
Zapraszarny do urzędu skarbowego !!!
I. Po rejestracji działalności gospodarczej, a przed dokonaniem pierwszej crynności
podlegającej opodatkowaniu na|eĘ :

1) Dokonać re racii w nodatku od towarów i u
Formularze
rejestracyjne

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie
czynności jest zwolniony od podatku VAT (zwolnienie podmiotowe),
jeże|i przewid}.wana przez niego wartośó sprzedaĘ nie przekroC4, W

proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku
podatkowym, kwoty 150.000 zł
Podatnik, z wyjątkiem podatnika zwolnionego przedmiotowo i

podmiotowo, jest obowiązany przed dniem wykonania pierwszej
czynności podlegającej opodatkowaniu złoĘć zgłoszenie rejestracyjne
VAT-R.

opłata skarbowa l70 zł od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów t

usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego
(vAT-s). opłatę uiścić nalezy na konto Urzędu Miasta w Dębicy na

rachunęk BAI{K PEKAO SA nr rachunku 29 12404764 1111 0000
4863 3419

Ewidencja księgowa ewidencja sprzedaży
ewidencja zakupów
kasa reiestruiąca (sprzedaż na rzecz ludności)

a

a

o

Stawki podatku Stawki podatku sąuzaleznione od rodzaju towarów i wykonywanych
usłus i wvnosza : 23%o (stawka podstawowa). 8%. 5%.0% '

Deklaracje podatkowe
I r.aliczki

Podstawowe formularze deklaracj i:

. VAT-7 (deklaracja dla podatku od towarów i usług) termin złoŻenia
deklaracji do Urzędu Skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,

o VAT-7K (deklaracja dla podatku od towarów i usług) termin złoŻenia
deklaracji do Urzędu Skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego
po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy - składająmali
podatnicy' którzy wybrali metodę kasową

o VAT-7D (deklaracja dla podatku od towarów i usług) termin złożenia
deklaracji do Urzędu Skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego
po kwar1ale, w którym powstał obowiązek podatkowy - składają
podatnicy inni niż rozliczaiący się metodą kasową'

Podstawa prawna . ustawa z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54, poz.535 ze. zm.)

. tozporządzenie Ministra Finansów z dnia2Ż grudnia2010r' w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usfug
(Dz. U. Nr 246 , poz .1649)

. rozporządzeniu Ministra Finansów z dniaŻ6lipca20l0r. w sprawie
zwolnięń z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących (Dz.U. N1 3 8, poz. 930).

o ustawa z dnia 16 listopada Ż006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635 ze zm.)



2) wybrać jedną zponiższych form opodatkowania w podatku dochodowym od osób
ch

Ewidencja księgowa Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
o jej zŃoŻeniu podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej
w terminie 20 dni od dnia iei załoŻenia.

Stawki podatku Według skali podatkowej na 2011 rok w zalęŻności od wysokości
podstawy opodatkowania :

o do kwoty 85 528 zł - 18oń minus kwota zmniejsza1ąca podatek 556,0Ż
zł

o ponad 85 528 zł - 14839.02Zł+3Żyo nadwyżki ponad 85 528zł.
Zaliczkiw ciągu roku Podatnik jest obowiązany bez wezwania wpłacać zaliczki na podatek

dochodowy od osób fizycznych w tetminach:
. za okres od stycznia do listopada w tetminie do dnia 20 kaŻdego

miesiąca za miesiąc poprzedni,
. za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad w terminie do

20 grudnia roku podatkowego.

Podstawa
opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód (nadwyżka przychodów nad
kosztami ich uzyskania). Podatnikowi przysługują odliczenia od
podstawy opodatkowania, np. z ĘĄułu zapłaconych składek na
ubezoięczenie snołeczne.

Po zakoitczeniu roku Do 30 kwietnia roku następnego, podatnik zobowiązany jest do złoŻęnia
zeznaniarocznego (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu i wpłacie
roŻnicy pomiędzy podatkiem naleznym od dochodu' a Sumąwpłaconych
uprzednio za|iczęk. Jeżeli nie wystąpi dochód, podatnik wykazuje w
zeznantu podatkowym stratę.

Podstawa prawna o l]stawa zŻ6.Y|I.I991r o podatku dochodowym od osób ftzycznych (tj.
Dz.U.22010r Nr 51, poz.30l ze zm.)

o Rozporządzenie Min.Fin. z dnia26.vnl'Ż003r w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz'1475
z.e zm.\

Póoatex ihibwy -'r9% ' ,,, .,,,',,''i

Ewidencja księgowa
Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
o jej założeniu podatnik jest obowiązany zawiadomió w formie pisemnej

w terminie 20 dni od dnia iet założenia.
Stawka nodatku 19%
Zawiadomienie o
wyborze podatku
liniowego

Podatnik obowiązany jest do zŁożenia pisemnego oświadczenia o
wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia
poprzedzĄącego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w
dniu uzvskania pierwszego przychodu.

Za|icz|<l w ciągu roku
Podatnik jest obowiązany bez wezwania wpłacać zaliczki na podatek
dochodowy od osób ftzycznych w tęrminach.
. za okres od stycznia do listopada w tetminie do dnia 20 każdego

miesiąca za miesiąc poprzedni,
. za grudzień, w wysokości zaliczki naleznej za listopad w terminie do

20 erudnia roku podatkowego.

Podstawa
opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód (nadwyżka przychodów nad

kosztami ich uzyskania). Podatnikowi przysfugują odliczenia od

podstawy opodatkowania, np. zĘtuŁu zapłaconych składek na

ubezpieczenie społeczne.



Po zakoitczeniu roku
Do 30 kwietnia roku następnego, podatnik zobowiązany jest do złoŻęnia
zeznaniarocznego (PIT-36I-) o wysokości osiągniętego dochodu i

wpłacie rożnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu' a Sumą

wpłaconych uprzednio zaliczęk. JeŹeli nię wystąpi dochód, podatnik
wvkazuie w zeznaniu podatkowym stratę.

Minusy opodatkowania
podatkiem liniowym

Podatnik, który zdecyduje się wybraó tę formę opodatkowania tract
prawo do rozIiczania się wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie
wychowująca dziecko, jak również z mozliwości korzystaniazulgi
odliczeń (np. ulgi rodzinnej).

Podstawa prawna o Ustawa zŻ6.YII'I991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.
Dz.I]. zŻ010r Nr 51, poz.3}l ze zm').

. Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 26.vlil.Ż003r w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz.1475
ze zm.)

Ryczalt od przYchodó'w.ćiłidę'gjonowanych
Ewidencia ksiesowa Ewidencia nrzvchodów
Stawka podatku Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane 1 w

zależności od rodzaju działalności wynoszą
o 2aoń przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
o 17oń przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych,
. 8,5oń przychodów np. z działaIności usługowej, w tym od przychodów

z działalności gastronomicznej z zakręsie sprzedaĘ napojów o

zawaftości alkoholu powyżej 7,5oń,

o 5 ,5 Ya od przychod ów z dztałalności w1twó rczej i budowlanej,
o 3,a Ya od przychod ów z działalności usfugowej w zakresie handlu oraz

z działa|ności gastronomicznej , z wyjątkiem przychodów ze
sprzedażł napoiów o zawaftości powyżei 1% alkoholu.

Zawiadomienie o

wyborze
opodatkowania

Podatnik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o wyborze
opodatkowania ry czahem ewidencj onowanym do dnia poprzedzaj ącego
rozpoczęcie działalności, nie później niz w dniu uzyskania pierwszego
przychodu. Z tej formy opodatkowania nię mogą korzystać między
innymi podatnicy osiągający przychody zĘĄtftu: prowadzenia aptek,

lombardów, kantorów, działalności w zakresie handlu częściami i
akcesoriami do pojazdów mechanicznych , wywarzania wyrobów
objętych podatkiem akcyzowym atakże świadczenia usług
wvmienionvchw załaczniku nr 2 do ustawy.

Ryczałt w ciągu roku Podatnik jest obowiązany bezwezwania wpłacaó ryczah od przychodów
ewidencjonowanych w teminie do dnia 20 następnego miesiąca a za
grudzień w terminie złoŻenia zeznania (do 31 stycznia).

Podstawa
opodatkowania

Podstawą obliczenia ryczałtu jest przychód. Podatnikowi przysługują
odliczenia od podstawy opodatkowania np. zĘĄuŁu zapłaconych składek
na ubezpieczenie społeczne.

Po zakończeniu roku Do 31 stycznia roku następnego, podatnik zobowtązany jest do złoŻenta
zeznanla rocznego (PIT- 28) o wysokości osiągniętego przychodu i
wpłacie roŻnicy pomiędzy podatkiem naleznym od przychodu' a Sumą
wołaconeso uorzednio rv czahu.

Minusy opodatkowania
ryczałtem

Podatnik, który zdecyduje się wybrać tę formę opodatkowania tract
prawo do roz|iczania się wspólnie z małŻonkiem' jako osoba samotnie
wychowuiąca dziecko i do korzystania z ulgi rodzinnej.



Podstawa prawna | . Ustawa z dniaŻ0]I.I998r o zryczahowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganychprzez osoby ftzyczne (Dz. U'
Nr 144, poz.930 zpoźn. zm).

o Rozporządzenie Min'Fin. z dnia I1 .xILŻ}}Żr w sprawie
prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwaĘch oraz
wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U.Nr Ż79, poz.1836 z

.zm.l.

Kańłirodalkowa'',.
Ewidencja księgowa Podatnik nie prowadzi ewidencji księgowych (przychodów lub

dochodów). Natomiast ciĘy na nim obowiązek wystawiania na Żądanie
klienta rachunków i faktur, których kopie musi przechowywaó w
koleiności numerów przez pięÓ lat.

Stawka podatku Stawki kaĄ podatkowej określone są kwotowo , ich wysokość
uzależnionajest od:

. rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
o liczby zatrudnionych pracowników,

liczby mieszkańców miejscowości , w której prowadzona jest działalnośó
sosoodarcza.

Zawiadomienie o
wyborze
ooodatkowania

Wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania (PIT-16) podatnik
składa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Ryczałt w ciągu roku Podatnik uiszczaryczah określony w decyzji organu podatkowego bez
wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc
ubiegĘ, a za grudzień - w terminię do dnia 28 grudnia roku
podatkowego.

Po zakończeniu roku Do 31 stycznia roku następnego podatnik jest obowiązany złożyc roczną
deklarację PIT - 16 A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
zaołaconęi i odliczonei od kartv podatkowei.

Minusy opodatkowania
kartą podatkową

Podatnik, który zdecyduje się wybraó tę formę opodatkowania tract
prawo do rozliczania się wspólnię z małŻonkiem, jako osoba samotnie
wvchowuiąca dziecko i do korzystanta z ulgi rodzinnei.

Podstawa prawna Ustawa zdnia20.1l.1998r o zryczahowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby ftzyczne (Dz. U. Nr 144,

ooz.930 znóźn. zm'\.

il. Podatnik vAT (czynny) po zawiadomieniu o zaprzestaniu działalności
gospodarczej, powinien w ciągu 7 dni od dnia dokonania lilavidacji' zgłosić ten fakt
nacz€lnikowi urzędu skarbowego na drukuYAT-Z. Zgłoszenie to stanowi podstawę do
wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika vAT.

Druki deklaracji lub informacji zzałącznikami i objaśnieniami moŻna pobraó w Sali obsługi
Podatnika lub zę strony intemetowej Ministęrstwa Finansów rł'lvw.ltrofllęt.gtll,''pl .

Istnieje również możliwośó składania deklaracji w postaci elęktronicznej za pomocąplatformy

,,e-deklaracje'' Ministerstwa Finansów (http://wr.vrv.e-deklaracie'gov.pl/).

Urząd Skarbowy w Dębicy
Adres: 39-Ż00 Dębica, ul. Kolejowa 21,
Strona internetowa: www.bip. is. rzeszow.pl l dębical,
Adres e-mail : us 1 803 @pk.mofnet. gov.pl
Telefony: Informacja Podatkowa 14 680-51-36;

Sekretariat (0-14) 680-52-15; fax 14 680'5Ż'Ż6;
Krajowa Informacja Podatkowa: rvwrv.kip.gov.pltelefon: 801 055 055 lub 2Ż330 0330


