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Agenda webinarium

1. Cel i istota wstecznej zmiany metody opodatkowania

2. Kierunek retrospektywnej zmiany formy opodatkowania

3. Kto może zmienić formę opodatkowania za rok 2022, a komu nie przysługuje takie 

prawo?

4. Termin dokonania wstecznej zmiany formy opodatkowania

5. Dlaczego nie należy się spieszyć z PIT-36L i PIT-28?

6. Zasady wstecznej modyfikacji metody opodatkowania

7. Korzyści płynące ze zmiany formy opodatkowania

8. Jak obliczyć, czy opłaca się wsteczna zmiana formy opodatkowania?

9. Co z zasadą złotówka za złotówkę przy zmianie formy opodatkowania?

10. Co z opodatkowaniem 2023 r. po retrospektywnej zmianie formy opodatkowania?

11. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium 

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Cel i istota wstecznej zmiany metody opodatkowania
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Z uzasadnienia projektu Polskiego Ładu 2.0:

W związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów

osiągniętych w 2022 r., projekt umożliwia podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują

swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

wybór skali podatkowej.



Kierunek retrospektywnej zmiany formy opodatkowania

Podatek liniowy 

Ryczałt od 
przychodów 

ewidencjonowanych 

Podatek wg skali 
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Kierunek retrospektywnej zmiany formy opodatkowania

Podatek liniowy 

Ryczałt od 
przychodów 

ewidencjonowanych 

Podatek wg skali 
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Kto może zmienić formę opodatkowania roku 2022, 
a komu nie przysługuje takie prawo?
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Zmiana formy opodatkowania może być dokonana przez:

• przedsiębiorcę osobę fizyczną opodatkowaną podatkiem liniowym (uwaga: zmiana 

musi być dokonana dla wszystkich form opodatkowania wg ustawy o PIT!);

• przedsiębiorcę osobę fizyczną opodatkowaną ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych;

• osobę fizyczną opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 

prowadzącą działalność gospodarczą w ramach spółki transparentnej podatkowo, w 

ramach której na zmianę zdecydowali się wszyscy wspólnicy;

• osoba fizyczna uzyskująca przychód z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem 

od przychodów ewidencjonowanych;

• podatnika, który nie skorzystał z możliwości zmiany formy opodatkowania z ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych na podatek wg skali w trakcie 2022 r. 



Termin dokonania wstecznej zmiany formy opodatkowania
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Zawiadomienie o wstecznej zmianie formy opodatkowania przychodów/dochodów

uzyskanych w roku 2022 podatnicy przekażą organowi podatkowemu w terminie do

złożenia deklaracji PIT-36 za 2022 r. tzn. w terminie: od 15 lutego do 2 maja 2023 r.

Uwaga: zmiana formy opodatkowania nie może być dokonana w trakcie 2022 r.!

Uwaga: po zmianie formy opodatkowania nie można zrezygnować ze zmiany poprzez

złożenie kolejnego zeznania!



Dlaczego nie należy spieszyć się z PIT-36L i PIT-28?
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UWAGA: złożenie przed PIT-36 deklaracji PIT-36L z wykazanym przychodem pozbawi 
podatnika prawa do zmiany formy opodatkowania na podatek wg skali !!!

UWAGA: złożenie przed PIT-36 deklaracji PIT-28 z wykazanym przychodem pozbawi 
podatnika prawa do zmiany formy opodatkowania na podatek wg skali !!!

(przypominam, PIT-28 będzie składany w terminie do końca kwietnia)



Zasady wstecznej modyfikacji metody opodatkowania

Zeznanie roczne 
dla 

opodatkowania
wg podatku 
liniowego 
(PIT-36) 

Zawiadomienie o zmianie opodatkowania 

z podatku liniowego/ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na opodatkowanie wg skali 

Zmiana z podatku liniowego/ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych na skalę po zakończeniu roku

Jedyny skuteczny 
sposób 

zawiadomienia!
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Zasady wstecznej modyfikacji metody opodatkowania

Zmiana z podatku liniowego na podatek wg skali

• Zmiana skuteczna dopiero po zakończeniu roku!

• Brak obowiązku i prawa zmiany sposobu naliczania zaliczek w trakcie roku!

• W zeznaniu rocznym prezentowane będą zaliczki należne i naliczone wg metody

liniowej! (nie podlegają „przeliczeniu”)

• Konieczność wyłączenia z KUP składki na ubezpieczenie zdrowotne (8700 zł)!

• Wybór jest skuteczny dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej,

przychody z których są opodatkowane na podstawie ustawy o PIT!

• Zmiana metody opodatkowania skutkuje modyfikacją zasad naliczania składki na

ubezpieczenie zdrowotne! UWAGA: zmiana następuje po zakończeniu roku!

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Zasady wstecznej modyfikacji metody opodatkowania

Zmiana z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podatek wg skali

• Zmiana skuteczna dopiero po zakończeniu roku!

• Brak obowiązku i prawa zmiany sposobu naliczania zaliczek (ryczałtu) w trakcie roku!

• W zeznaniu rocznym prezentowane będą jako zaliczki kwota ryczałtu (nie podlegają

„przeliczeniu”)

• Konieczność wyłączenia odliczenia od przychodu 50% zapłaconych składek na

ubezpieczenia zdrowotne!

• Przed złożeniem PIT-36 konieczne jest zaprowadzenie rzetelnej i niewadliwej podatkowej

księgi przychodów i rozchodów!

• Jeżeli podatnik prowadzi działalność w ramach transparentnej podatkowo spółki

osobowej, to wybór musi być dokonany przez wszystkich wspólników!

• Jeżeli na koniec 2021 r. podatnik sporządził remanent, to uznaje się go za remanent na

1 stycznia 2022 r., w innym razie wartość spisu początkowego dla 2022 r. wynosi „0”

• Zmiana metody opodatkowania skutkuje modyfikacją zasad naliczania składki na

ubezpieczenie zdrowotne! UWAGA: zmiana następuje po zakończeniu roku!



Korzyści płynące ze zmiany formy opodatkowania

Wybór opodatkowania wg skali dla całego roku otwiera drogę do:

• wspólnego opodatkowania małżonków, 

• rozliczenia właściwego dla samotnych rodziców,

• stosowania ulg podatkowych  (np. prorodzinnej),

• zastosowania przez organ zasady „złotówka za złotówkę”,

• rozliczania kosztów podatkowych (przy przejściu z ryczałtu).
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Jak obliczyć, czy opłaca się wsteczna zmiana 
formy opodatkowania?
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Co z zasadą złotówka za złotówkę przy zmianie 
formy opodatkowania?
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Co z opodatkowaniem 2023 r. po retrospektywnej zmianie 
formy opodatkowania?
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Zawiadomienie o wstecznej zmianie formy opodatkowania dotyczące 2022 r. złożone w 

formie PIT-36 ma zastosowanie wyłącznie do rozliczenia za 2022 r. 

UWAGA:

Zawiadomienie nie ma zastosowania do kolejnych lat.

Jeżeli podatnik nie złoży stosownej informacji do 20 lutego 2023 r. (w przypadku

kontynuacji prowadzonej działalności) w odrębnej informacji (CEIDG), wówczas w 2023 r. w

dalszym ciągu stosowane będzie opodatkowanie podatkiem liniowym/ryczałtem od

przychodów ewidencjonowanych!

Uwaga: w przypadku przychodów z najmu prywatnego w 2023 r. zastosowanie ma

opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych!



Zapraszamy do zadawania pytań
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