaniu się na zasadach ogólnych. I to właśnie dlatego gros przedsiębiorców 

uciekło do spółek z o.o. przed wysokiem opodatkowaniem i wysokimi stawkami 

ZUS.

Jeśli chcesz więcej się dowiedzieć o tym jak się funkcjonuje w ramach spółki z 

o.o. zapraszam Cię  do obejrzenia moich livów w grupie na FB “Społeczność 

Firma Jest Kobietą”

A jeśli chcesz zmienić formę prawną na spółkę z o.o. i nie wiesz jak się za to 

zabrać  i  co potrzebujesz wiedzieć,  by móc z głową,  efektywnie (pod kontem 

podatkowymi i nie tylko) prowadzić biznes w tej postaci - napisz do mnie na 

adres anna@firmajestkobieta.com - może będę w stanie Ci pomóc.
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