
źródła przychodów (art. 10-20 u.p.d.o.f.)  

→  
przychód – koszty uzyskania przychodów (art. 22 u.p.d.o.f.) 

 = 
dochód ze źródła przychodów (lub strata ze źródła przychodów) 

nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku 

podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła 

przychodów (art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f.). 

POTRĄCENIE WEWNĘTRZNE STRATY (art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f.) 
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można 

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w 

którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

→  
jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym 

roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów, z zastrzeżeniem art. 29-30c, 

art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f u.p.d.o.f. 

(art. 9 ust. 1a u.p.d.o.f.) 

→ 
suma dochodów ze źródeł przychodów podlegających kumulacji  

(dochód w roku podatkowym)  
 

– 
 

odliczenia od dochodu (art. 26 u.p.d.o.f.): 
składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia 

emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki ponoszone z tytułu 

użytkowania sieci Internet, darowizny (art. 26 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) 
 

= 
 

PODSTAWA OPODATKOWANIA (dochód do opodatkowania)  
 

–  
 

odliczenia od podstawy opodatkowania (art. 26c u.p.d.o.f.) 
 

= 
 

PODSTAWA WYMIAROWA 

do której stosuje się stawkę podatkową według skali, 

podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e u.p.d.o.f., pobiera się od podstawy jego 

obliczenia według następującej skali: 

  

 
 

 

= 
 

PODATEK  
 

–  
 

odliczenia od podatku (art. 27-28 u.p.d.o.f.), 

np. składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulga na dzieci 
 

=  
 

PODATEK NALEŻNY ZA ROK PODATKOWY  
 

–  
 

wpłacone (pobrane przez płatnika) zaliczki w roku podatkowym  
(rozdział 7 u.p.d.o.f.) 

 

= 
 

podatek do zapłaty (lub nadpłata) 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi 

ponad do   

  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 

85.528   14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

ZEZNANIA 

PODATKOWE 

podatnicy są obowią-

zani składać urzędom 

skarbowym zeznanie, 

według ustalonego 

wzoru, o wysokości 

osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty)                

w roku podatkowym, 

w terminie do dnia 30 

kwietnia roku nastę-

pującego po roku 

podatkowym 

 

(art. 45 i n. u.p.d.o.f.) 


