
PROWENT Biuro Rachunkowe 2010 r.

Skala podatkowa obowiązująca w 2010 roku

ponad do Podatek wynosi

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

Podstawa obliczenie podatku 
wyrażona w PLN

85 528,00

85 528,00

Kwoty zmniejszające podatek w 2010 roku

miesięcznie 46,33

rocznie 556,02

Kwoty zmniejszające 
podatek Kwoty wyrażone 

w PLN
Roczny dochód nie powodujący obowiązku 

zapłaty podatku 3 091,00

Podatek liniowy w 2010 roku

Stawka podatku liniowego w 2010 r. wynosi 19 % od 
uzyskanego dochodu 

Skala podatkowa obowiązująca w 2016 roku    Skala podatkowa obowiązująca w 2016 roku

  Kwoty zmniejszające podatek w 2016 roku

     Podatek liniowy w 2016 roku

Stawka podatku liniowego w 2016 r. wynosi 19 % od
                         uzyskanego dochodu



PROWENT Biuro Rachunkowe 2010 r.

Składki ZUS za 2010 rok

Rodzaj składki 

Normalne Preferencyjne

559,49* 513,24* 117,11* 107,43*

233,32 233,32 233,32 233,32

Fundusz Pracy 46,25 46,25 - -

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem 

chorobowym 

Bez dobrowolnego 
ubezpieczenia 
chorobowego 

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem 

chorobowym 

Bez dobrowolnego 
ubezpieczenia 
chorobowego 

Ubezpieczenie 
społeczne

Ubezpieczenie 
zdrowotne

* Kwota uwzględnia składkę ubezpieczenia wypadkowego dla przedsiębiorców zatrudniających nie 
więcej, niż 9 pracowników. 

Ważne limity w 2010 roku
Limit na 2010 rok Kwota w EURO Kwota w PLN

Kwota przychodu z najmu opodatkowana 8,5% ryczałtem bez limitu bez limitu

Wielkość przychodów za rok 2009 uprawniająca do 
opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

150 000,00 633 420,00

Wielkość przychodów za rok 2009 pozwalająca na 
kwartalne rozliczenie ryczałtu 

25 000,00 105 570,00

Kwota przychodów za rok 2009 zobowiązująca do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych

1 200 000,00 5 067 120,00

Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do 
wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w 
myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

800 000,00 2 702 000,00

Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji 
jednorazowej środków trwałych 

100 000,00 422 000,00

     Ważne limity w 2016 roku
             Limit na 2016 rok

Wielkość przychodów za rok 2015 uprawniająca do
    opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Wielkość przychodów za rok 2015 pozwalająca na
                 kwartalne rozliczenie ryczałtu

Kwota przychodu z najmu opodatkowana 8,5% ryczałtem

Kwota przychodów za rok 2015 zobowiązująca do
              prowadzenia ksiąg rachunkowych

     Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do
 wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem 
     w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób 
                                      fizycznych

Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji
               jednorazowej środków trwałych

150 000,00 636 555,00

25 000,00 106 092,50

1 200 000,00 5 092 440,00

1 200 000,00 5 092 440,00

50 000,00 212 185,00

772,96

288,95

59,61

713,35

288,95

59,61

176,33

288,95

162,73

288,95

Składki ZUS za 2016 rok


