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Warunki opodatkowania działalności gospodarczej stawką 19% - podatek liniowy  

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej mogą wybrać opodatkowanie tego dochodu jedną stawką w wysokości 19% 

(tzw. podatek liniowy). Warunkiem jest złożenie oświadczenia o wyborze tego sposobu 

opodatkowania.  

 

Podatnicy prowadzący już działalność, aby wybrać opodatkowanie stawką 19%, obowiązani 

są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. 

Podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oświadczenie 

może złożyć na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli 

podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego 

przychodu. 

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, dotyczy również lat następnych, 

chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu 

opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie 

form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

 

Podatnik stosujący opodatkowanie stawką 19% rozlicza podatek składając do 30 kwietnia 

następnego roku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym PIT-36L.  

 

Ograniczenia 

Podatnik, który wybrał opodatkowanie stawką 19% nie może skorzystać z przewidzianych dla 

opodatkowania za pomocą skali podatkowej ulg i zwolnień oraz rozliczać się wspólnie 

z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem 

Jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie dochodu za pomocą 19% stawki podatku, 

uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału 

w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub 

obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden 

ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w danym roku podatkowym w ramach 

stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) – podatnik ten traci prawo do 

opodatkowania w przedmiotowy sposób i zobowiązany jest do wpłacania zaliczek od 

dochodu osiągniętego od początku roku obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej. 

Jeśli obliczone w ten sposób zaliczki będą większe od zaliczek zapłaconych, podatnik 

zobowiązany jest również do zapłacenia odsetek za zwłokę.  
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Stawka 19%, a inne źródła przychodu 

Wybierając opodatkowanie stawką 19% podatnik musi zastosować ją do dochodów z całej 

prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przypadku, gdy opodatkowanie to 

dotyczy dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w zyskach spółki niebędącej podatnikiem 

podatku dochodowego, a pozostała działalność gospodarcza podatnika podlega 

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub 

kartą podatkową.   

Przychód z niektórych źródeł przychodów (np. z tytułu dywidend oraz innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym w wysokości 19%, niezależnie od uzyskiwania oraz wybranej formy 

opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. 

 


