Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym
od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
oraz sposobu wpłacania zaliczek
na rok ………………..
Składają podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz prowadzący działalność gospodarczą, którzy
zmieniają formę opodatkowania.
Termin złożenia:
- dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, które nie złożyły oświadczenia
na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego
przychodu,
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które dokonują wyboru innej formy opodatkowania na dany rok
podatkowy - do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Uwaga:
Oświadczenie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego,
zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania
lub złoży w tym terminie oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania.
Pouczenie:
W przypadku wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź wg stawki 19% (podatek
liniowy) brak jest możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Podstawa Prawna:
− art. 9 a ust. 1, art. 27, art. 44 ust. 3, art. 44 ust. 3g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych ( tj. Dz. U. z 2012, poz. 361, ze zm.),
− art. 9 a ust. 2, art. 30 c, art. 44 ust. 3f, art. 44 ust. 3h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 , poz. 361, ze zm.),
− art. 9, art. 21ust. 1, art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),

A. Organ podatkowy, do którego adresowane jest oświadczenie:

B. Dane identyfikacyjne podatnika:
Imię:

Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr telefonu:

Nr lokalu:

Adres e-mail:.
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C. Dane dotyczące działalności gospodarczej:
C.1. Działalność prowadzona samodzielnie

REGON:
Podstawowy rodzaj działalności:
Data rozpoczęcia działalności:

Data uzyskania pierwszego przychodu:

Adres siedziby:

Miejsce wykonywania działalności:

C.2. Działalność prowadzona w formie spółki

Forma prawna
Nazwa
KRS:

NIP:
Podstawowy rodzaj działalności:
Data rozpoczęcia działalności:

Data uzyskania pierwszego przychodu:

Adres siedziby:

Miejsce wykonywania działalności:

D. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania:
Oświadczam , że począwszy od roku ………………… rozliczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych
wybieram w formie (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
□ wg skali podatkowej 18% i 32% (na zasadach określonych w art. 27 ustawy o p. d .o .f.),
□ wg stawki liniowej 19% (na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o p. d. o .f.)

E. Sposób wpłacania zaliczek/ ryczałtu:
□ płatne/płatny miesięcznie

□ Płatne/ płatny kwartalnie

F. Zmiana właściwości urzędu skarbowego:
Poprzednio właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego

G. Oświadczenie i podpis podatnika:
Oświadczam, że spełniam warunki do wyboru wskazanej w niniejszym formularzu formy opodatkowania oraz
sposobu wpłacania zaliczek.
Imię i nazwisko

Data, podpis

H. Podpis osoby reprezentującej podatnika
Imię i nazwisko

Data, podpis
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