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Podatki

PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób 

Osoba fizyczna osiągająca dochód  
z jednego lub kilku źródeł, w tym:
• strony umowy spółki cywilnej, o ile 

są osobami fizycznymi;
• wspólnicy spółek osobowych, o ile 

• małżonkowie łącznie, o ile spełnią 
przesłanki z ustawy.

Dochód osiągany przez osoby fizyczne  
z wyjątkiem dochodów wymienionych 
w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy m.in.:
• renty;
• odszkodowania lub 

zadośćuczynienia;
• określonych w prawie pracy odpraw 

i odszkodowań z tytułu skrócenia 
okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę;

• odpraw pieniężnych wypłacanych na 
podstawie przepisów o szczególnych 
zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników;

• zasiłków macierzyńskich;
• jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia 

dziecka, wypłacane z funduszów 
związków zawodowych;

• odprawy pośmiertne i zasiłki 
pogrzebowe;

• wartość ubioru służbowego 
(umundurowania), jeżeli jego 
używanie należy do obowiązków 
pracownika, lub ekwiwalentu 
pieniężnego za ten ubiór;

• ekwiwalenty pieniężne za 
używane przez pracowników przy 
wykonywaniu pracy narzędzia, 
materiały lub sprzęt, stanowiące ich 
własność.

• przy dochodzie do 85 528 zł – 17%;
• przy dochodzie ponad 85 528 zł – 14 

539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 
85 528 zł.

Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony 
obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają 
obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych 
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł 
przychodów. 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 
podatkowy).

PIT - 361

PIT – 36L2

PIT - 373

PIT - 384

PIT - 395

Są to podstawowe formula-
rze. Szczegółowe znajdują 
się na stronie www.podatki.
gov.pl/  

CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób 

• Osoby prawne i spółki kapitałowe 
w organizacji osiągające dochód

• Jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej z wyjątkiem 
przedsiębiorstw w spadku i spółek 
niemających osobowości prawnej 
z wyjątkiem spółek komandytowo-
akcyjnych mających siedzibę lub 
zarząd w RP oraz spółek niemających 
osobowości prawnej mających 
siedzibę lub zarząd w innym 
państwie, jeżeli zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego tego innego 
państwa są traktowane jak osoby 
prawne i podlegają w tym państwie 
opodatkowaniu od całości swoich 
dochodów bez względu na miejsce 
ich osiągania.

• Grupy co najmniej dwóch spółek 
prawa handlowego mających 
osobowość prawną, które pozostają 
w związkach kapitałowych, 
zwane ,,podatkowymi grupami 
kapitałowymi’’, o ile spełnią przesłanki 
z ustawy.

Dochód do opodatkowania (tzw. 
podatkowy)  osiągany przez osoby 
wskazane w rubryce „podmiot 
zobowiązany do świadczenia”.

19% podstawy opodatkowania lub 9% 
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.

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu 
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania.

Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko 
od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

CIT – 10Z6 
CIT – 11 R7 
CIT - 58 
CIT – 6AR9 
CIT – 6R10 
CIT - 711 
CIT – 812  
CIT – 8B13 
CIT – 8/O14 

CIT – 9R15 
CIT - BR16 
CIT - CFC17 
CIT - D18 
CIT/TP19 
CIT - VC20 

IFT-2/IFT-2R21 
SSE/A22 
SSE-R23 
SSE-R/A24 

Są to podstawowe 
formularze. Szczegółowe 
znajdują się na stronie  
www.podatki.gov.pl/   

VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 106).

• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej;
• osoby fizyczne wykonujące 

samodzielnie działalność 
gospodarczą, bez względu na cel 
czy też rezultat takiej działalności 
także, te które z różnych względów 
nie zostały zarejestrowane/zgłosiły 
działalności

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne 
świadczenie usług na terytorium 
całego kraju;

• eksport towarów;
• import towarów na terytorium kraju;
• wewnątrz-wspólnotowe nabycie 

towarów za wynagrodzeniem na 
terytorium kraju;

• wewnątrz-wspólnotowa dostawa 
towarów

• 23% podstawy opodatkowania;
• 8% dla towarów i usług wymienionych 

w załączniku nr 3 do ustawy;
• 5% dla towarów i usług wymienionych 

w załączniku nr 10 do ustawy;
• 3% dla towarów i usług wymienionych 

w załączniku nr 6 do ustawy

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy 
towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 1a, 5 
i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy VAT.

VAT-9M(7)25

VAT-R(13)26

VAT – Z(5)27

VAT – 8 (8)28

Są to podstawowe 
formularze. Szczegółowe 
znajdują się na stronie 
www.podatki.gov.pl/   

Akcyza Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. • osoby fizyczne;
• osoby fizyczne wykonujące 

samodzielnie działalność 
gospodarczą, bez względu na cel 
czy też rezultat takiej działalności 
także, te które z różnych względów 
nie zostały zarejestrowane/zgłosiły 
działalności

• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które 
dokonują czynności podlegających 
opodatkowaniu akcyzą lub wobec 
których zaistniał stan faktyczny 
podlegający opodatkowaniu akcyzą

• podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 
pkt 1 – 13 ustawy.

• wyroby akcyzowe i samochodowe;
• organizacja obrotu wyrobami 

akcyzowymi;
• oznaczanie znakami akcyzy.

W ustawie w art. 89, art. 93-97 oraz 
art. 99 oraz art. 105 określone zostały 
stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych 
oraz samochodów osobowych. 
 
Stawki te są wyrażane w:
• kwocie na jednostkę wyrobu,
• procencie podstawy opodatkowania,
• procencie maksymalnej ceny 

detalicznej,
• kwocie na jednostkę wyrobu 

i procencie maksymalnej ceny 
detalicznej.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności 
lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu 
akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Ww. zasada została dookreślona dla poszczególnych czynności 
oraz stanów faktycznych rodzących obowiązek podatkowy 
w podatku akcyzowym, wymienionych szczegółowo w art. 10 
ustawy.

AKC-4/AKC-4zo29

AKC-4/N30

AKC-4/M31

AKC-U/S32

AKC-U/A33

Są to podstawowe formula-
rze. Szczegółowe znajdują 
się na stronie 
www.podatki.gov.pl  

Czynności 
cywilnoprawne

Ustawa z dnia 9 września 2000 
r. o podatku od czynności 

Osoby fizyczne i prawne dokonujące 
określonych transakcji lub czynności, 
o ile nie jest to sprzedaż lub inna 
umowa w wykonywaniu działalności 
gospodarczej podlegająca 
opodatkowaniu VAT.

• umowa sprzedaży oraz zamiany 
rzeczy i praw majątkowych;

• umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy 
oznaczonych co do gatunku;

• umowa darowizny – w części 
dotyczącej przejęcia przez 
obdarowanego długów i ciężarów 
albo zobowiązań darczyńcy;

• umowa dożywocia;
• umowa o dział spadku oraz umowy 

o zniesienie współwłasności – 
w części dotyczącej spłat lub dopłat;

• ustanowienie hipoteki;
• ustanowienie odpłatnego 

użytkowania, w tym nieprawidłowego, 
oraz odpłatnej służebności;

• umowy depozytu nieprawidłowego;
• umowy spółki.

Stawki podatku wynoszą:
1) od umowy sprzedaży:

a. nieruchomości, rzeczy 
ruchomych, prawa użytkowania 
wieczystego, własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego 
oraz wynikających z przepisów 
prawa spółdzielczego: prawa 
do domu jednorodzinnego oraz 
prawa do lokalu w małym domu 
mieszkalnym - 2%,

b. innych praw majątkowych - 1%;
2) od umów zamiany, dożywocia, 

o dział spadku, o zniesienie 
współwłasności oraz darowizny:
a. przy przeniesieniu własności 

nieruchomości, rzeczy 
ruchomych, prawa użytkowania 
wieczystego, własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego 
oraz wynikających z przepisów 
prawa spółdzielczego: prawa 
do domu jednorodzinnego oraz 
prawa do lokalu w małym domu 
mieszkalnym - 2%,

b. przy przeniesieniu własności 
innych praw majątkowych - 1%;

3) od umowy ustanowienia 
odpłatnego użytkowania, w tym 
nieprawidłowego, oraz odpłatnej 
służebności - 1%, z zastrzeżeniem 
art. 7 ust. 5 ustawy;

4) od umowy pożyczki oraz depozytu 
nieprawidłowego – 0,5%, 
z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy;

5) od ustanowienia hipoteki:
a. na zabezpieczenie wierzytelności 

istniejących - od kwoty 
zabezpieczonej wierzytelności - 
0,1%,

b. na zabezpieczenie wierzytelności 
o wysokości nieustalonej - 19 zł;

6) od umowy spółki - 0,5 %.

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy, 
powstaje:
1) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;
1a) z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli 

umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych 
nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili 
zawarcia umowy;

2) z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki 
mającej osobowość prawną;

2a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub 
zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;

3) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia 
wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od 
przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3;

4) z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania 
czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji 
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 
lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, 
a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt 
jej dokonania.

PCC - 334

PCC - 235

PCC – 3/A36

Są to podstawowe formula-
rze. Szczegółowe znajdują 
się na stronie 
www.podatki.gov.pl  

Spadki 
darowizny

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. 
o podatku od spadków i darowizn (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1813)

Osoby fizyczne, które nabyły 
własność rzeczy znajdujących się na 
terytorium RP lub praw majątkowych 
wykonywanych na terytorium RP.

Nabycie przez osoby fizyczne własności 
rzeczy, znajdujących się na terenie RP 
lub praw majątkowych wykonywanych 
na terytorium RP tytułem:
• dziedziczenia, zapisu zwykłego, 

dalszego zapisu, zapisu 
windykacyjnego, polecenia 
testamentowego;

• darowizny, polecenia darczyńcy;
• zasiedzenia;
• nieodpłatnego zniesienia 

współwłasności;
• zachowku, jeżeli uprawniony nie 

uzyskał go w postaci uczynionej 
przez spadkodawcę darowizny lub 
w drodze dziedziczenia albo zapisu 
zwykłego;

• nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz 
służebności.

Dla nabywców zaliczonych do I grupy 
podatkowej37:
• do 10 278 zł podatek wynosi 3%;
• ponad 10 278 do 20 556 podatek 

wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki 
ponad 10 278 zł;

• ponad 20 556 zł podatek wynosi 
822zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad  
20 556 zł.

Dla nabywców zaliczonych do II grupy 
podatkowej38:
• do 10 278 zł podatek wynosi 7%;
• ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek 

wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki 
ponad 10 278 zł;

• ponad 20 556 zł podatek wynosi 1644 
zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 
556.

Dla nabywców zaliczonych do III grupy 
podatkowej39:
• do 10 278 zł podatek wynosi 12%;
• ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek 

wynosi 1233 zł 40 gr i 16% od 
nadwyżki ponad 10 278 zł;

• ponad 20 556 zł podatek wynosi  
2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki 20 
556 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje m.in.:
1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia 

spadku;
2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub 

z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu 
zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;

2a) przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia 
roszczenia;

3) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania 
polecenia;

4) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie;

- reszta w art. 6 ust. 1 ustawy

SD – Z240

SD - 241

SD - 342

SD – 3/A43

Są to podstawowe 
formularze. Szczegółowe 
znajdują się na stronie 
www.podatki.gov.pl/  

Nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

• Osoby fizyczne;
• Osoby prawne;
• Jednostki organizacyjne, w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej 
będące:

 » właścicielami nieruchomości 
lub obiektów budowlanych 
z zastrzeżeniem ust. 3 art. 3 
ustawy;

 » posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości lub obiektów 
budowlanych;

 » posiadaczami nieruchomości 
lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, 
stanowiących  własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 - wynika z umowy zawartej 
z właścicielem, Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
lub z innego tytułu prawnego, 
z wyjątkiem posiadania 
przez osoby fizyczne lokali 
mieszkalnych niestanowiących 
odrębnych nieruchomości,

 - jest bez tytułu prawnego, 
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 
ustawy.

• grunty;
• budynki lub ich części;
• budowle lub ich części związane 

z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Rada gminy określa, w drodze uchwały 
stawki podatku od nieruchomości 
(szerzej patrz art. 5 ustawy).

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu 
prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego 
posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony 
obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich 
części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo 
w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich 
części przed ich ostatecznym wykończeniem.

DN - 1144

Jest to podstawowy 
formularz. Szczegółowe 
znajdują się na stronie 
www.podatki.gov.pl

Składki i ubezpieczenia społeczne

UBEZPIECZENIE 
EMERYTALNE

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

osoby fizyczne, które na terenie RP są 
m.in.:
• pracownikami, z wyłączeniem 

prokuratorów;
• osobami wykonującymi pracę 

nakładczą;
• osobami prowadzącymi pozarolniczą 

działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi;

• osobami wykonującymi pracę 
na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, zwanymi 
dalej „zleceniobiorcami”, oraz 
osobami z nimi współpracującymi, 
z zastrzeżeniem art. 6 ust. 
4 ustawy tj. uczniami szkół 
ponadpodstawowych lub studentami, 
do ukończenia 26 lat;

• członkami rad nadzorczych 
wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej 
funkcji.

składka dla ZUS, która jest kosztem 
przedsiębiorcy lub pracownika.

19, 52% podstawy wymiaru
9,76 % - opłaca pracodawca
9,76 % - opłaca pracownik

Osoba prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą opłaca 
składkę sama w całości tj. 19,52%.

Jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia (lub innej umowy, do której na podstawie 
kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu np. umowa 
o świadczenie usług ) oraz osób prowadzących działalność 
gospodarczą.

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym, 
podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są 
zgłaszane do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek, 
czyli przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są same 
zobowiązane do samodzielnego dokonania zgłoszenia.

ZUS ZUA46

CEIDG – 147

UBEZPIECZENIE 
RENTOWE

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

osoby fizyczne, które na terenie RP są 
m.in.:
• pracownikami, z wyłączeniem 

prokuratorów;
• osobami wykonującymi pracę 

nakładczą;
• osobami prowadzącymi pozarolniczą 

działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi;

• osobami wykonującymi pracę 
na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, zwanymi 
dalej „zleceniobiorcami”, oraz 
osobami z nimi współpracującymi, 
z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy tj. 
uczniami szkół ponadpodstawowych 
lub studentami, do ukończenia 26 lat;

• członkami rad nadzorczych 
wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej 
funkcji.

składka dla ZUS, która jest kosztem 
przedsiębiorcy lub pracownika.

8% podstawy wymiaru
6,5 % - pracodawca
1,5 % - pracownik

Osoba prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą opłaca tą 
składkę sama w całości tj. 8%.

Jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia (lub innej umowy, do której na podstawie 
kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu np. umowa 
o świadczenie usług ) oraz osób prowadzących działalność 
gospodarczą.

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczenie rentowym, 
podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są 
zgłaszane do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek, 
czyli przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do 
samodzielnego dokonania zgłoszenia.

ZUS ZUA49

CEIDG – 1 

UBEZPIECZENIE 
CHOROBOWE

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

Obowiązkowemu ubezpieczeniu 
chorobowemu podlegają:
• pracownicy z wyłączeniem 

prokuratorów;
• członkowie rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych i spółdzielni kółek 
rolniczych, zwanymi dalej „członkami 
spółdzielni”;

• osoby odbywające służbę zastępczą.

składka ZUS, która jest kosztem 
przedsiębiorcy lub pracownika

2,45 % podstawy wymiaru - opłacana 
w całości z wynagrodzenia 
pracowników

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dla osób zatrudnionych na podstawie zlecenia oraz prowadzących 
działalność gospodarczą jest dobrowolne.

ZUS ZUA50

CEIDG – 1

BEZPIECZENIE 
WYPADKOWE

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

osoby fizyczne, które na terenie RP są 
m.in.:
• pracownikami, z wyłączeniem 

prokuratorów;
• osobami wykonującymi pracę 

nakładczą;
• osobami prowadzącymi pozarolniczą 

działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi;

• osobami wykonującymi pracę 
na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, zwanymi 
dalej „zleceniobiorcami”, oraz 
osobami z nimi współpracującymi, 
z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy tj. 
uczniami szkół ponadpodstawowych 
lub studentami, do ukończenia 26 lat;

• członkami rad nadzorczych 
wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej 
funkcji.

Składka ZUS, która jest kosztem 
pracodawcy

Od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - 
w całości opłacana przez pracodawcę

Jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, umowy zlecenia (lub innej umowy, do której na podstawie 
kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu np. umowa 
o świadczenie usług ) oraz osób prowadzących działalność 
gospodarczą.

ZUS ZUA52

CEIDG – 153

UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 

• pracownicy, zleceniobiorcy;
• osoby prowadzące działalność 

gospodarczą;
• dzieci, studenci, uczniowie;
• emeryci, renciści;
• bezrobotni.

składka stanowiąca koszt  9 % podstawy wymiaru  - opłacana 
w całości przez pracodawcę odliczona 
od podatku.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich 
zatrudnionych bez względu na formę lub prowadzenie własnej 
działalności.

Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić 
osoba, która nie posiada obowiązkowego tytułu do tego 
ubezpieczenia oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, 
ani nie została zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny 
osoby ubezpieczonej.

Uwaga: osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do 
ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie mają 
innego tytułu do ubezpieczenia.

ZUS ZUA54

ZUS ZZA55

CEIDG – 156

1. Składany jest przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają 
zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej 
opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy

2. Składany jest przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na 
zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie

3. Składany jest przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na 
terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali 
podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

4. Składany jest przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych)

5. Składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem 
na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy

6. Deklaracja o  wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 
podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7. deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele 
inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

8. oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

9. deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

10. deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 
podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11. informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

12. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

13. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

14. informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

15. deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo 
żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

16. informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

17. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

18. informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

19. uproszczone sprawozdanie

20. informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wspieraniem innowacyjności

21. informacja o  wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

22. wykaz udziałów w spółkach

23. rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

24. rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

25. deklaracja dla podatku od towarów i usług

26. zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

27. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

28. deklaracja dla podatku od towarów i usług

29. deklaracja dla podatku akcyzowego

30. podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich

31. podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych

32. deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

33. deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

34. deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

35. deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

36. informacja o pozostałych płatnikach

37. małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;

38. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa 
małżonków, małżonków innych zstępnych;

39. inni nabywcy;

40. zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

41. deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

42. zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych – deklaracja przeznaczona dla podatników

43. deklaracja o pozostałych podatnikach

44. deklaracja na podatek od nieruchomości

46. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

47. od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy zgłaszają się pierwotnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej

49. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

50. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

52. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

53. od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy zgłaszają się pierwotnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej

54. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia

55. dla osób, które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu

56. od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy zgłaszają się pierwotnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej

Zeznania podatkowe można składać osobiście za pomocą formularza w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub internetowo (e – deklaracje) poprzez portal 
podatkowy https://www.podatki.gov.pl 

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych można składać osobiście za pomocą formularza w odpowiednim oddziale ZUS lub internetowo 
poprzez portal PUE (Portal Usług Elektronicznych): http://www.zus.pl/pue

Zachęcamy do zapoznania się z treścią instrukcji: tytuły opłacania składek ZUS w zbiegu, której znajdują się na stronie serwisu mikroporady.pl

Dokument powstał także, przy pomocy informacji zamieszczonych na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl

Twój e-PIT: WPISZ NASZ KRS 0000318482

45. Art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.)

48. Art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.)

51. Art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.)

fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.)

są osobami fizycznymi;

prawnych (Dz.U.2020.1406 t.j.).

o podatku akcyzowym (Dz.U.2020.722 t.j.)

cywilnoprawnych (Dz.U.2020.815 t.j.)

(Dz.U.2020.1398 t.j.).

https://www.podatki.gov.pl
https://www.zus.pl/pue
https://mikroporady.pl
https://www.podatki.gov.pl



