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Informacja podatkowa na 2019 r. 
 

W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

 

Skala podatku dochodowego na 2019 r.  

 

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi  

ponad do 

 85.528 18% Minus kwota 

zmniejszająca podatek 85.528  15.395,04 zł + 32%  

nadwyżki ponad 85.528 

zł 

 

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu ZALICZEK na podatek w 2019 r. 

 

Podstawa obliczenia podatku Wysokość kwoty zmniejszającej podatek 

do 85.528 556,02 

ponad 85.528 0 

 

Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku wpłynie na sposób obliczania zaliczek na podatek 

 w ciągu roku. Jeżeli dochody pracownika nie przekroczą 85.528 zł to pracodawca jako płatnik będzie 

pobierał zaliczki w dotychczasowej wysokościu pomniejszając je o 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli 

 o 46,33 zł. Po przekroczeniu 85.528 zł pracodawca będzie pobierał zaliczki bez uwzględaniania 

kwoty zmniejszającej podatek.  

Kwota zmniejszająca podatek ustalana jest w następujący sposób: 

 Dla dochodu do 8.000 zł wynosi 1.440 zł 

 Dla dochodu powyżej 8.000 zł do 13.000 zł wyliczana jest wg wzoru: 

1.440 zł – [883,98 zł x ( podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł )] ÷ 5.000 zł 

 Dla dochodu powyżej 13.000 zł do 85.528 zł wynosi 556,02 zł 

 Dla dochodu powyżej 85.528 zł do 127.000 zł wyliczana jest wg wzoru: 

556,02 zł - (556.02 zł x podstawa obliczenia podatku – 85.528 ) ÷ 41.472 zł 

 Dla dochodu powyżej 127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek 
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Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2019 roku 

 

 dla pracujących na jednym etacie 111,25 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 1.335 zł  

 dla wieloetatowców rocznie koszty nie mogą przekroczyć 2.002,05 zł 

 dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania miesięcznie  

139,06 zł i 1.668,72 zł za cały rok  

 dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców łącznie maksimum 

2.502,56 zł 

Zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o 46,33 zł miesięcznie, natomiast rocznie 556,02 zł. 

 

Ważne limity na 2019 r. 

 

1. Wartość sprzedaży w 2019 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi  

200.000 zł 

2. Wielkość przychodów za 2018 rok uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 

250.000 EUR x kurs 4,2795 = 1.069.875 zł. 

3. Kwota przychodów za 2018 rok zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych  

2.000.000 EUR x kurs 4,2795 = 8.559.000 zł. 

Podatnicy uzyskujący dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze  

z majątku nie mającego związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal mogą wybrać 

opodatkowanie tych wpływów w formie ryczałtu.  

W roku 2019 wynajmujący zapłacą zryczałtowany podatek od przychodów z najmu według stawki 

8,5% do kwoty 100.000 zł. Od nadwyżki ponad 100.000 zł stawka ryczałtu będzie wynosić 12,5%. 

Limit 100.000 zł dotyczy obojga małżonków.  

Od 1 stycznia 2019 roku najniższe wynagrodzenie pracowników wynosi 2.250 zł.  

Współczynnik za ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 20,92. 

 

Amortyzacja 

 

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz zaliczeni do małych podatników, będą 

mogli zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki (z wyjątkami) na nabycie środków trwałych  

o równowartości 50.000 EUR tj. 214.000 zł w jednym roku.  

Jednorazową amortyzację należy traktować jako pomoc de minimis. 

Mały podatnik to zgodnie z art.5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to taki 

którego przychody ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły  

w poprzednim roku 1.200.000 EUR tj. 5.135.000 zł.  
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Jednorazowa amortyzacja obejmie środki trwałe zaliczone do grupy 3 – 8 Klasyfikacji Środków 

Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych. Do limitu jednorazowych odpisów (rocznie 

50.000 EUR) nie będzie się wliczać odpisów od składników majątku, których wartość nie przekracza 

10.000 zł. 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1448 z 28 lipca 2017 roku) wprowadziła 

nową możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w stosunku do nabytych 

fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. Zgodnie z nowo wprowadzonymi regulacjami, jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów 

amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów. Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że: 

 wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10.000 zł lub 

 łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej  

10.000 zł a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.  

Nowe regulacje mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku. Ta 

nowa forma amortyzacji jednorazowej jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko dla 

małych podatników bądź podatników rozpoczynających działalność. Może ona być jednak stosowana 

w odniesieniu do fabrycznie nowych  środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji. 

Rozwiązaniem tym więc nie mogą być objęte budynki i budowle, a także środki transportu. Jeżeli w 

stosunku do nabytego środka trwałego wystąpi zbieg prawa do jednorazowej amortyzacji w ramach 

pomocy de minimis, jak i w myśl znowelizowanych przepisów, musi wybrać którą z preferencyjnych 

metod amortyzacji będzie stosował.   

 

Deklaracje 

  

Zaliczki na podatek dochodowy wpłacamy do 20 następnego miesiąca na rachunek właściwego 

Urzędu Skarbowego. 

Przedsiębiorcy rozliczający się z Urzędem Skarbowym samodzielnie będą wpłacać zaliczki na 

podatek dochodowy bez deklaracji podatkowych. 

Przedsiębiorcy nadal będą zwolnieni z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji na zaliczki  

PIT – 5, PIT – 5L, PIT – 4. Deklarację roczną PIT 4R oraz PIT 11 należy złożyć elektronicznie  do 

końca stycznia następnego roku. Tylko w razie zaprzestania prowadzenia działalności deklaracja taka 

musi być złożona do dnia jej zaprzestania.  
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Nadal przedsiębiorcy będą mogli wpłacać comiesięczne  zaliczki na podatek w formie uproszczonej. 

Natomiast przedsiębiorcy zaliczeni w przepisach do małych podatników lub rozpoczynających 

działalność będą mogli wpłacać zaliczki co kwartał. Możliwość tę będą mieli zarówno przedsiębiorcy 

opodatkowani według skali podatkowej, jak i korzystający ze stawki liniowej 19%. Mali podatnicy, 

którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, muszą do 20 lutego danego roku podatkowego 

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swym wyborze.  

 

Inne zmiany 

 
W Dzienniku Ustaw z dn. 12 września 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów 

zmieniające dotychczas obowiązujące przepisy w sprawie prowadzenia PKPiR (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1779). Weszło ono w życie z dniem 15 września 2018 r. i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 r. 

Celem nowelizacji było m.in. dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR 

do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2018 

r.  

Główne zmiany w zasadach prowadzenia PKPiR dotyczą: 

 Zniesienia wymogu informowania Urzędu Skarbowego o założeniu PKPiR, 

 Braku obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o zawarciu umowy z biurem 

rachunkowym na prowadzenie PKPiR, 

 Zniesienia wymogu informowania Urzędu Skarbowego o zmianie sporządzenia spisu z natury 

w trakcie roku podatkowego w celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy z 

uwzględnieniem różnic remanentowych. 

Skreślenie tego uregulowania stanowi korzystną zmianę, ponieważ pozwoli podatnikowi na ustalenie 

dochodu z działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic remanentowych na koniec dowolnie 

wybranego przez przedsiębiorcę okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału) pod warunkiem 

sporządzenia spisu z natury. Przy czym o takim remanencie nie trzeba już informować Urzędu 

Skarbowego. Pozwoli to niejednokrotnie podatnikom na obniżenie należnej zaliczki na podatek 

dochodowy. 

 

Samochody firmowe 

 

Nowelizacja ustawy o PIT/CIT (Dz.U. z 2018 poz. 2159) która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. 

1. Opłaty leasingowe samochodów osobowych 
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Od 1 stycznia 2019 roku raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodu tylko do 150 tys. zł. (225 

tys. zł. dla samochodów elektrycznych). Zmiana nie dotknie tych, których podpisali umowy w 2018 r. 

lub wcześniej. Będą oni rozliczać leasing na dotychczasowych zasadach. 

2. Amortyzacja 

Korzystna zmiana dotyczy tych, którzy kupią samochód na własność i będą go amortyzować. Obecnie 

kosztem uzyskania przychodu jest odpis do wysokości 20.000 EUR, a od nowego roku kosztem 

uzyskania przychodu będzie odpis do wysokości 150.000 zł. 

3. Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego 

Od 1 stycznia 2019 roku nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie 

samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, jakiej 

pozostaje równowartość 150.000 zł w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.  

4. Wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego 

Od nowego roku wszystkie wydatki na eksploatację samochodu osobowego wprowadzonego do 

ewidencji środków trwałych będą kosztem podatkowym tylko dla tych przedsiębiorców, którzy będą 

prowadzić szczegółową ewidencję jego przejazdów. Pozostali rozliczą tylko 75% wydatków (np. 

zakupy paliwa, naprawy, opłaty za autostrady, mycie, opony). 

Zmienią się też zasady rozliczenia przedsiębiorców, którzy nie zaliczą własnego samochodu do 

środków trwałych, ale czasami wykorzystują go do działalności gospodarczej. Nie będą musieli 

prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu i wyliczać kilometrówki, a w kosztach firmy rozliczą 20% 

poniesionych wydatków (także na jego ubezpieczenie). 

 

Danina solidarnościowa 

 

Nowy podatek wprowadza ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Obejmuje dochody uzyskane od 01.01.2019 r. osób pracujących na 

etatach, zleceniu i dziele, kontraktach menedżerskich, osób prowadzących działalność gospodarczą 

rozliczających się wg skali podatkowej, jak i stawką liniową, giełdowych inwestorów. Danina 

solidarnościowa wyniesie 4% liczone od nadwyżki wszystkich łącznie dochodów ponad 1 mln zł. 

Podatek należy wpłacić do 30 kwietnia następnego roku i złożyć nową deklarację podatkową. 
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„Mały ZUS” od 01.01.2019 r. 

 

Od nowego roku przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 

wymiaru, której wysokość będzie zależeć od przychodów z działalności gospodarczej w poprzednim 

roku kalendarzowym – jeżeli była prowadzona przez cały rok – nie może przekroczyć 

trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu (np. w 2018 

będzie to kwota 63.000,00 zł tj. 30 x 2.100 zł). Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można 

opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

Zmiany nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nadal będzie to 

zadeklarowana kwota nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.  

 

Wypłata wynagrodzeń od 2019 r. 

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 

357) pracodawca ma poinformować tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali 

wynagrodzenia za pracę do rąk własnych (gotówką), o obowiązku: 

 Podania numer rachunku bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie, 

 lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych. 
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