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Rzeczpospolita z 08.01.2019 

 

Nowe limity podatkowe w 2020 roku 
Aleksandra Majnusz, doradca podatkowy Gliwice, Rödl & Partner 

 

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać status małego podatnika w zakresie podatków dochodowych oraz VAT, jego 

sprzedaż, wraz z kwotą VAT, jeśli jest podatnikiem VAT czynnym, z poprzedniego roku podatkowego nie może 

przekroczyć granicznych kwot wykazanych w ustawach podatkowych. 

 

Małym podatnikiem jest podatnik podatku do towarów i usług o niewielkim rocznym obrocie, który nie przekracza 

określonych w ustawie limitów. 

 

Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o VAT, mały podatnik VAT to przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży w 

poprzednim roku podatkowym była równa lub mniejsza od równowartości kwoty 1,2 mln euro, a w przypadku 

przedsiębiorstwa maklerskiego, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, gdy kwota prowizji albo innych 

rodzajów wynagrodzenia za wykonanie usługi w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 45 

tys. euro. 

 

Podobne limity (wartość przychodu ze sprzedaży brutto nieprzekraczająca 1,2 mln euro) ustalone zostały dla małych 

podatników PIT i CIT (art. 5a pkt 20 ustawy PIT i art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). 

 

Przeliczenia wartości limitów na polski złoty, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, na 

pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. 

 

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244), limit sprzedaży został 

zwiększony z wartości 1,2 mln euro do wartości 2 mln euro. Co ważne, zmiana dotyczy tylko definicji małego 

podatnika dla celów CIT i PIT. Limity sprzedaży dla podatników VAT pozostały niezmienione. Zatem limity małych 

podatników VAT oraz PIT i CIT przedstawiają się następująco: 

 

ROK 

 

MAŁY PODATNIK VAT 

 

MAŁY PODATNIK VAT – POŚREDNIK 

 

2019* 

 

1,2 mln euro 

 

5 mln 135 tys. zł 

 

45 tys. euro 

 

193 tys. zł 

 

2020** 

 

1, 2 mln euro 

 

5 mln 248 tys. zł 

 

45 tys. euro 
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197 tys. zł 

 

ROK 

 

MAŁY PODATNIK PIT/CIT 

 

2019* 

 

1,2 mln euro 

 

5 mln 135 tys. zł 

 

2020** 

 

2 mln euro 

 

8 mln 747 tys. zł 

 

* Kurs euro z 1 października 2018 r. 4,2795 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2018). 

 

** Kurs euro z 1 października 2019 r. 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019). 

 

Mali podatnicy mają możliwość korzystania z przywilejów małych przedsiębiorców na standardowych zasadach. Do 

najważniejszych cech statusu małego podatnika należą: 

 

- możliwość wyboru kwartalnego rozliczania podatku (PIT,CIT i VAT), 

 

- możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, nawet, jeśli środek trwały jest droższy niż 10 

tys. zł, przy zachowaniu limitu 50 tys. euro łącznie odpisów amortyzacyjnych w skali roku podatkowego (PIT, CIT), 

 

- stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania 9 proc. (CIT), 

 

- możliwość skorzystania z najwyższych ulg związanych z działalnością badawczo-rozwojową (PIT,CIT), 

 

- możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. 

 

ALEKSANDRA MAJNUSZ, DORADCA PODATKOWY, SENIOR ASSOCIATE W RÖDL & PARTNER W 

GLIWICACH 
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