
 

    

 

 

 

 

 

        

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego 

do projektu ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw w części 

dotyczącej zmian w ustawie o ryczałcie (projekt z 15 września 2020r.) 

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczą przede 

wszystkim:   

 podniesienia limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat 

ryczałtu, 

 likwidacji większości przypadków ograniczających korzystanie z ryczałtu,  

 obniżenia niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 

 czasowego dopuszczenia, na okres 4 lat, zwiększenia stanu zatrudnienia przez 

przedsiębiorców opłacających   kartę podatkową.  

Zmiany polegające na podniesieniu z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów 

warunkującego możliwość wyboru ryczałtu mają na celu przede wszystkim zwiększenie  

atrakcyjności opodatkowania tej formy opodatkowania i zachęcenie kolejnej grupy podatników 

do skorzystania z ryczałtowego opodatkowania.  

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego zaproponowane zmiany wpisują się w wielokrotnie 

zgłaszany przez rzemiosło postulat o podniesienie progu przychodów umożliwiającego 

korzystanie z ryczałtu. Uważamy jednak, że w szczególności w przypadku  branż usługowych i 

wytwórczych uwolnienie tego limitu nie zachęci większej grupy podatników do wyboru tej 

formy opodatkowania, głównie z powodu zbyt wysokich stawek ryczałtu. Podniesienie limitu 

osiąganych przychodów może okazać się korzystane tylko dla pewnej grupy podatników, 

którzy prowadzą takie rodzaje działalności, które charakteryzują się stosunkowo niskim 

udziałem kosztów w stosunku do osiąganych przychodów. Tak nie jest w przypadku 

większości branż rzemieślniczych.  

Upowszechnieniu ryczałtowego opodatkowania ma też służyć likwidacja większości 

przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem, w tym 

poprzez umożliwienie korzystania z ryczałtu wszystkim wolnym zawodom oraz usługom 

wymienionym w dotychczasowym załączniku nr 2 do ustawy. Uważamy jednak, że aby ten cel 

osiągnąć, tzn. aby zachęcić kolejnych podatników do wyboru ryczałtu niezbędne jest przede  



 

wszystkim znaczne obniżenie jego stawek, przede wszystkim dla działalności usługowej  

i wytwórczej, które będą adekwatne do obniżonego poziomu opodatkowania na zasadach 

ogólnych w wysokości 19% w podatku liniowym i dwustopniowej skali podatkowej ze 

stawkami 17 i 32%.  

Zwracamy uwagę, że podstawowe stawki ryczałtu, dla działalności usługowej w wysokości 

8,5%, wytwórczej i budowlanej - 5,5% oraz handlu  - 3% pozostały niezmienione od 1998 

roku, kiedy skala podatkowa była jeszcze trzystopniowa, z progami 19, 30 i 40%.  Od wielu lat 

dolna stawka opodatkowania na zasadach ogólnych uległa obniżeniu z 19 do 17%  oraz górna z 

40 do 32%, co nie znalazło odzwierciedlenia w stawkach ryczałtu, które były budowane w 

oparciu o obowiązującą w roku 1998 skalę podatkową. Dlatego uważamy, że samo 8-krotne 

podwyższenie limitu przychodów umożliwiających opodatkowanie ryczałem nie będzie 

stanowiło wystarczającej zachęty do upowszechnienia tej formy opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Potrzebne jest znaczne obniżenie jego stawek, przede wszystkim dla usług, 

robót budowlanych i branż wytwórczych.   

Zaproponowano wprawdzie obniżenie z 20 do 17% obniżenie stawek ryczałtu w zakresie 

wolnych zawodów oraz z 17 do 15% dla niektórych rodzajów działalności usługowej, ale jest 

to zdecydowanie za mało wobec obowiązujących obciążeń podatkowych dochodu w przypadku 

opodatkowania na zasadach ogólnych. Wydaje się nieracjonalnym, szczególnie w przypadku 

niskich przychodów, mieszczących się w pierwszym progu skali podatkowej (85.528 zł), aby 

podatnicy wybierali 17% opodatkowanie przychodów, wobec możliwości opodatkowania tą 

samą stawką samego dochodu. Być może rozwiązania te będą atrakcyjne w sytuacji 

podatników osiągających przychody bliższe górnej granicy limitu ustanowionego dla ryczałtu, 

albo dla działalności charakteryzujących się wyjątkowo niskim udziałem kosztów.   

Ponadto, wnioskujemy o wyłączenie z 15-procentowej stawki usług fotograficznych 

(PKWiU74.3) wymienionych w nowym art. 12 ust.1 pkt.2q projektowanej ustawy i objęcie tej 

działalności ogólną 8,5-procentową  stawką ustaloną dla przychodów z działalności usługowej. 

Według stawki 15%, generalnie, opodatkowane będą usługi niematerialne i uważamy, że 

uwarunkowania świadczenia usług fotograficznych są bliższe usługom materialnym, ze 

względu na wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i udział materiałów.  Powinny, więc, zostać 

objęte niższą stawką  8,5%,  przyporządkowaną przychodom z działalności usługowej. 

 

Warszawa, 18 września 2020r. 

 


