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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
                        
                              
 

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
komisyjnego projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (druk nr 662).  

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

(-) Donald Tusk 



 

 

 

Stanowisko Rządu 

do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 662). 

 

Projekt ustawy zakłada uchylenie ust. 6 i 7 w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W projekcie 
proponuje się, żeby zmiana weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  

Proponowane zmiany Rada Ministrów ocenia pozytywnie. 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób 
fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest 
prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane 
lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości 
pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń 
z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym 
charakterze. 

W aktualnym stanie prawnym, na podstawie art. 8 ust. 6 i 7 ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy 
tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej prowadzonej: 

1) wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150 000 euro, lub 

2) wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności 
przekroczyła kwotę 150 000 euro. 

W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
w trakcie roku podatkowego, podatnicy są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać 
podatek dochodowy na ogólnych zasadach według progresywnej skali podatkowej. 

Przekroczenie limitu przychodów uprawniającego do opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych skutkuje utratą prawa do opodatkowania w tej formie 
w trakcie roku podatkowego. 

W efekcie proponowanej w projekcie ustawy zmiany podatnicy, którzy w trakcie roku 
przekroczą limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, prawo do tej formy opodatkowania utracą dopiero od następnego roku 
podatkowego. 

Zachowanie prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
do końca roku podatkowego spowoduje, że podatnicy nie będą obowiązani do składania 



 

dwóch zeznań za rok podatkowy tj. zeznania PIT-28 za okres prowadzenia działalności 
opodatkowanej w sposób zryczałtowany oraz zeznania PIT-36 za okres prowadzenia 
działalności opodatkowanej na ogólnych zasadach według progresywnej skali podatkowej. 
Podatnicy nie będą również obowiązani do prowadzenia w roku podatkowym w odniesieniu 
do tego samego rodzaju działalności gospodarczej dwóch urządzeń księgowych tj. ewidencji 
przychodów za okres prowadzenia działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg 
rachunkowych za okres prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych 
zasadach według progresywnej skali podatkowej.  

Z uchyleniem ust. 6 i 7 art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie wiąże się skutków dla sektora finansów 
publicznych z uwagi na sporadyczność występowania przypadków utraty prawa do płacenia 
ryczałtu w przypadku przekroczenia limitu przychodów uprawniających do opodatkowania w 
tej formie i opłacania przez część roku podatku na ogólnych zasadach według progresywnej 
skali podatkowej. 

Mając na uwadze przytoczoną argumentację, Rada Ministrów pozytywnie ocenia 
zaproponowane w projekcie ustawy zmiany dotyczące uchylenia ust. 6 i 7 w art. 8 ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. Jednocześnie informuje, iż takie same rozwiązania przewiduje przygotowany przez 
Ministra Finansów projekt z dnia 30 czerwca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw.  
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