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Informacja podatkowa na 2021 r.
W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skala podatku dochodowego na 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku w zł
ponad

Podatek wynosi

do
85.528

85.528

17%

Minus kwota
zmniejszająca podatek

14.539,76 zł + 32%
nadwyżki ponad 85.528
zł

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu ZALICZEK na podatek w 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

do 85.528

525,12

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 43,76 zł. Po przekroczeniu 85.528 zł pracodawca będzie pobierał zaliczki bez uwzględaniania kwoty
zmniejszającej podatek.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2021 roku
•

dla pracujących na jednym etacie 250,00 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 3.000 zł

•

dla wieloetatowców rocznie koszty nie mogą przekroczyć 4.500,00 zł

•

dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania miesięcznie
300,00 zł i 3.600,00 zł za cały rok

•

dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców łącznie maksimum
5.400,00 zł
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Zwolnienie z PIT dla podatników do 26 roku życia

Zgodnie z ustawą z dn. 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
zwalnia się od podatku przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,
spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku
życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Ważne limity na 2021 r.

1. Wartość sprzedaży w 2021 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi
200.000 zł
2. Wielkość przychodów za 2020 rok uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
2.000.000 EUR x kurs 4,5153 = 9.030.600 zł.
3. Kwota przychodów za 2020 rok zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.000.000 EUR x kurs 4,5153 = 9.030.600 zł.
Podatnicy uzyskujący dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze
tak z majątku prywatnego jak i mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą
wybrać opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałtu.
W roku 2021 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 2021 roku najniższe wynagrodzenie pracowników wynosi 2.800 zł, a minimalna stawka
godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług
wynosi 18,30 zł.
Współczynnik za ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 21.

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. 226.000 zł w jednym roku.
Jednorazową amortyzację należy traktować jako pomoc de minimis.
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którego przychody ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły
w poprzednim roku 2.000.000 EUR tj. 9.031.000 zł.
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.

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
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solidarnościowa wyniesie 4% liczone od nadwyżki wszystkich łącznie dochodów ponad 1 mln zł.
Podatek należy wpłacić do 30 kwietnia następnego roku i złożyć deklarację podatkową DSF-1.

INNE ZMIANY

Ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła
zmianę, że od 01.01.2021 stawkę 8,5% lub 12,5% będą mogły być opodatkowane również przychody
z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Podatnicy będą mieli zatem prawo wyboru czy chcą płacić podatek od dochodu uzyskiwanego z
wynajmu składników majątku związanego z działalnością gospodarczą na zasadach ogólnych czy też
ryczałt od uzyskiwanego z tego tytułu przychodu. Wybór opodatkowania w formie ryczałtu może być
opłacalny dla tego przedsiębiorcy, który nie ponosi znacznych kosztów w związku z wynajmem, np.
odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanej nieruchomości. O zmianie formy opodatkowania należy
poinformować właściwy urząd skarbowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – ZMIANY
Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:
•

od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o
przychodach do 2 mln euro rocznie)

•

od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32%
według skali.

Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w
spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19%. Przepisy przewidują
zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50% ich
przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł. Nie skorzystają z niego jednak
komandytariusze powiązani z komplementariuszem. Wyłączeni będą między innymi ci, którzy
posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej
osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej. Nowe przepisy będą
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zastosowaniu nowych regulacji od 1 maja 2021 roku.
KASY ONLINE
W 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne online. To
urządzenia nowego typu, które łączą się przez Internet z Centralnym Repozytorium Kas,
prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane o sprzedaży są przesyłane na
bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów.
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy online dotyczy:
•

świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne
placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

•

świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

•

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla
brunatnego, koksu i półkoksu.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek instalacji kasy on-line dotyczy świadczenia usług:
•

fryzjerskich,

•

kosmetycznych,

•

budowlanych,

•

w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

•

prawniczych,

•

związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w
zakresie wstępu.

Przedsiębiorcy świadczący wymienione usługi skorzystali wcześniej z odroczenia terminu o pół roku,
ze względu na epidemię.
Na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.
PPK – OSTATNI ETAP WDRAŻANIA
Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmie przedsiębiorców, którzy
na 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób albo rozpoczęli działalność po tej dacie. Mają oni
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2021 r.
Obowiązek ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie zatrudnione osoby złożą
deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK. Mikroprzedsiębiorca to firma która zatrudnia
średniorocznie poniżej 10 pracowników i ma obroty lub aktywa poniżej 2 mln EUR (w ciągu ostatnich
dwóch lat).
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