
Nowości: 

Od 1 sierpnia w życie wchodzi ustawa o "zerowym PIT" dla osób do 26. roku życia. 

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w 
zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik płatnikowi złoży 
oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskane od tego płatnika od 1 sierpnia 2019 r. do 
31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w 
całości korzystały ze zwolnienia. 

W obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów 
uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. 

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 tys. 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 tys. 636 zł) 
podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z 
uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku 
przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. 

 

Wysokość składek ZUS: 

1. Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące 

Rok Miesiąc Składki na ubezpieczenie społeczne (zł) 
Składka na 

ubezpieczenie 
zdrowotne (zł) 

    
Podstawa 
wymiaru 

Składka 
emerytalna 

Składka 
rentowa 

Składka 
chorobowa 

Składka 
wypadkowa 

Podstawa 
wymiaru 

Składka 
zdrowotna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 I-XII 2.859,00 558,08 228,72 70,05 x* 3.803,56 342,32 

 

2. Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających je od "obniżonej" podstawy (art. 18a ustawy o 

sus) 

Rok Miesiąc Składki na ubezpieczenie społeczne (zł) 
Składka na 

ubezpieczenie 
zdrowotne (zł) 

    
Podstawa 
wymiaru 

Składka 
emerytalna 

Składka 
rentowa 

Składka 
chorobowa 

Składka 
wypadkowa 

Podstawa 
wymiaru 

Składka 
zdrowotna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 I-XII 650,00 131,76 54,00 16,54 x* 3.803,56 342,32 



 

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).  

3. Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających tzw. mały ZUS (art. 18c ustawy o sus) 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ustala samodzielnie. W tym 
celu mnoży przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej uzyskany w 2018 r. (ustalony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik. 
Wysokość współczynnika na 2019 r. wynosi 0,5083 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1212). 

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa 
niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenia te w 2019 r. wynoszą odpowiednio:  
4.765 zł i 2.250 zł. 

 

 

 

Wynagrodzenia okres obowiązywania:  od  1.01.2019 do  31.12.2019  

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 

Kwota wynagrodzenia:   2.250,00 zł.  Podstawa prawna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) 

Od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w 
okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu 
proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2177).  

 

2. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia 

lub o świadczenie usług 

Kwota wynagrodzenia:   14,70 zł za godzinę brutto   

Podstawa prawna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794) 

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi będzie podlegała corocznie 
waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok 
następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się 
negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

 

 

 

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,74,1,wynagrodzenia.html


Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

1. Skala podatkowa w 2018 r. i 2019 r.  

Podstawa obliczenia 

podatku Podatek wynosi 

ponad do 

  85.528 zł 18% 
minus kwota zmniejszająca 

podatek 85.528 zł   15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 

85.528 zł 

Podstawa obliczenia 

podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku 

lub zeznaniu 
ponad do 

 
8.000 zł 1.440 zł 

8.000 zł  13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł] 

13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł 

85.528 zł 127.000 zł 
556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 

41.472 zł] 

127.000 zł  brak kwoty zmniejszającej podatek 

Podstawa obliczenia 

podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika 

na etapie obliczania zaliczek na podatek 
ponad do 

  85.528 zł 556,02 zł 

85.528 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Przychody podatnika/spółki*) 

za 2018 r. 

z działalności gospodarczej 

limit w euro**) limit w złotych 

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 r. 

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie 250.000 1.069.875 

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki 250.000 1.069.875 

prowadzący działalność jednocześnie:     

   - samodzielnie oraz 250.000 1.069.875 

   - w formie spółki 250.000 1.069.875 

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 r. 

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie 25.000 106.987,50 

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki 25.000 106.987,50 

*) Za podatnika uważa się osobę fizyczną oraz przedsiębiorstwo w spadku, a za spółkę - spółkę cywilną osób 

fizycznych, spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółkę jawną osób fizycznych. 

**) Limity wyrażone w euro przeliczono na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP 

1 października 2018 r., który wyniósł 4,2795 zł/euro (tabela NBP nr 190/A/NBP/2018). 

Uwagi:  

1) Podatnicy, którzy rozpoczną (rozpoczęli) w 2019 r. prowadzenie pozarolniczej działalności 
gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym 
roku ryczałt ewidencjonowany - bez względu na wysokość przychodów. Ponadto podatnicy, którzy 
rozpoczną (rozpoczęli) prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym..., mogą opłacać ryczałt kwartalnie. 

2) Podane limity mają odpowiednie zastosowanie również przy wyborze na 2019 r. opodatkowania 
ryczałtem ewidencjonowanym przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PDOF, w 
tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, 
hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Tak wynika z art. 6 ust. 1d i 7 ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym... 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43). 

 


