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Księgi rachunkowe 

Obowiązujący limit netto przychodów, po przekroczeniu którego pojawia się konieczność prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, wynosi 2.000.000 euro. Zatem w przeliczeniu, według średniego kursu euro z dnia 

1 października br. (średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tabeli nr 190/A/NBP/2019 wynosi 4,3734 

zł.), limit ten wynosi  8.746.800 zł (było 8.559.000 zł.). Wobec czego jeśli przychody netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych przedsiębiorcy lub spółki osobowej za 2019 r. przekroczą tę 

kwotę, to w przyszłym roku będą musieli prowadzić księgi rachunkowe. Limit ten jest ważny także dla 

osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne) oraz 

spółek partnerskich, które – jeśli nie osiągną tego limitu – mogą, zamiast ksiąg rachunkowych, prowadzić 

podatkową księgę przychodów i rozchodów.  

Przy czym, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą (prowadzić księgi rachunkowe) 

również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie 

polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te (lub wspólnicy) po zakończeniu roku obrotowego 

w swoim PIT są obowiązani zaznaczyć, że prowadzili w minionym roku księgi rachunkowe. Osoby 

fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej w chwili rejestracji działalności. 

UWAGA! Spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 

równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości, tj. nie 

prowadzą ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości, składają w sądzie 

rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok 

obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania 

finansowego. 

Zwolnienie z podatku dochodowego dla młodych ludzi w wieku do ukończenia 26 roku życia.  

Nowa ulga, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., ograniczona jest limitem kwotowym na poziomie 

35.636,67 zł. Kwota ta stanowi 5/12 obowiązującego od 2020 r. limitu w wys. 85.528 zł. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

1.093.350 zł (było 1.069.875 zł) (250.000 EUR x 4,3734 zł; kurs z 01.10.2019 r. tab. kurs. nr 

190/A/NBP/2019) jeśli przychody w 2019 r. przekroczą tę kwotę, to podatnik nie może wybrać na 2020 

r. opodatkowania w formie ryczałtu.  

Gdy działalność jest prowadzona w formie spółki, decyduje suma przychodów wspólników. Każdy podatnik 

rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach 

ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed 

rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie 

zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik, który już płaci w 

2019 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie przekroczył limitu przychodów i nadal chce 

korzystać z tej formy opodatkowania – nie musi składać żadnego oświadczenia. W kolejnych latach 

podatkowych tylko zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 

stycznia, w przypadku braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście, 

jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej 

formy opodatkowania.  
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Ryczałt może być rozliczany co kwartał – jeśli przychody za 2019 r. będą niższe od kwoty 109.335 zł (było 

106.987,50 zł.) - (25.000 EUR x 4,3734 zł;– nie dokonuje się zaokrągleń.) 

Limit ryczałtowego podatku oddzielający stawkę 8,5% od stawki 12,5% przy opodatkowaniu 

przychodów z tzw. najmu prywatnego pozostaje bez zmian - wynosi nadal 100 tys. zł (12,5 %. od 

nadwyżki ponad tę kwotę)  

O statusie małego podatnika  

decyduje warunek niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na 

kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady 

na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po 

dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50.000 euro rocznie 

(jeśli kupi środek trwały zaliczony do grupy 3–8 klasyfikacji środków trwałych – z wyłączeniem 

samochodów osobowych – to może zaliczyć go jednorazowo do kosztów), korzystać z tzw. kredytu 

podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności (Przy spełnieniu określonych warunków istnieje 

możliwość, by podatek dochodowy płacony był po rozłożeniu go na 5 kolejnych lat. Kredyt podatkowy 

korzystny jest szczególnie w przypadku osób, które w danym roku spodziewają się znaczących 

przychodów, a których koszty w danym roku nie wzrosną). 

Małym podatnikiem w rozumieniu podatku dochodowego oraz VAT (np. może korzystać z jednorazowej 

amortyzacji, kasowo rozliczać VAT) będzie podmiot, u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą 

podatku VAT, za 2019 r. nie przekroczy kwoty 8.747.000 zł – (2.000.000 EUR x 4,3734 zł w 

zaokrągleniu do 1.000 zł) (było 1.200.000 euro = 5.135.000zł). Można będzie zaliczyć do kosztów w 

2020r. w ramach jednorazowej amortyzacji kwotę: 219.000 zł (było 214.000 zł) (50.000 EUR x 4,3734 

zł po zaokrągleniu do 1.000) –  nie może to być samochód osobowy w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym.  

W 2020r. limit przychodów uprawniających do uzyskania statusu małego podatnika uległ istotnemu 

podwyższeniu  z obecnych 1,2 mln euro do 2 mln euro. Limit wartości przychodów ze sprzedaży 2 mln 

euro obejmuje również przedsiębiorstwa w spadku (ustawa o zarządzie sukcesyjnym).  

Ponadto, od 1 stycznia 2019 r nastąpiło obniżenie preferencyjnej stawki podatku CIT z 15 na 9 proc. 

Jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku VAT) 

nie przekroczy w 2019 roku podatkowym kwoty 197.000 zł (45.000 EUR x 4,3734 zł zaokrąglając do 

1.000) – to prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, agent, 

pośrednik, zleceniobiorca lub inna osoba świadcząca usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem 

komisu) jest małym podatnikiem w rozumieniu VAT. 

Płaca minimalna w 2020 roku wzrośnie do kwoty 2.450 zł brutto.  

Automatycznie więcej zarabiać będą osoby rozliczające się z pracodawcą według stawek godzinowych; płaca 

minimalna w 2020r. za godzinę wynosić będzie 16,00 zł.  

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi 

zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw 

pracowniczych. 

Współczynnik urlopowy w 2020 r.: 20,92  (taki sam w 2019 r.) 

Podstawowy odpis na fundusz socjalny w 2019 r.:   

 od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.:  1.229,30 zł  (także świadczenie urlopowe); 

 od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.: 1.271,21 zł 

(w uciążliwych warunkach: 1.639,07 zł i od sierpnia  1.694,50 zł)  


