
Znaj swoje prawa

Powtórzenie przed konkursem
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Mapa polskiego systemu podatkowego 
– stan na 1 lutego 2019 roku



Podatnik formalny a rzeczywisty

Kazus: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU)

                                2. Doliczenie PTU do wartości transakcji

                                = przerzucenie ciężaru podatkowego

PODATNIK FORMALNY                                                   PODATNIK RZECZYWISTY

( przedsiębiorca,               ( konsument,

 producent                                                               klient, usługobiorca)

sprzedawca)

                                     1. zapłata PTU (podatnik formalny

                                       jest adresatem przepisów ustawy o PTU)

                                           

                                          URZĄD SKARBOWY                         BUDŻET PAŃSTWA



Podatnik – płatnik – inkasent

1. Oblicza podatek podatnika

Płatnik: 2. Pobiera podatek od 
podatnika

3. Wpłaca podatek do 
organu podatkowego

PODATNIK ORGAN 
PODATKOWY

Inkasent: 1. Pobiera podatek od 
podatnika

2. Wpłaca podatek do 
organu podatkowego

BUDŻET 
PUBLICZNY



Przykład płatnika: 
„podatek Belki” (w ramach PIT)



Przykład inkasenta: podatek rolny



Inne elementy techniczne podatków

Przedmiot opodatkowania = czynność prawna
lub stan faktyczny, rzecz lub zjawisko, które 

zgodnie z prawem wywołują obowiązek 
podatkowy

-------------------------------------------
Podstawa opodatkowania  = konkretyzacja

przedmiotu opodatkowania do wartości 
wymiernych, policzalnych.

-------------------------------------------
Stawka podatkowa = iloraz podatku dzielonego 

przez podstawę opodatkowania
-------------------------------------------

Skala podatkowa = układ stawek występujących w 
danym podatku:

Wzór na obliczanie podatku:

Podatek 
(PLN)

= Podstaw
a

X Stawka

CIT = Dochód X 19 %

VAT = Obrót X 23 %

Od 
nieruchomości

= Wartość 
budowli w 

PLN

X 2%

Od 
nieruchomości

= Powierzchni
a  lokalu 
w m^2

X 22 zł

Akcyza (od 
produkcji piwa)

= Objętość 
w hl

X 7,79 zł

Opłata od 
posiadania psów

= Ilość psów
(sztuki)

X 123 zł

Podatek od 
środków 

transportowych

= Ilość 
autobusów

(sztuki)

X 2488 zł

Liniowa 
(proporcjonalna)

P               St  const 

Progresywna P               St   

Regresywna P                St



System podatków państwowych
(dane za: Analiza wykonania budżetu państwa w roku 2017, NIK)
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Ile dni pracuję na rzecz państwa?
( źródło: Centrum im. Adama Smitha)

[P1] Teoria podatków 9
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System podatków samorządowych
(dane za: Sprawozdanie z wykonania budżetów GMIN za 2016 rok, RIO)
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Jak mogę płacić moje podatki?

ORD. 60. § 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w 
kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w 
banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w 
instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez 
płatnika lub inkasenta;
w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku 
bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego 
podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia 
przelewu.

ORD  61. § 1. Zapłata podatków przez podatników 
prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do 
prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia 
przelewu.
ORD  61a.  § 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik 
województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę 
podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu 
gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, 
w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny.
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Czy moi krewni mogą zapłacić podatek 
w moim imieniu?

ORD 62. § 1.  Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania 
z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, z zastrzeżeniem 
§ 2, zalicza się na poczet podatku, począwszy od 
zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, 
chyba że podatnik wskaże, na poczet którego 
zobowiązania dokonuje wpłaty.

§ 1a.  Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego 
upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej 
kolejności na poczet tych kosztów.

§ 2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu 
zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na 
poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o 
najwcześniejszym terminie płatności.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie 
dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie rozłożono 
podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami 
za zwłokę oraz rat podatku.

ORD 62b.  § 1. Zapłata podatku może 
nastąpić także przez:
1) małżonka podatnika, jego zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i 
macochę;
2) aktualnego właściciela przedmiotu 
hipoteki przymusowej lub zastawu 
skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest 
hipoteką przymusową lub zastawem 
skarbowym;
3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota 
podatku nie przekracza 1000 zł.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 
1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi 
wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na 
zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata 
pochodzi ze środków podatnika.
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Czy możemy się samoopodatkować?

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Art. 2. 1. W referendum lokalnym, zwanym dalej 
"referendum", mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego 
jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze 
głosowania swoją wolę:
1)   w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
2)   co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej 
wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji 
organów danej jednostki;
3)   w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, 
gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

2. Przedmiotem referendum gminnego może być również:
1)   odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2)   samoopodatkowanie  się mieszkańców na cele publiczne 
mieszczące  się  w  zakresie  zadań  i  kompetencji  organów 
gminy.

3. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do 
głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na 
postawione pytanie lub pytania w zakresie spraw określonych 
w ust. 1 i 2 albo na dokonaniu wyboru pomiędzy 
zaproponowanymi wariantami.

Art. 55. 1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w 
nim udział co najmniej 30% uprawnionych do 
głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Referendum w sprawie odwołania organu 
jednostki samorządu terytorialnego 
pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest 
ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie 
mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze 
odwoływanego organu.

Art. 56. 1. Wynik referendum jest rozstrzygający, 
jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie 
poddanej pod referendum oddano więcej niż 
połowę ważnych głosów.

2. Wynik referendum gminnego w sprawie 
samoopodatkowania się mieszkańców na cele 
publiczne jest rozstrzygający, jeżeli za 
samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 
ważnych głosów.



Ulgi w spłacie podatków
– cechy charakterystyczne

1. Ulgi w spłacie podatku są przyznawane przez 
organ podatkowy:

 fakultatywnie,
 w drodze decyzji,
 kończącej postępowanie podatkowe,
 z reguły - wszczęte na wniosek dłużnika
 wyjątkowo tylko zaległości niskie                   

        ( bagatelne) lub niemożliwe do 
odzyskania można umorzyć z urzędu 

2. Ulgi przyznaje nUS / nUCS ( podatki państwowe) 
lub wójt, burmistrz, prezydent miasta (podatki 
gminne). W przypadku podatków gminnych 
pobieranych przez  nUS ( PCC, karta podatkowa,  
podatek od spadków i darowizn) konieczna jest 
zgoda wójta / burmistrza na  zastosowanie ulgi 
przez nUS (tzw. współdecydowanie / zajęcie 
stanowiska przez inny organ)

3. Wnioskodawca musi podać i 
uargumentować powód wystąpienia z 
wnioskiem o ulgę. Ordynacja podatkowa 
przedstawia dwie przesłanki „ważnego 
interesu podatnika”  lub „interesu 
publicznego”, których zaistnienie w danej 
sprawie jest koniecznym, ale nie zawsze 
wystarczającym warunkiem  przyznania ulgi.

4. Jeśli przyznane ulgi przekraczają kwotowy 
próg, są podawane do wiadomości publicznej:  
obecnie wymóg ten dotyczy umorzenia 
zaległości w podatkach państwowych w 
kwocie > 5000 zł oraz wszelkich ulg w spłacie  
podatków gminnych na kwotę > 500 zł. 
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Skala i struktura zaległości podatkowych
(Dane: Najwyższa Izba Kontroli, stan na 31.12.2017 r.)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

.98.00.02.04.06.08.10.12.14.16

W mld zł w latach 1998-2017 CIT
3%

PIT
7% akcyza

9%

VAT
81%

92 Mld zł = 100%



Główne przyczyny zaległości podatkowych
(dane liczbowe za: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2017”, NIK 2018)



Główne skutki zaległości podatkowych

1/ Odsetki za każdy dzień zwłoki
(świadczenie akcesoryjne wobec zaległości)

Wzór:

    Dług podatkowy X liczba dni zwłoki  x STAWKA

   365

PODSTAWOWA STAWKA ODSETEK 
= [ 2 x stopa kredytu lombardowego ustalana przez 

Radę Polityki Pieniężnej + 2 % ] 

≥ 8%
PREFERENCYJNA STAWKA ODSETEK = 

50% stawki podstawowej
SANKCYJNA STAWKA ODSETEK =

150% stawki podstawowej

2/ organ podatkowy może zabezpieczyć 
wykonanie zobowiązania podatkowego na 
majątku dłużnika, a w razie jego niewykonania – 
wszcząć egzekucję administracyjną swoich 
roszczeń

3/ organ podatkowy może przenieść 
odpowiedzialność podatkową na  osobę trzecią

4/ sankcje karno – skarbowe dla dłużnika

KKS 57: Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w 
terminie podatku podlega karze grzywny za 
wykroczenie skarbowe

KKS 77: Płatnik lub inkasent, który pobranego 
podatku nie wpłaca w terminie na rachunek 
właściwego organu podlega karze grzywny do 720 
stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności 
do lat 3 albo obu tym karom łącznie



Podatki a Konstytucja RP

Aspekty legislacyjne
(217) Nakładanie podatków, innych danin 
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 
opodatkowania i stawek podatkowych, a także 
zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii 
podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy.
(123) Rada Ministrów może uznać uchwalony 
przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem 
projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących 
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, 
Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, 
ustaw regulujących ustrój i właściwość władz 
publicznych, a także kodeksów.
(168) Jednostki samorządu terytorialnego mają 
prawo ustalania wysokości podatków i opłat 
lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Aspekty merytoryczne
(84) Każdy jest obowiązany do ponoszenia 
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 
podatków, określonych w ustawie
 (32) 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy 
mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny.
(64) 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw 
majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo 
dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze 
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona 
istoty prawa własności.



PIT w liczbach
(za: Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017,

Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych MF, 2018)

Szczeble 
podatkowe

Pierwszy 
dla POP < 
85 528 zł

Drugi dla 
POP > 85 

528 zł

Stawka 
ustawowa

18% 32%

Odsetek 
podatników

96,54 % 3,46%

Odsetek 
wpływów 

do budżetu 
z danego 
szczebla

72,29% 27,71%

Przeciętny 
podatek

2041 zł 21 882 zł



PIT: Minima wolne od podatku

• Cypr 19 500 EUR
• Hiszpania 17 707 EUR
• Finlandia 16 700 EUR
• Irlandia 12 012 EUR
• Grecja 12 000 EUR
• Luksemburg 11 265 EUR
• Austria 11 000 EUR
• Niemcy 8 652 EUR
• Malta 8 500 EUR
• Dania 42 800 DEK
• Wielka Brytania 11 850 GBP
• Polska do końca 2016 roku 3 091 PLN 
• Polska w 2017 roku  6 600 PLN
• Polska w 2018 / 2019 roku 8 000 PLN 

…dla porównania:
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Dochód na 1 osobę w rodzinie 
uprawniający do świadczenia 

„Rodzina 500 +” na 1sze dziecko 

< 800 zł mc

Próg interwencji socjalnej dla 
osoby samotnej 

= 701  zł mc 
/ 8412 zł rocznie

Próg interwencji socjalnej dla 
osoby w rodzinie 

= 528 zł mc 
/ 6336 zł rocznie

Wynagrodzenie minimalne na 
2019 rok 

= 2250 zł mc

(prognozowane) Przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej  w 2019 roku 

= 4765 zł mc



Na kim ciąży obowiązek podatkowy w PIT?

NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY
= PIT naliczany od  sumy dochodów krajowych i 
zagranicznych ( tzw. podatek rezydualny)

Dotyczy: rezydentów, 
czyli osób, które mają miejsce zamieszkania 
w Polsce, tzn.:

• mają w Polsce ośrodek interesów życiowych 
(centrum interesów gospodarczych, centrum 
interesów osobistych),

• ….  lub przebywają w Polsce dłużej niż 183 
dni 

--------------------------------------------------
Tie – breaker rules:

1. Stałe miejsce zamieszkania
2. Ściślejsze powiązania osobiste z danym krajem

3. Zwykłe przebywanie w danym kraju
4. Obywatelstwo danego kraju

5. Wzajemne porozumienie organów podatkowych 
dwóch państw

OGRANICZONY OBOWIĄZEK 
PODATKOWY
= PIT naliczany tylko od dochodów 
krajowych uzyskanych z:

 pracy ( bez względu na miejsce 
wypłaty)

 działalności gospodarczej
 działalności wykonywanej 

osobiście
 nieruchomości położonej w 

Polsce
 

Dotyczy nierezydentów, 
czyli osób, które nie spełniają 
kryterium rezydenta
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Co przykładowo jest zwolnione od PIT?

Niełączące się z dochodem Społeczne Stymulacyjne Inne

Odszkodowania,
zadośćuczynienia, 

kwoty wypłacone z 
ubezpieczenia

 ( z  wyjątkiem zwłaszcza 
tych związanych z 

działalnością gospodarczą 
oraz z innych tytułów niż 

ugody sądowe)

Alimenty – 
W szystkie na rzecz dzieci do 

25 roku życia i dzieci 
niepełnosprawne; 

Pozostałe – do 700 zł mc

 Stypendia naukowe, 
świadczenia pomocy 

materialnej dla 
studentów (art. 

21/1/40 – 41)
 Nagrody za medale na 

IO
 Odsetki na IKE

Wygrane:
Gry hazardowe = do 2280 

zł jednorazowo
Turniej gry w pokera = 

zwolnienie całkowite
Audio-tele-turnieje / 
konkursy  = do 2000 zł 

jednorazowo

Oprocentowanie nadpłat 
podatkowych

Środki z pomocy społecznej 
oraz świadczenia rodzinne

Dochody podatników 
osiągnięte na terenie 

specjalnych stref 
ekonomicznych

Przychody ze sprzedaży 
nieruchomości 

wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego

Dotacje z budżetu państwa,
Dotacje z budżetu JST

Dopłaty unijne

Zasiłki: pielęgnacyjny, 
rodzinny, porodowy  ( z 
wyjątkiem zasiłków dla 

bezrobotnych),
Odprawa pośmiertna, 

P omoc pieniężna dla rodzin 
zastępczych

Odsetki od skarbowych 
papierów wartościowych

(do wysokości kwoty 
odsetek zapłaconych przy 
nabyciu SPW od emitenta)

Umorzone należności 
wobec banków w związku z 
ustawą o pomocy państwa 

w spłacie kredytów 
mieszkaniowych osobom, 

które straciły pracę



PIT: Ulgi od dochodu (1)

Nazwa Limit Warunki

Składki ZUS
( lub tożsame składki 

opłacane w innym 
państwie UE / EOG/ 

SUI)

Bez limitu 
(odpis w 
realnej 

wysokości)

Kiedy mogę odliczyć składki zagraniczne?
•jeśli nie były naliczone od dochodu zwolnionego od podatku
•jeśli nie zostały wcześniej odliczone od podatku ( v dochodu) zagranicznego
•jeśli umowa międzynarodowa gwarantuje prawo wymiany informacji między 
organami podatkowymi a ubezpieczeniowymi  obu krajów
•UWAGA! Przedsiębiorcy mogą zdecydować, czy ZUS będzie dla nich 
składnikiem KOSZTÓW czy ULGĄ – odliczenie musi być jednokrotne

Zwrot nienależnie 
pobranych 
świadczeń

Bez limitu Chodzi o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które kiedyś podwyższyły 
podstawę opodatkowania podatnika, który przez to musiał zapłacić wyższy 
PIT; skoro teraz te świadczenia są mu zwracane, trzeba mu zrekompensować 
ulgą poniesioną wówczas stratę

Internetowa Do 760 zł 
rocznie

• Dowodem jest każdy dokument dostawy usługi, identyfikujący 
kupującego, sprzedającego, kwotę zapłaty, rodzaj usługi

• Ulga dotyczy użytkowania internetu ( do 2011 roku: tylko w miejscu 
zamieszkania – obecnie rodzaj połączenia nie odgrywa żadnej roli), a nie 
jego zakupu, udoskonalania itp.

• Od 2013 roku zmiana przepisów – teraz odliczenie przysługuje wyłącznie 
w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli 
w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi 
internetowej
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PIT: Ulgi od dochodu (2)
Nazwa Limit Warunki

Rehabilitacyjna
wydatki na cele rehabilitacyjne 

(lista w art. 26 ust. 7 a ustawy o PIT) nie ma, odpis w realnej wysokości

• Beneficjentem tej ulgi – osoba 
niepełnosprawna (stopień: lekki, 
umiarkowany, znaczny)

• Odpisu może dokonać sam 
niepełnosprawny ( jeśli uzyskuje 
dochody objęte PIT) albo osoba z 
najbliższej rodziny (katalog zamknięty) 
utrzymująca niepełnosprawnego pod 
warunkiem, że roczne dochody 
niepełnosprawnego są mniejsze niż 12 
x renta socjalna 

• Traci się prawo do ulgi – całkowicie 
lub częściowo – jeżeli wydatki zostały 
zrefundowane ze środków NFZ / 
PFRON

cele związane z ułatwieniem 
wykonywania czynności życiowych (pies 

asystujący, używanie samochodu)

do 2280 zł rocznie

zakup leków (wydatki miesięczne minus 100 zł) = 
odpis miesięczny

D la obliczenia rocznego odpisu (C) trzeba 
zsumować wyniki miesięczne

Koszty kwalifikowane
(ulga B+R)

wydatki na działalność badawczo - 
rozwojową  (np. ekspertyzy, materiały, 

surowce,  wynagrodzenia za pracę 
zatrudnionych ekspertów czy jednostki 

badawczo – naukowej, koszty 
utrzymania patentu)

O d 10% do 30% faktycznych kosztów, nie 
więcej niż dochód podatnika z 

działalności gospodarczej w danym roku 
podatkowym.

Uwaga! Ulga ta jest pomocą publiczną w 
rozumieniu prawa wspólnotowego

• Beneficjentem tej ulgi są 
przedsiębiorcy

• Ulgi tej nie można stosować na 
terenie SSE

• Jedno odliczenie można rozłożyć na 
sześć lat jeśli podatnik osiągnął 
stratę lub niski dochód

• Istnieje możliwość zwrotu 
niewykorzystanej części ulgi (art. 
26ea)
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PIT: Ulgi od dochodu (3)

Nazwa Limit Warunki

Budowlana - odsetkowa

Dla osób, które między 1 
stycznia 2002 r.  a 31 grudnia 

2006 r. zaciągnęły kredyt 
m ieszkaniowy i wciąż spłacają od 

niego odsetki
 ( lub odsetki od kredytu 

refinansowego)

Mimo, że przepisy o tej uldze 
uchylono z dniem 1 stycznia 
2007 r., podatnicy zachowali 

prawa do niej i mogą 
kontynuować odliczenia do 

końca 2027 roku

W danym roku podatkowym 
odliczane są odsetki od 

limitowanej części kredytu. 

W 2018 roku 
jest to część nie większa 

niż 325 990 zł

Pierwsze takie odliczenie może 
być dokonane dopiero w roku 

zakończenia inwestycji
( można wtedy odliczyć odsetki 

spłacone w zeszłych latach)

Według starych przepisów:

•Kredyt udzielony przez 
uprawniony podmiot (bank – 
instytucja kredytowa UE– SKOK)
•Przedmiotem kredytu był dom / 
lokal położony w Polsce
•Podatnik rzeczywiście spłaca (ł) 
odsetki
•Podatnik ( i jego małżonek) nie 
korzystali wcześniej z ulg 
budowlano – mieszkaniowych
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PIT: Ulgi od dochodu (4)

Nazwa Limit Warunki

IKZE
Wpłaty na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego dokonywane 
w ciągu roku podatkowego

Maksymalnie 
do 5331,60 zł rocznie
( jest to górna granica 

oszczędności rocznych = 1,2 x  
przeciętne wynagrodzenie 

przyjęte w ustawie 
budżetowej)

Odliczeniu podlegają wyłącznie 
faktycznie zapłacone składki (nawet 
te zaległe) przez jednego 
oszczędzającego
Nie ma możliwości odliczenia ulgi z 
tytułu oszczędzania na IKE 
(Indywidualne Konto Emerytalne)

Darowizny:
A – na rzecz organizacji pożytku publicznego 

( również zagranicznych, o są one 
równoważne krajowym oraz że istnieje 

podstawa prawna dla wymiany informacji 
podatkowych między PL a organami 
podatkowymi kraju, gdzie dokonano 

darowizny)

A – do 6 % rocznego dochodu

Nie można odpisać darowizn na rzecz:
•osób fizycznych,
•podmiotów prowadzących DG 
związaną z akcyzami
•partii politycznych i związków 
zawodowych

Dowód darowizny – wpłata na 
rachunek bankowy lub oświadczenie 
obdarowanego ( B, D) o przyjęciu albo 
zaświadczenie z PCK (C) o ilości 
oddanej krwiB – na cele kultu religijnego B - do 6 % rocznego dochodu

C – na rzecz krwiodawstwa C – kwota ekwiwalentu za 
pobraną krew  / osocze

(1 litr = 130 zł)

D – na kościelną działalność charytatywną D – bez limitu
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PIT: Ulgi od podatku

Nazwa Limit Warunki

Składka NFZ 7,75% podstawy wymiaru składki 
( mimo, że NFZ pobiera 9% zarobków)

Przy składkach zagranicznych 
(UE, EOG, SUI) 

 – identyczne jak przy uldze ZUS

Abolicyjna (ulga na powrót) Zobacz: art. 27 g Zobacz: art. 27 g

Rodzinna
Przysługuje z racji 

wychowywania dziecka 
(WYKONYWANIA WŁADZY 

RODZICIELSKIEJ) przez:
•Rodzica,

•Opiekuna prawnego
•Rodzinę zastępczą

Dotyczy także singli, 
rozwodników i wdowców ( i 

nie koliduje ze wspólnym 
rozliczeniem z dzieckiem 

samotnie wychowywanym)

Jeżeli wychowuje się dwoje dzieci:
•Limit miesięczny – 92,67 zł na 1 dziecko  ( a nie na rodzica!)
•Limit dzienny – 3,09 zł na 1 dziecko  ( liczony w sytuacji, gdy 
władza rodzicielska / opieka była w tym samym miesiącu 
sprawowana  przez > 1 podatnika)

Jeżeli wychowuje się jedno dziecko: limity powyższe, o ile :
•suma dochodów małżonków lub suma dochodów samotnego 
opiekuna dziecka minus ZUS < 112 000 zł
•suma dochodów osób niepozostających w związku małżeńskim ( 
przez całość lub część roku) minus ZUS < 56 000 zł

Jeżeli wychowuje się trójkę v > dzieci:
•92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko 
•166 zł na trzecie dziecko (razem: 2000,04 zł / rok)
•225 zł na czwarte dziecko i każde kolejne dziecko (razem: 2700 
zł / rok)

• Dzieci muszą spełniać warunki 
jak przy wspólnym 
opodatkowaniu z opiekunem 
(wiek / brak własnych 
dochodów z trzema 
wyjątkami)

• Ulga nie przysługuje 
poczynając od miesiąca, w 
którym dziecko wstąpiło w 
związek małżeński lub zostało 
umieszczone w „instytucji 
zapewniającej całodobowe 
utrzymanie w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach 
rodzinnych”

• Uwaga! można ubiegać się o 
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ 
ULGI RODZINNEJ
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Odliczenie specjalne w PIT

•1% Twojego podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego

•Odliczenia dokonuje podatnik (zawsze 
na samym końcu, po odliczeniu NFZ, 
abolicyjnej i rodzinnej); 

•Kwota odpisu powinna być 
zaokrąglona do dziesiątek groszy w dół

•…….. i podana w zeznaniu 
podatkowym (lub jego korekcie, ale musi 
być ona dokonana w ciągu miesiąca od dnia 
upływu terminu składania zeznań 
podatkowych)

•Wpłaty przekazuje naczelnik urzędu 
skarbowego – zgodnie z tym, co zostało 
podane w zeznaniu 
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CIT
(podatek dochodowy od osób prawnych)

Podatek:

•Dochodowy

•Bezpośredni

•Gospodarczy

•Roczny

•Państwowy z udziałami JST (6,71% 
dla gminy, 1,4% dla powiatu, 14,75% 
dla województwa, w którym siedzibę 
ma dana osoba prawna)

•Wpływy do budżetu państwa = ok. 
30 mld zł

POWSZECHNOŚĆ OPODATKOWANIA

RÓWNOŚĆ OPODATKOWANIA
STAWKA LINIOWA

Art. 19. Podatek wynosi:
1)   19% podstawy opodatkowania;
2)    9%  podstawy  opodatkowania  od 
przychodów (dochodów) innych niż z zysków 
kapitałowych - w przypadku podatników, u 
których przychody osiągnięte w roku 
podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w 
złotych kwoty odpowiadającej równowartości 
1 200 000 euro przeliczonej według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski na pierwszy dzień roboczy roku 
podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.



CIT – podstawowe stawki w UE (2019)



Rok podatkowy w CIT

Wariant 1: rok kalendarzowy ( 1 stycznia – 31 grudnia)
Wariant 2: kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych
Wariant 3: skrócony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w trakcie roku kalendarzowego              

                          ( np. od 1.03.2019):

1.01.2019             1.03.2019                         31.12.2019

Wariant 4: przedłużony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających  DG w II połowie roku kalendarzowego  
     ( np. od 3.09.2019):

1.01.2019                    3.09.2019                             31.12.2019                      31.12.2020 

Wariant 5: pierwszy rok podatkowy po zmianie poprzedniego roku np. z 12 kolejnych miesięcy na okres innych 
kolejnych 12 miesięcy ( np. z okresu kwiecień – marzec na październik – wrzesień)

1.04.2018                      31.03.2019                            1.10.2019                                         30.09.2020
Pierwszy nowy rok po takiej zmianie musi mieścić się w granicach 12 – 23 miesięcy                
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Kto płaci VAT 
(PTU – podatek od towarów i usług)?



PTU: inne podmioty zobowiązane

Podatnik 
zwolniony od 

PTU

Wartość sprzedaży w R-1 < 200 000 złotych
Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty 
podatku.

Podatnik może zrezygnować z tego 
statusu
Zwolnienie to dotyczy również 
debiutujących na rynku przedsiębiorców

Mały podatnik

Wartość sprzedaży w zeszłym roku 
< 1 200 000 euro
( lub: prowadzący działalność maklerską z 
obrotem rocznym < 45 000 euro)

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje 
się według średniego kursu euro ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 
roboczy października poprzedniego roku 
podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 Dwie preferencje:
    Metoda kasowa = przychód powstaje 
z dniem otrzymania całości lub części 
zapłaty od kontrahenta ( a nie w dniu 
wydania towaru / wykonania usługi / 
wystawienia faktury = tzw. metoda 
memoriału), nie później niż 180 dnia po 
wydaniu towaru / wykonaniu usługi na 
rzecz innego podmiotu niż podatnik VAT 
czynny
   Kwartalne ( nie: miesięczne) składanie 
deklaracji i rozliczanie PTU w US

Przedstawiciel 
podatkowy

Musi być wyznaczony przez podatnika VAT, 
jeśli ten podatnik nie ma siedziby / miejsca 
zamieszkania w Polsce
Musi spełniać określone warunki 
Doradca podatkowy / bez zaległości podatkowych / nienotowany 
z KKS / rezydent / zarejestrowany jako VAT czynny

Przedstawiciel podatkowy:
•Sporządza deklaracje i rozlicza 
podatnika PTU
•Odpowiada solidarnie z podatnikiem za 
jego długi z tytułu PTU



Od czego płaci się VAT? (1)

ŚWIADCZENIE USŁUG

Usługodawca usługobiorca

1. Źródłem usługi był 
stosunek prawny łączący 

strony

2. Nastąpiło wzajemne 
działanie obu stron

3 . Zaistniał związek między 
działaniem a 

wynagrodzeniem



Od czego płaci się VAT?

Wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów

IMPORT

HOL PL UKR
EKSPORT

Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowe
nabycie towarów

WDT = wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium 
innego kraju UE, związany z wykonaniem dostawy towarów / 
świadczenia usług 

Opodatkowanie:
•WDT = stawka 0%
•Eksport = stawka 
0%
•Import = objęty 
VAT
•WNT = objęte 
VAT

Import = przywóz towarów z kraju 
trzeciego do UE

WNT = nabycie prawa do rozporządzania towarami jak 
właściciel, które to towary w wyniku dostawy są wysłane / 
transportowane na terytorium innego kraju UE niż to, w 
którym rozpoczęła się wysyłka / transport ( z określonymi 
ustawowo wyjątkami kwotowymi lub przedmiotowymi – art. 10, 
m.in. towary zwolnione od VAT, towary nabyte od nie-VATowców do 
50000 zł, towary nabyte od rolnika ryczałtowego)

Eksport = potwierdzony przez urząd 
celny wywóz towaru poza Europejski 
Obszar Celny



Stawki VAT w Europie (2019)

UK VAT RATES

20% Standard All other taxable goods and services.

5% Reduced

Children’s car seats; electricity, 
natural gas and district heating 
supplies (for domestic use only); 
some energy-saving domestic 
installations and goods; LPG and 
heating oil (for domestic use only); 
some medical equipment for disabled 
persons.

0% Zero

Printed books (excluding e-books); 
newspapers and periodicals; some 
take away food; domestic passenger 
transport; children's clothing and 
footwear; children’s diapers; live 
animals destined for human 
consumption, motor cycle and bicycle 
helmets; intra-community and 
international passenger transport; 
some gold ingots, bars and coins.



Stawki VAT w Polsce

Stawka Towary
23% Stawka podstawowa
8% cukier, kawa, cytrusy, ciastka, konserwy i przetwory, 

pasze, nawozy, wata, igły, artykuły higieniczne,  
sprzęt przeciwpożarowy

5%  mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, 
pieczywo świeże, tłuszcze zwierzęce, książki, mapy, 

nuty

0% eksport, WDT



Towary akcyzowe w polskiej praktyce



Akcyza: obecne stawki podatkowe
(pochodzenie towaru nie różnicuje stawek!)

Wyroby 
tytoniowe

• Papierosy =  206,76  zł za każde 1 
000 sztuk + 31,41 % maksymalnej 
ceny detalicznej

• Papierosy nieobjęte obowiązkiem 
znaczenia banderolami = 343,98 zł 
za każde 1000 sztuk

• Cygara = 393 zł za 1 kg
• Tytoń do palenia = 141,29 zł za 1 kg 

+ 31,41 % maksymalnej ceny 
detalicznej (tak samo od 2019 
roku: wyroby nowatorskie)

• Susz tytoniowy = 229,32 zł za 1 kg
• Płyn do e-papierosów = 0,5 zł za 1 

mililitr

Napoje 
Alkoholowe

• Alkohol etylowy = 5704 zł za 1 hl 
100% vol.

• Piwo = 7,79 zł za 1 hl (o)Plato
• Cydr = 97 zł za 1 hl
• Wino: =158 zł za 1 hl

Wyroby 
energetyczne

• Węgiel opałowy = 1,28 zł za 
1 GJ

• Benzyna silnikowa = 1540 zł 
za 1000 l

• Benzyna lotnicza = 1822 zł 
za 1000 l

• Biokomponenty = 1171 zł za 
1000 l

• Olej napędowy = 1171 zł za 
1000 l

• Paliwa gazowe = 10,54 zł za 
1 GJ

• Paliwa gazowe skroplone = 
670 zł za 1000 kg

Energia 
elektryczna

20 zł za 1 MWh / (dla górnictwa 
= 3 zł za 1 MWh)

Samochody 
osobowe

Samochody o pojemności 
silnika > 2000 cm^3 = 18,6%
Samochody o pojemności 
silnika < 2000 cm^3 = 3,1%



Podatki i parapodatki związane 
z obrotem międzynarodowym

Obrót wewnątrzunijny
Obrót z krajami trzecimi



Kaskada podatkowa w obrocie 
międzynarodowym



PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

OBOWIĄZEK 
PODATKOWY

CIĄŻY NA:

Kupującym, obdarowanym, pożyczkobiorcy, wspólnikach spółki cywilnej lub innej spółce
Dożywocie = nabywca; Hipoteka = wnioskodawca
Uwaga! Przy umowie zamiany odpowiedzialność solidarna

PODSTAWA 
OPODATKOWANIA

Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej
(przy zamianie innych rzeczy niż lokale mieszkalne – wartość rzeczy, od której przypada większy PCC)

STAWKI

Liniowe, określone w ustawie
(2%) sprzedaż rzeczy, pożyczka, darowizna, dożywocie, dział spadku 
(1%) Ustanowienie odpłatnego użytkowania 
(0,1%) ustanowienie hipoteki
 (20 %) jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności 
sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:
podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub 
ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności 
nie został zapłacony;
biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku 
udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony 
przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

PŁATNOŚĆ 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (generalnie – od dnia dokonania czynności 
cywilnoprawnej) na rachunek nUS ( gdy umowa dotyczy nieruchomości – nUS właściwy ze względu 
na jej położenie, w pozostałych przypadkach – nUS właściwy ze względu na siedzibę / miejsce 
zamieszkania podatnika)

ZWROT  kiedy nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej
 gdy uchylono skutki prawne oświadczenia woli
 nie zarejestrowano podwyższenia kapitału spółki



Opodatkowanie posiadania nieruchomości – 
generalne reguły
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Czym są nieruchomości związane z DG?
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Jak ustalić właściwy podatek dla danej 
nieruchomości?

1.Czy nieruchomość 
 jest zajęta / 
związana  z 
działalnością 
gospodarczą?

TAK = podatek od 
nieruchomości

NIE = 2. z jakim 
rodzajem 
nieruchomości 
mamy do 
czynienia?

LAS = podatek leśny
Użytki rolne = 
podatek rolny

3. Pozostałe 
nieruchomości: 
jakim typem 
obiektu w 
rozumieniu prawa 
budowlanego jest 
konkretna 
nieruchomość?

Obiekt małej 
architektury = nie 
podlega podatkom

BUDYNEK = 
podatek od 
nieruchomości ( od 
powierzchni 
budynku)

BUDOWLA = 
podatek od 
nieruchomości ( od 
wartości budowli),  
pod warunkiem, że 
jest ona związana z 
DG

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY: kapliczki, krzyże 
przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki;

BUDYNEK: obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach;

BUDOWLA: każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, 
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki
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Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Podatek = Podstawa X Stawka

Dla gruntów Powierzchnia 
rzeczywista (ha)

Określana przez 
Rady Gmin w 

drodze uchwały.

Nie może 
przekroczyć 

maksymalnych 
ustawowych 

progów

Dla 
budynków
Dla lokali

Powierzchnia 
użytkowa

(m^2)

Dla budowli 
związanych z 

DG

Wartość
(PLN) 
bez 

pomniejszania o 
odpisy 

amortyzacyjne
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Podatek od nieruchomości – 
stawki ustawowe oraz lokalne na 2019 rok

Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym 
że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

Warszawa 
2019

Lublin
2019

Jarocin
2019

1od 
gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków

0,93 zł od 1 m2 
powierzchni,

0, 93 zł 0,91 zł 0,44 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 

4,71 zł od 1 ha 
powierzchni,

4,71 zł 4,63 zł 3,00 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,49 zł od 1 m2 
powierzchni;

0,49 zł 0,48 zł 0,09 zł

2)od 
budynków - 
ich części:

a) mieszkalnych 0,79 zł od 1 m2 
powierzchni 

użytkowej

0,79 zł 0,77 zł 0,35 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

23.47 zł od 1 m2 
powierzchni 
użytkowej,

23,47 zł 22,76 zł 9,90 zł 
v 6 zł szewcy 
kowale szklarze

d)  związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,78 zł od 1 m2 
powierzchni 
użytkowej,

4,78 zł 4,70 zł 4 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

7,90zł od 1 m2 
powierzchni 
użytkowej;

7,90 zł 7,77 zł 2,60 zł

3)od budowli 2% ich wartości 2% 2% 2%

2. Przy określaniu wysokości stawek, (…) , rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób 
wykorzystywania gruntu, stan techniczny oraz wiek budynków. 47



Podatek rolny - obliczanie

Podatek = Podstawa X Stawka

Dla użytków 
< 1 ha

(tzw. grunty nie spełniające normy 
obszarowej)

Powierzchnia 
rzeczywista

X Odnoszona do ceny
 5 q żyta w skupie za 11 

ostatnich kwartałów
Stawka AD 2019:

271,80 zł

Dla gospodarstw 
rolnych
 > 1 ha

Powierzchnia w ha 
przeliczeniowych

X Odnoszona do ceny 2.5 q żyta 
w skupie za 11 ostatnich 

kwartałów
Stawka AD 2019:

135,90 zł

Hektar 
przeliczeniowy = Hektary

rzeczywiste X Przelicznik ustawowy
(0,05 – 1,95)

a Rodzaj użytku

b Klasa bonitacyjna

c Okręgi podatkowe
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Ochrona najbliższej rodziny 
w podatku spadkowym

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie 
własności rzeczy lub praw majątkowych przez 
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1)  zgłoszą nabycie własności rzeczy lub 
praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od 
dnia powstania obowiązku podatkowego (…), 
oraz
2)  w przypadku gdy przedmiotem nabycia 
tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są 
środki pieniężne (…..) - udokumentują ich 
otrzymanie dowodem przekazania na 
rachunek płatniczy nabywcy, na jego 
rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej lub przekazem pocztowym.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności 
rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub 
prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym 
dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt 
późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
3. W przypadku niespełnienia warunków, o których 
mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw 
majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach 
określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 
podatkowej.

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej 
osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, 
poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw 
majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 
MIMINUM WOLNEGO OD PODATKU lub
2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy 
zawartej w formie aktu notarialnego.
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Obliczenie podatku spadkowego
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Stawki w podatku od spadków i darowizn

POP GRUPA 1
 G „0” + teściowie, zięć, synowa

UWAGA! Grupa „0” – wstępni, zstępni,  
rodzice,  rodzeństwo, małżonek,  pasierb,  

ojczym,  macocha  - nie płacą podatku 
niezależnie od wysokości i tytułu 

przysporzenia, pod warunkiem zgłoszenia 
faktu nabycia majątku do nUS w ciągu pół 

roku

GRUPA 2
zstępni rodzeństwa

rodzeństwo rodziców,
małżonkowie rodzeństwa,
rodzeństwo małżonków,
zstępni i małżonkowie 

pasierbów

GRUPA 3
w szyscy pozostali krewni i osoby 

niespokrewnione

< 10 278 zł 3% 7% 12%

10 278 zł – 
20 556 zł

5% 9% 16%

> 20 556 zł 7% 12% 20%
STAWKI SPECJALNE (LINIOWE)

7% Zasiedzenie

20% Powołanie się na fakt 
nabycia w toku późniejszych 

postępowań czy kontroli 
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Ważny link do ciekawych 
informacji o podatkach:

https://www.podatki.gov.pl/

https://www.podatki.gov.pl/
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