USTAWA
z dnia 20 listopada 1998 r.
o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby
fizyczne
(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 131, poz. 764) Poka wszystkie zmiany
Rozdzia 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zrycza towanym podatkiem dochodowym
niektórych przychodów (dochodów) osi ganych przez osoby fizyczne:
1) prowadz ce pozarolnicz dzia alno

gospodarcz ,

2) osi gaj ce przychody z tytu u umowy najmu, podnajmu, dzier awy, poddzier awy lub innych umów o
podobnym charakterze, je eli umowy te nie s

zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej dzia alno ci

gospodarczej,
3) b

ce osobami duchownymi.

Art. 2. [Formy podatku dochodowego] 1. Osoby fizyczne osi gaj ce przychody z pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej mog op aca zrycza towany podatek dochodowy w formie:
1) rycza tu od przychodów ewidencjonowanych,
2) karty podatkowej.
1a. Osoby fizyczne osi gaj ce przychody z tytu u umowy najmu, podnajmu, dzier awy, poddzier awy lub innych
umów o podobnym charakterze, je eli umowy te nie s

zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej

dzia alno ci gospodarczej, mog op aca rycza t od przychodów ewidencjonowanych.
2. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyzna , op acaj zrycza towany podatek dochodowy od przychodów osób
duchownych.
3. Wp ywy z podatku dochodowego op acanego w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych oraz
zrycza towanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowi dochód bud etu pa stwa.
4. Wp ywy z karty podatkowej stanowi dochody gmin.
Art. 3. [Zakaz

czenia przychodów (dochodów)] Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach

zrycza towanych nie

czy si

z przychodami (dochodami) z innych róde podlegaj cymi opodatkowaniu na

podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.
176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr
89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz.
1509), zwanej dalej „ustaw o podatku dochodowym”.
Art. 4. [Definicje] 1. U yte w ustawie okre lenia oznaczaj :
1) dzia alno

us ugowa – pozarolnicz dzia alno

gospodarcz , której przedmiotem s czynno ci zaliczone do

us ug zgodnie z Polsk Klasyfikacj Wyrobów i Us ug wprowadzon rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 29
pa dziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220,

poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó n. zm.), z zastrze eniem pkt 2 i 3,
2) dzia alno

gastronomiczna – us ugi zwi zane z przygotowaniem posi ków oraz sprzeda

3) dzia alno

posi ków i towarów,

us ugowa w zakresie handlu – sprzeda , w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio

produktów (wyrobów) i towarów, w tym równie

takich, które zosta y przez sprzedawc

zapakowane lub

rozwa one do mniejszych opakowa albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników,
4) dzia alno

wytwórcza – dzia alno , w wyniku której powstaj

nowe wyroby, w tym równie

sprzeda

wyrobów w asnej produkcji, prowadzon przez podatnika,
5) towary – towary handlowe, surowce i materia y podstawowe, z tym e:
a) towarami handlowymi s towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzeda y, w stanie nieprzetworzonym,
b) surowcami i materia ami podstawowymi s materia y, które w procesie produkcji lub przy wiadczeniu us ug
staj

si

g ówn

stanowi ce cz

substancj

gotowego wyrobu; do materia ów podstawowych zalicza si

równie

materia y

sk adow (monta ow ) wyrobu lub ci le z wyrobem z czone, z tym e za surowce i materia y

podstawowe nie uwa a si paliw i olejów zu ywanych w transporcie,
6) dowody zakupu – otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewn trzne oraz opis otrzymanego towaru,
7) karty przychodów – indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, prowadzone przez podatników
dokonuj cych pracownikom wyp at nale no ci ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku
dochodowym,
8) podatek dochodowy na ogólnych zasadach – podatek dochodowy od osób fizycznych, op acany przy
zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o
której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,
9) ksi gi – ksi gi rachunkowe albo podatkow

ksi

przychodów i rozchodów, prowadzone na zasadach

okre lonych w odr bnych przepisach,
10) gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
11) wolny zawód – pozarolnicz

dzia alno

gospodarcz

wykonywan

osobi cie przez lekarzy, lekarzy

stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, po
nauczycieli w zakresie
dzia alno

ne, piel gniarki, t umaczy oraz

wiadczenia us ug edukacyjnych polegaj cych na udzielaniu lekcji na godziny, je li

ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych

osobowo ci prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej, z tym

e za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uwa a si

wykonywanie dzia alno ci bez

zatrudniania na podstawie umów o prac , umów zlecenia, umów o dzie o oraz innych umów o podobnym
charakterze osób, które wykonuj czynno ci zwi zane z istot danego zawodu,
12) pozarolnicz dzia alno

gospodarcza – pozarolnicz dzia alno

gospodarcz w rozumieniu ustawy o podatku

dochodowym,
13) urz d skarbowy – urz d skarbowy, którym kieruje w
2. Kwoty wyra one w euro przelicza si

na walut

ciwy dla podatnika naczelnik urz du skarbowego.

polsk

wed ug redniego kursu euro og aszanego przez

Narodowy Bank Polski, obowi zuj cego w dniu 1 pa dziernika roku poprzedzaj cego rok podatkowy.

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce prowadzenia podatkowej
ksi gi przychodów i rozchodów.
4. Ilekro w ustawie u ywa si oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, e zakres
wyrobów lub us ug jest w szy ni okre lony w tym grupowaniu.
Art. 5. [Wy czenie obowi zku prowadzenia ksi g] Podatnicy opodatkowani na zasadach okre lonych w
ustawie nie maj obowi zku prowadzenia ksi g, chyba e przepisy ustawy stanowi inaczej.
Rozdzia 2
Rycza t od przychodów ewidencjonowanych
Art. 6. [Warunki op acania rycza tu od przychodów] 1. Opodatkowaniu rycza tem od przychodów
ewidencjonowanych podlegaj przychody osób fizycznych z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, o których
mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym równie , gdy dzia alno

ta jest prowadzona w formie

spó ki cywilnej osób fizycznych lub spó ki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spó

”.

1a. Opodatkowaniu rycza tem od przychodów ewidencjonowanych podlegaj równie otrzymane lub postawione
do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni dze i warto ci pieni ne oraz warto
wiadcze

w naturze i innych nieodp atnych

wiadcze

otrzymanych

z tytu u umowy najmu, podnajmu, dzier awy,

poddzier awy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia warto ci otrzymanych

wiadcze

w

naturze i innych nieodp atnych wiadcze z tytu u tych umów, stosuje si art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku
dochodowym.
1b. Przychody uzyskane z tytu u umowy najmu, podnajmu, dzier awy, poddzier awy lub innych umów o
podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegaj opodatkowaniu w formie rycza tu od przychodów
ewidencjonowanych równie , je eli s uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.
1c. Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z tytu u ró nic kursowych stosuje si odpowiednio art. 24c ustawy
o podatku dochodowym, z tym e ujemne ró nice kursowe, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku
dochodowym, zmniejszaj przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powsta y te ró nice.
2. (skre lony).
3. (skre lony).
4. Podatnicy op acaj w roku podatkowym rycza t od przychodów ewidencjonowanych z dzia alno ci wymienionej
w ust. 1, je eli:
1) w roku poprzedzaj cym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej dzia alno ci, prowadzonej wy cznie samodzielnie, w wysoko ci nieprzekraczaj cej
150 000 euro, lub
b) uzyskali przychody wy cznie z dzia alno ci prowadzonej w formie spó ki, a suma przychodów wspólników
spó ki z tej dzia alno ci nie przekroczy a kwoty 150 000 euro,
2) rozpoczn

wykonywanie dzia alno ci w roku podatkowym i nie korzystaj

podatkowej - bez wzgl du na wysoko

z opodatkowania w formie karty

przychodów.

5. Je eli podatnik w roku poprzedzaj cym rok podatkowy prowadzi dzia alno
spó ki, op aca w roku podatkowym rycza t od przychodów ewidencjonowanych:

samodzielnie, a tak e w formie

1) odr bnie z dzia alno ci wykonywanej samodzielnie i odr bnie z dzia alno ci wykonywanej w formie spó ki, gdy
spe nia warunki okre lone w ust. 4 pkt 1, albo
2) z dzia alno ci wykonywanej samodzielnie, gdy spe nia warunek okre lony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z dzia alno ci
wykonywanej w formie spó ki - gdy spe nia warunek okre lony w ust. 4 pkt 1 lit. b).
6. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych op acaj równie podatnicy, którzy w roku poprzedzaj cym rok
podatkowy prowadzili dzia alno

samodzielnie lub w formie spó ki, z której przychody by y opodatkowane

wy cznie w formie karty podatkowej, lub za cz
roku na ogólnych zasadach, a

roku by y opodatkowane w formie karty podatkowej i za cz

czne przychody w roku poprzedzaj cym rok podatkowy nie przekroczy y kwoty

150 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza si wy cznie na
podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje si odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.
Art. 7. [Rozpocz cie dzia alno ci w roku podatkowym] 1. Do podatników rozpoczynaj cych dzia alno

w

roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili dzia alno ci, opodatkowanie rycza tem
od przychodów ewidencjonowanych stosuje si

od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo

utworzonej spó ki za rozpocz cie dzia alno ci uwa a si dat uzyskania pierwszego przychodu przez t spó

.

2. Nie stanowi rozpocz cia dzia alno ci w roku podatkowym:
1) ca kowita lub cz ciowa zmiana bran y lub przedmiotu dzia alno ci,
2) zmiana umowy spó ki lub zmiana wspólnika.
Art. 8. [Wy czenie opodatkowania w formie rycza tu] 1. Opodatkowania w formie rycza tu od przychodów
ewidencjonowanych, z zastrze eniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje si do podatników:
1) op acaj cych podatek w formie karty podatkowej na zasadach okre lonych w rozdziale 3,
2) korzystaj cych, na podstawie odr bnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
3) osi gaj cych w ca

ci lub w cz ci przychody z tytu u:

a) prowadzenia aptek,
b) dzia alno ci w zakresie udzielania po yczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) dzia alno ci w zakresie kupna i sprzeda y warto ci dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych ni okre lone w art.
4 ust. 1 pkt 11,
e) wiadczenia us ug wymienionych w za czniku nr 2 do ustawy,
f) dzia alno ci w zakresie handlu cz ciami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
4) wytwarzaj cych wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odr bnych przepisów, z
wyj tkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych róde energii,
5) podejmuj cych wykonywanie dzia alno ci w roku podatkowym po zmianie dzia alno ci wykonywanej:
a) samodzielnie na dzia alno

prowadzon w formie spó ki z ma onkiem,

b) w formie spó ki z ma onkiem na dzia alno

prowadzon

samodzielnie przez jednego lub ka dego z

ma onków,
c) samodzielnie przez ma onka na dzia alno

prowadzon samodzielnie przez drugiego ma onka

– je eli ma onek lub ma onkowie przed zmian

op acali z tytu u prowadzenia tej dzia alno ci podatek

dochodowy na ogólnych zasadach,
6) rozpoczynaj cych dzia alno

samodzielnie lub w formie spó ki, je eli podatnik lub co najmniej jeden ze

wspólników, przed rozpocz ciem dzia alno ci w roku podatkowym lub w roku poprzedzaj cym rok podatkowy,
wykonywa w ramach stosunku pracy lub spó dzielczego stosunku pracy czynno ci wchodz ce w zakres
dzia alno ci podatnika lub spó ki.
2. Je eli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzaj wykonywa dzia alno ci na rzecz by ych lub obecnych
pracodawców, mog do dnia rozpocz cia dzia alno ci, o którym mowa w art. 7, zawiadomi naczelnika urz du
skarbowego w

ciwego wed ug miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie rycza tu

od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spó ka dokona sprzeda y towarów
handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze wiadczenia us ug na rzecz by ego lub obecnego pracodawcy,
traci prawo do rycza tu od przychodów ewidencjonowanych i poczynaj c od dnia uzyskania tego przychodu do
ko ca roku podatkowego op aca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Je eli podatnik w roku poprzedzaj cym rok podatkowy nie uzyska przychodu z dzia alno ci, o której mowa w
ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie rycza tu od przychodów
ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów dzia alno ci i od tego dnia op aca podatek
dochodowy na ogólnych zasadach.
4. (skre lony).
5. (skre lony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
Art. 9. [O wiadczenie o wyborze opodatkowania] 1.

[1]

Pisemne o wiadczenie o wyborze

opodatkowania w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy
podatnik sk ada naczelnikowi urz du skarbowego w
podatnika, nie pó niej ni

ciwemu wed ug miejsca zamieszkania

do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Je eli podatnik rozpoczyna

prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, o wiadczenie mo e z
przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, a je eli podatnik nie z

na podstawie
o wiadczenia na

podstawie tych przepisów – pisemne o wiadczenie sk ada naczelnikowi urz du skarbowego
ciwemu wed ug miejsca zamieszkania podatnika, nie pó niej ni w dniu uzyskania pierwszego
przychodu. Je eli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zg osi likwidacji dzia alno ci
gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uwa a si , e nadal prowadzi
dzia alno
2.

[2]

opodatkowan w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych.

wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia dzia alno ci w formie spó ki

sk adaj

wszyscy wspólnicy naczelnikom urz dów skarbowych w

ciwym wed ug miejsca

zamieszkania ka dego ze wspólników. Wspólnicy spó ki cywilnej osób fizycznych rozpoczynaj cy
prowadzenie dzia alno ci gospodarczej o wiadczenie o wyborze opodatkowania w formie rycza tu
od przychodów ewidencjonowanych mog z

na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci

gospodarczej.
3. W przypadku rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niez

enia w okre lonym

terminie o wiadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowi zany do
za

enia w

ciwych ksi g i op acania podatku na zasadach okre lonych w ustawie o podatku dochodowym.

4. W przypadku osi gania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotycz ce o wiadczenia o
wyborze opodatkowania w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych stosuje si odpowiednio, z tym e
podatnik rozpoczynaj cy osi ganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego sk ada pisemne o wiadczenie
o wyborze opodatkowania w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy
naczelnikowi urz du skarbowego w

ciwemu wed ug miejsca zamieszkania podatnika nie pó niej ni do 20 dnia

miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym osi gn
podatkowego, je eli pierwszy taki przychód osi gn

pierwszy przychód z tego tytu u, albo do ko ca roku

w grudniu roku podatkowego.

Art. 10. [Zwolnienia od podatku dochodowego] Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje
si odpowiednio do podatników op acaj cych rycza t od przychodów ewidencjonowanych.
Art. 11. [Odliczanie wydatków od przychodu] 1. Podatnik uzyskuj cy przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i
1a, op acaj cy rycza t od przychodów ewidencjonowanych, mo e odliczy od przychodów strat , o której mowa w
art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki okre lone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym, je eli nie zosta y odliczone od dochodu lub nie zosta y zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
2. W przypadku dokonywania odlicze

od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje si

odpowiednio

przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b i 13c ustawy o podatku dochodowym.
3. Je eli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodatkowane ró nymi stawkami, i
dokonuje odlicze od przychodów, odlicze tych dokonuje od ka dego rodzaju przychodu w takim stosunku, w
jakim w roku podatkowym pozostaj poszczególne przychody opodatkowane ró nymi stawkami w ogólnej kwocie
przychodów.
Art. 12. [Wysoko

rycza tu] 1. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20% przychodów osi ganych w zakresie wolnych zawodów,
2) 17 % przychodów ze wiadczenia us ug:
a) reprodukcji komputerowych no ników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
b) po rednictwa w:
– sprzeda y hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
– pozosta ej sprzeda y hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
– sprzeda y hurtowej pozosta ych pojazdów samochodowych (z wy czeniem motocykli) prowadzonej przez
Internet (PKWiU 45.19.41.0),
– pozosta ej sprzeda y hurtowej pozosta ych pojazdów samochodowych, z wy czeniem motocykli (PKWiU
45.19.49.0),
– sprzeda y hurtowej cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wy czeniem motocykli (PKWiU
45.31.20.0),
– sprzeda y motocykli oraz cz ci i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
c) po rednictwa w sprzeda y hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrze eniem za cznika nr 2 do ustawy,

d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obs ugi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na
wodach morskich i przybrze nych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach

ródl dowych (PKWiU ex

52.22.14.0),
e) zwi zanych z zakwaterowaniem (PKWiU dzia 55), z zastrze eniem za cznika nr 2 do ustawy,
f) zwi zanych z wydawaniem:
– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wy czeniem publikowania gier komputerowych w
trybie on-line,
– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
– pakietów oprogramowania u ytkowego (PKWiU 58.29.2),
– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wy czeniem pobierania
oprogramowania w trybie on-line,
g) zwi zanych z doradztwem w zakresie sprz tu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), zwi zanych z
oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), obj tych grupowaniem „Orygina y oprogramowania komputerowego”
(PKWiU 62.01.2), zwi zanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie
instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), zwi zanych z zarz dzaniem sieci

i systemami

informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesy ania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU
63.11.2),
i) zarz dzania nieruchomo ciami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrze eniem za cznika nr 2 do ustawy,
j) wynajmu i dzier awy:
– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
– pozosta ych pojazdów samochodowych (z wy czeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
– rodków transportu wodnego bez za ogi (PKWiU 77.34.10.0),
– rodków transportu lotniczego bez za ogi (PKWiU 77.35.10.0),
– pojazdów szynowych (bez obs ugi) (PKWiU 77.39.11.0),
– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z cz ci mieszkaln , bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozosta ych zwi zanych z udost pnianiem pracowników
(PKWiU 78.30.1),
I) przez agentów i po redników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i
po redników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek
zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), zwi zanych z promowaniem
turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomo ci b
wspó

asno ci (PKWiU 79.90.31.0),

cych we

m) obs ugi nieruchomo ci wykonywanej na zlecenie, polegaj cej m.in. na utrzymaniu porz dku w budynkach,
kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z
zastrze eniem za cznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i t pienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrze eniem za cznika nr 2 do ustawy,
o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (cali center) (PKWiU 82.20.10.0),
powielania (PKWiU 82.19.11.0), zwi zanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
p) poradnictwa dla dzieci dotycz cego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
r) pomocy spo ecznej:
– bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej wiadczonych osobom w podesz ym wieku
przez instytucje o charakterze dora nym (PKWiU ex 88.10.11.0),
– bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej wiadczonych osobom w podesz ym wieku przez instytucje o
charakterze dora nym (PKWiU ex 88.10.12.0),
– bez zakwaterowania zwi zane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepe nosprawnych (PKWiU
88.10.13.0),
– bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
– dora nej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
– bez zakwaterowania zwi zane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
– z zastrze eniem pkt 1 i 3–5,
3) 8,5 %:
a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
b) przychodów z dzia alno ci us ugowej, w tym przychodów z dzia alno ci gastronomicznej w zakresie sprzeda y
napojów o zawarto ci alkoholu powy ej 1,5 %, z zastrze eniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz za cznika nr 2 do ustawy,
c) przychodów zwi zanych ze zwalczaniem po arów i zapobieganiem po arom (PKWiU 84.25.11.0),
d) przychodów ze wiadczenia us ug wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
e) przychodów ze

wiadczenia us ug zwi zanych z dzia alno ci

ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz

obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
f) przychodów z dzia alno ci polegaj cej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materia u powierzonego przez
zamawiaj cego,
g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzeda y na podstawie umowy komisu,
h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolporta prasy,
i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,
4) 5,5%:
a) przychodów z dzia alno ci wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów adunków taborem
samochodowym o adowno ci powy ej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z dzia alno ci handlowej w zakresie sprzeda y jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
znaczków do biletów miesi cznych, znaczków pocztowych, etonów i kart magnetycznych do automatów,
c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym,
5) 3,0% przychodów:
a) z dzia alno ci gastronomicznej, z wyj tkiem przychodów ze sprzeda y napojów o zawarto ci alkoholu powy ej
1,5%,
b) z dzia alno ci us ugowej w zakresie handlu,
c) ze wiadczenia us ug zwi zanych z produkcj zwierz

(PKWiU 01.62.10.0),

d) z dzia alno ci rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzeda y ryb i innych surowców pochodz cych z
asnych po owów, z wyj tkiem sprzeda y konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z po owów,
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5–10 ustawy o podatku dochodowym,
f) z odp atnego zbycia ruchomych sk adników maj tku b

cych rodkami trwa ymi, uj tych w wykazie rodków

trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych oraz sk adników maj tku, o których mowa w art. 22d ust. 1
ustawy o podatku dochodowym, z wy czeniem sk adników, których warto

pocz tkowa, ustalona zgodnie z art.

22g ustawy o podatku dochodowym, jest ni sza ni 1500 z , nieuj tych w ewidencji rodków trwa ych oraz
warto ci niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, nawet je eli
przed zbyciem zosta y wycofane z tej dzia alno ci gospodarczej, a pomi dzy pierwszym dniem miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym sk adnik maj tku zosta wycofany z dzia alno ci, i dniem jego zbycia nie
up yn o sze

lat.

2. Podatek zrycza towany, o którym mowa w ust. 1, pobiera si bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
3. Je eli podatnik obowi zany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi dzia alno , z której przychody s
opodatkowane ró nymi stawkami okre lonymi w ust. 1, rycza t od przychodów ewidencjonowanych ustala si
wed ug stawki w

ciwej dla przychodów z ka dego rodzaju dzia alno ci, pod warunkiem

e ewidencja

przychodów jest prowadzona w sposób umo liwiaj cy okre lenie przychodów z ka dego rodzaju dzia alno ci. W
razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniaj cy
ustalenie przychodów dla ka dego rodzaju dzia alno ci, rycza t od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%
przychodów, z tym e w przypadku osi gania równie przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rycza t wynosi
20% albo 17%, w przypadku osi gania równie przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. (skre lony).
5. Przychody z udzia u w spó ce w odniesieniu do ka dego podatnika okre la si proporcjonalnie do jego prawa
do udzia u w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje si , e prawa do udzia u w zysku s równe.
6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma równie zastosowanie do ma onków, mi dzy którymi istnieje wspólno
maj tkowa, osi gaj cych przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba e z
opodatkowaniu ca

pisemne o wiadczenie o

ci przychodu przez jednego z nich.

7. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 6, sk ada si w

ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego najpó niej do

dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpocz cia osi gania przychodów w trakcie roku
podatkowego w terminie pierwszej wp aty na rycza t od przychodów ewidencjonowanych.
8. Wybór zasady opodatkowania ca

ci przychodu przez jednego z ma onków wyra ony w o wiadczeniu, o

którym mowa w ust. 6, obowi zuje przy dokonywaniu wp at na rycza t od przychodów ewidencjonowanych za

ca y dany rok podatkowy, chyba e w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez s d separacji nast pi podzia
maj tku wspólnego ma onków i przedmiot umowy przypad temu z ma onków, na którym nie ci

obowi zek

dokonywania wp at na rycza t od przychodów ewidencjonowanych.
9. Zasady okre lone w ust. 5 stosuje si odpowiednio do ulg podatkowych zwi zanych z dzia alno ci prowadzon
w formie spó ki.
10. W przypadku odp atnego zbycia praw maj tkowych lub nieruchomo ci b

cych:

1) rodkami trwa ymi,
2) sk adnikami maj tku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wy czeniem
sk adników, których warto

pocz tkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest ni sza

ni 1500 z ,
3) warto ciami niematerialnymi i prawnymi
– uj tych w wykazie rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, w tym tak e w przypadku
odp atnego zbycia sk adników maj tku wymienionych w pkt 2 oraz spó dzielczego w asno ciowego prawa do
lokalu u ytkowego lub udzia u w takim prawie, nieuj tych w wykazie

rodków trwa ych oraz warto ci

niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej – bez wzgl du na okres
ich nabycia – rycza t od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 % uzyskanego przychodu, nawet je eli przed
zbyciem zosta y wycofane z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, a pomi dzy pierwszym dniem miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym sk adnik maj tku zosta wycofany z dzia alno ci, i dniem jego zbycia nie
up yn o sze

lat.

10a. W przypadku odp atnego zbycia budynku mieszkalnego, jego cz ci lub udzia u w takim budynku, lokalu
mieszkalnego stanowi cego odr bn nieruchomo

lub udzia u w takim lokalu, gruntu lub udzia u w gruncie albo

prawa u ytkowania wieczystego gruntu lub udzia u w takim prawie, zwi zanych z tym budynkiem lub lokalem,
spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia u w takim prawie oraz prawa do domu
jednorodzinnego w spó dzielni mieszkaniowej lub udzia u w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej – je eli odp atne zbycie zosta o dokonane przed up ywem pi ciu lat, licz c od ko ca
roku kalendarzowego, w którym nast pi o nabycie lub wybudowanie – stosuje si art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e
ustawy o podatku dochodowym.
10b. Rycza t od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest p atny bez wezwania w terminie, o którym mowa w
art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urz du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz du skarbowego w

ciwy

wed ug miejsca zamieszkania podatnika.
11. (uchylony).
12. Przepisy art. 27 ust. 8–9a ustawy o podatku dochodowym stosuje si odpowiednio.
Art. 13. [Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne] 1. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej
kolejno ci ulega obni eniu o kwot sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op aconej przez podatnika, o której mowa
w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, je eli nie zosta a odliczona od podatku dochodowego.
2. W przypadku dokonywania obni ki, o której mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2–4
ustawy o podatku dochodowym.
Art. 13a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Do rycza tu od przychodów ewidencjonowanych,
obni onego zgodnie z art. 13, stosuje si odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14. (uchylony).
Art. 14a. (uchylony).
Art. 14b. (uchylony).
Art. 15. [Ewidencja przychodów] 1. Podatnicy oraz spó ki, których wspólnicy s

opodatkowani w formie

rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, s obowi zani posiada i przechowywa dowody zakupu towarów,
prowadzi

wykaz

rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, ewidencj

wyposa enia oraz,

odr bnie za ka dy rok podatkowy, ewidencj przychodów, zwan dalej „ewidencj ”, z zastrze eniem ust. 3 i 3a.
1a. Podatnicy b

cy armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tona owym (Dz.U.

Nr 183, poz. 1353) prowadz cy dzia alno

opodatkowan

podatkiem tona owym oraz inn

dzia alno

opodatkowan rycza tem od przychodów ewidencjonowanych, s obowi zani w ewidencji wyodr bni przychody
podlegaj ce opodatkowaniu podatkiem tona owym i rycza tem od przychodów ewidencjonowanych.
2. Obowi zek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie
rycza tu od przychodów ewidencjonowanych.
3. Obowi zek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osi gaj cych przychody, o których mowa w art. 6
ust. 1a, je eli ich wysoko

wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

3a. Obowi zek prowadzenia ewidencji wyposa enia nie dotyczy podatników osi gaj cych przychody, o których
mowa w art. 6 ust. 1a. W przypadku gdy podatnicy ci równocze nie osi gaj przychody, o których mowa w art. 6
ust. 1, ewidencj

wyposa enia obejmuje si

wy cznie wyposa enie zwi zane z prowadzon

pozarolnicz

dzia alno ci gospodarcz .
4. Ewidencj oraz dowody, na podstawie których s dokonywane wpisy do ewidencji, a tak e dowody zakupu, o
których mowa w ust. 1, nale y przechowywa w miejscu wykonywania dzia alno ci lub, je eli dzia alno

jest

prowadzona w formie spó ki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w
biurze rachunkowym, któremu zosta o powierzone prowadzenie ewidencji. Je eli na zlecenie podatnika
prowadzenie ewidencji zosta o powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowi zany w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomi o tym w
wskazuj c w zawiadomieniu nazw

ciwego naczelnika urz du skarbowego,

i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów

zwi zanych z jej prowadzeniem.
5. Ewidencj

wyposa enia obejmuje si

rzeczowe sk adniki maj tku zwi zane z wykonywan

dzia alno ci gospodarcz , niezaliczone do rodków trwa ych, których warto

pozarolnicz

pocz tkowa, w rozumieniu art. 22g

ustawy o podatku dochodowym, przekracza 1500 z , zwane dalej „wyposa eniem”.
6. Ewidencja wyposa enia powinna zawiera co najmniej nast puj ce dane: numer kolejny wpisu, dat nabycia,
numer faktury lub rachunku, nazw

wyposa enia, cen

zakupu wyposa enia lub koszt wytworzenia, dat

likwidacji, w tym równie dat sprzeda y lub darowizny, oraz przyczyn likwidacji wyposa enia.
7. Podatnicy, którzy w ci gu roku podatkowego utracili lub zrzekli si prawa do zrycza towanego opodatkowania
podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo zak adaj

po raz pierwszy ewidencj

dokonuj wyceny wyposa enia wed ug cen zakupu lub wed ug warto ci rynkowej z dnia za
Art. 16. [Delegacja] Minister w

wyposa enia,

enia ewidencji.

ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji, szczegó owe warunki, jakim powinna odpowiada ewidencja, aby stanowi a
dowód w post powaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania nale nego rycza tu od
przychodów ewidencjonowanych,

2) sposób prowadzenia wykazu rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, o którym mowa w
art. 15 ust. 1,
3) (skre lony).
Art. 17. [Oszacowanie przychodu] 1. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z
warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w post powaniu podatkowym, a tak e w przypadku
stwierdzenia istnienia zwi zków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku
dochodowym, organ podatkowy okre li warto

niezewidencjonowanego przychodu, w tym równie w formie

oszacowania, i okre li od tej kwoty rycza t zgodnie z ust. 2.
2. Rycza t, o którym mowa w ust. 1, stanowi pi ciokrotno

stawek, o których mowa w art. 12, które by yby

zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; rycza t ten nie mo e by wy szy ni 75%
przychodu, o którym mowa w ust. 1.
Art. 18. (skre lony).
Art. 19. (skre lony).
Art. 20. [Spis z natury] 1. Podatnicy, uzyskuj cy przychody wymienione w art. 6 ust. 1, s
sporz dzi

obowi zani

spis z natury towarów handlowych, materia ów (surowców) podstawowych i pomocniczych,

pó wyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej „spisem z natury”, na dzie
zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec ka dego roku podatkowego. Spis z natury nale y sporz dzi równie w
razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spó ki, a tak e na dzie likwidacji dzia alno ci. W razie zawiadomienia
naczelnika urz du skarbowego o likwidacji dzia alno ci gospodarczej, podatnicy s obowi zani obj
natury równie rzeczowe sk adniki maj tku zwi zane z wykonywan dzia alno ci , nieb

spisem z

ce rodkami trwa ymi,

zaliczane do wyposa enia.
2. Spis z natury powinien zawiera co najmniej nast puj ce dane: nazwisko i imi w

ciciela zak adu (nazw

firmy), dat sporz dzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegó owe okre lenie towaru i
innych sk adników wymienionych w ust. 1, jednostk miary, ilo
groszach za jednostk
czn warto
oraz podpis w

miary, warto

wynikaj

stwierdzon w czasie spisu, cen w z otych i

z przemno enia ilo ci towaru przez jego cen

jednostkow ,

spisu z natury oraz klauzul „Spis zako czono na pozycji...”, podpisy osób sporz dzaj cych spis
ciciela zak adu (wspólników).

3. Podatnik wycenia towary i inne sk adniki maj tku obj te spisem z natury wed ug cen zakupu albo wed ug cen
rynkowych z dnia sporz dzenia spisu, je eli s one ni sze od cen zakupu, a tak e gdy nie jest mo liwe ustalenie
ceny zakupu. Przez cen

zakupu rozumie si

cen , jak

nabywca p aci za zakupione sk adniki maj tku,

pomniejszon o podatek od towarów i us ug, podlegaj cy odliczeniu zgodnie z odr bnymi przepisami, a przy
imporcie - powi kszon o nale ne c o i podatek akcyzowy, op aty wyrównawcze oraz op aty celne dodatkowe, za
w przypadku otrzymania sk adnika maj tku w drodze darowizny lub spadku - warto

odpowiadaj

cenie

zakupu takiego samego lub podobnego sk adnika.
4. Podatnik jest obowi zany dokona wyceny najpó niej w terminie 14 dni od dnia zako czenia spisu z natury.
5. Podatnik jest obowi zany wpisa do ewidencji spis z natury wed ug poszczególnych rodzajów jego sk adników
lub w jednej pozycji (sumie), je eli na podstawie spisu zosta o sporz dzone odr bne szczegó owe zestawienie
poszczególnych jego sk adników. Zestawienie to powinno by przechowywane

cznie z ewidencj .

6. W razie zawiadomienia naczelnika urz du skarbowego o likwidacji dzia alno ci gospodarczej, w tym tak e w
formie spó ki nieb

cej osob prawn , lub zawiadomienia o wyst pieniu wspólnika ze spó ki nieb

prawn , przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje si odpowiednio.

cej osob

7. [3] Wykaz, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym, sporz dza si równie
na dzie

przekszta cenia przedsi biorcy b

cego osob

fizyczn

w jednoosobow

spó

kapita ow .
Art. 21. [Obowi zki podatników] 1. Podatnicy s obowi zani za ka dy miesi c oblicza rycza t od przychodów
ewidencjonowanych i wp aca go na rachunek urz du skarbowego w terminie do dnia 20 nast pnego miesi ca, a
za miesi c grudzie – w terminie z
1a. Podatnicy mog

oblicza

enia zeznania.

rycza t od przychodów ewidencjonowanych i wp aca

go na rachunek urz du

skarbowego w terminie do dnia 20 nast pnego miesi ca po up ywie kwarta u, za który rycza t ma by op acony, a
za ostatni kwarta roku podatkowego – w terminie z
1b. Zasad , o której mowa w ust. 1a, mog

enia zeznania.

stosowa wy cznie podatnicy, których otrzymane przychody z

dzia alno ci prowadzonej samodzielnie albo przychody spó ki – w roku poprzedzaj cym rok podatkowy – nie
przekroczy y kwoty stanowi cej równowarto

25 000 euro.

1c. Podatnicy, którzy wybrali op acanie rycza tu co kwarta , s obowi zani do dnia 20 stycznia roku podatkowego
zawiadomi o tym naczelnika urz du skarbowego w

ciwego wed ug miejsca zamieszkania podatnika. Je eli do

dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zg osi likwidacji dzia alno ci gospodarczej, nie dokona wyboru
innej formy opodatkowania lub nie zawiadomi naczelnika urz du skarbowego o zaprzestaniu op acania rycza tu
co kwarta , uwa a si , e nadal op aca rycza t w ten sposób.
1d. Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej zawiesi wykonywanie
dzia alno ci gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej dzia alno ci, z obowi zków wynikaj cych z ust. 1 lub 1a
za okres obj ty zawieszeniem.
1e. Podatnik b

cy osob fizyczn , który jest wspólnikiem spó ki jawnej, je eli spó ka zawiesi a wykonywanie

dzia alno ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, jest zwolniony, w
zakresie tej dzia alno ci, z obowi zków wynikaj cych z ust. 1 lub 1a za okres obj ty zawieszeniem.
1f. Przepis ust. 1e stosuje si , je eli podatnik b
dni od dnia z

cy wspólnikiem spó ki jawnej, nie pó niej ni przed up ywem 7

enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej na

podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej w

ciwego naczelnika

urz du skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej dzia alno ci.
1g. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych dotycz cy okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w
danym roku podatkowym, podatnik jest obowi zany obliczy i wp aci na rachunek urz du skarbowego, którym
kieruje w

ciwy naczelnik urz du skarbowego, po wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej, w

terminie:
1) do 20 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym wznowiono wykonywanie dzia alno ci gospodarczej
– w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1;
2) do 20 dnia miesi ca nast puj cego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie dzia alno ci gospodarczej
– w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a.
1h. Je eli wznowienie wykonywania dzia alno ci gospodarczej nast puje w ostatnim miesi cu roku podatkowego,
rycza t od przychodów ewidencjonowanych dotycz cy okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w
danym roku podatkowym, podatnik jest obowi zany obliczy i wp aci na rachunek urz du skarbowego, którym
kieruje w

ciwy naczelnik urz du skarbowego, w terminie, o którym mowa w ust. 2. W tym samym terminie

rycza t od przychodów ewidencjonowanych s obowi zani obliczy i wp aci na rachunek urz du skarbowego,

którym kieruje w

ciwy naczelnik urz du skarbowego, podatnicy, o których mowa w ust. 1a, je eli wznowienie

wykonywania dzia alno ci gospodarczej nast puje w ostatnim kwartale roku podatkowego.
1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania dzia alno ci gospodarczej nast puje w roku nast puj cym po roku
podatkowym, w którym rozpocz to zawieszenie, rycza t od przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadaj cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpocz to, podatnik jest
obowi zany obliczy i wp aci w terminie, o którym mowa w ust. 2;
2) przypadaj cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie dzia alno ci
gospodarczej, podatnik jest obowi zany obliczy i wp aci na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.
1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania dzia alno ci gospodarczej nast puje w roku nast puj cym dwa
lata po roku podatkowym, w którym rozpocz to zawieszenie, rycza t od przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadaj cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpocz to, podatnik jest
obowi zany obliczy i wp aci w terminie, o którym mowa w ust. 2;
2) przypadaj cy za okres zawieszenia w roku podatkowym nast puj cym po roku, w którym zawieszenie
rozpocz to, podatnik jest obowi zany obliczy i wp aci w terminie, o którym mowa w ust. 2;
3) przypadaj cy za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie dzia alno ci
gospodarczej, podatnik jest obowi zany obliczy i wp aci na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.
2. Podatnicy s obowi zani z

w urz dzie skarbowym:

1) (skre lony),
2) zeznanie wed ug ustalonego wzoru o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci dokonanych odlicze

i

nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia nast pnego roku.
2a. Je eli podatnik, obliczaj c podatek nale ny, dokona odlicze od przychodu lub rycza tu, a nast pnie otrzyma
zwrot odliczonych kwot (w ca

ci lub w cz ci), w zeznaniu podatkowym sk adanym za rok podatkowy, w którym

otrzyma ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
3. Przy obliczaniu rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesi ce podatnicy mog
uwzgl dnia odliczenia i obni ki, o których mowa w art. 11 i 13.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
3c. (uchylony).
3d. (uchylony).
4. Rycza t od przychodów ewidencjonowanych wynikaj cy z zeznania jest podatkiem nale nym za dany rok
podatkowy, chyba e naczelnik urz du skarbowego wyda decyzj , w której okre li inn wysoko
5. W razie niez

podatku.

enia zeznania o wysoko ci osi gni tego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie nale nego

rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik urz du skarbowego wyda decyzj okre laj

wysoko

zobowi zania w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych.
6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpocz li prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej, s zwolnieni
na warunkach okre lonych w ust. 8 z obowi zków wynikaj cych z ust. 1, z tytu u tej dzia alno ci, w roku
podatkowym nast puj cym:

1) bezpo rednio po roku, w którym rozpocz li prowadzenie tej dzia alno ci, je eli w roku jej rozpocz cia
dzia alno

ta by a prowadzona co najmniej przez pe nych 10 miesi cy, albo

2) dwa lata po roku, w którym rozpocz li prowadzenie tej dzia alno ci, je eli nie zosta spe niony warunek, o
którym mowa w pkt 1.
7. Przez podatnika rozpoczynaj cego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej
rozumie si osob , która w roku rozpocz cia tej dzia alno ci, a tak e w okresie trzech lat, licz c od ko ca roku
poprzedzaj cego rok jej rozpocz cia, nie prowadzi a pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej samodzielnie lub jako
wspólnik spó ki niemaj cej osobowo ci prawnej oraz dzia alno ci takiej nie prowadzi ma onek tej osoby, o ile
mi dzy ma onkami istnia a w tym czasie wspólno

maj tkowa.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy

cznie spe niaj nast puj ce warunki:

1) w okresie poprzedzaj cym rok korzystania z tego zwolnienia osi gn li przychód z pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej redniomiesi cznie w wysoko ci stanowi cej równowarto

w z otych kwoty co najmniej 1000 euro,

przeliczonej wed ug redniego kursu euro, og aszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzaj cego rok rozpocz cia tej dzia alno ci,
2) od dnia rozpocz cia prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego,
w którym rozpoczynaj

korzystanie ze zwolnienia, byli ma ym przedsi biorc

w rozumieniu przepisów o

dzia alno ci gospodarczej, a w okresie poprzedzaj cym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie
umowy o prac , w ka dym miesi cu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pe ne etaty,
3) w prowadzonej pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej nie wykorzystuj

rodków trwa ych oraz warto ci

niematerialnych i prawnych, a tak e innych sk adników maj tku – o znacznej warto ci – udost pnionych im
nieodp atnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i
darowizn, wykorzystywanych uprzednio w dzia alno ci gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowi cych
ich w asno ,
4) z

yli w

ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego o wiadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia;

wiadczenie sk ada si w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik
dzie korzysta z tego zwolnienia.
9. Przez znaczn warto

rozumie si

czn warto

rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych,

a tak e innych sk adników maj tku – wymienionych w ust. 8 pkt 3 – stanowi cej równowarto

w z otych kwoty

co najmniej 10 000 euro przeliczonej wed ug redniego kursu euro, og aszanego przez Narodowy Bank Polski, z
ostatniego dnia roku poprzedzaj cego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy okre laniu tych warto ci art. 19
ustawy o podatku dochodowym stosuje si odpowiednio.
10. Podatnicy korzystaj cy ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, s obowi zani do z

enia zeznania, o którym

mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, za rok obj ty
tym zwolnieniem – z tytu u pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej – w pi ciu kolejnych latach podatkowych
nast puj cych bezpo rednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia – w wysoko ci 20% nale nego rycza tu
wykazanego w zeznaniu za rok obj ty zwolnieniem; rycza t ten p atny jest w terminach okre lonych dla z
zezna za pi

enia

kolejnych lat podatkowych nast puj cych bezpo rednio po roku obj tym tym zwolnieniem.

11. Podatnicy trac prawo do zwolnienia, je eli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w
pi ciu nast pnych latach podatkowych:
1) zlikwidowali dzia alno
upad

gospodarcz albo zosta a og oszona ich upad

obejmuj ca likwidacj maj tku lub

spó ki obejmuj ca likwidacj maj tku spó ki, w której s wspólnikami, lub

2) osi gn li przychód z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej
równowarto

redniomiesi cznie w wysoko ci stanowi cej

w z otych kwoty ni szej ni 1000 euro, przeliczonej wed ug redniego kursu euro, og aszanego

przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3) w którymkolwiek z miesi cy w tych latach zmniejsz przeci tne miesi czne zatrudnienie na podstawie umowy o
prac

o wi cej ni

10%, w stosunku do najwy szego przeci tnego miesi cznego zatrudnienia w roku

poprzedzaj cym rok podatkowy, lub
4) maj zaleg

ci z tytu u podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa, ce oraz sk adek na ubezpieczenie

spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze

rodków publicznych; okre lenie lub wymierzenie w innej formie – w wyniku

post powania prowadzonego przez w

ciwy organ – zaleg

prawa do skorzystania ze zwolnienia, je eli zaleg

ci z wymienionych tytu ów nie pozbawia podatnika

ta wraz z odsetkami za zw ok zostanie uregulowana w

terminie 14 dni od dnia dor czenia decyzji ostatecznej.
12. Przeci tne miesi czne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3, ustala si w przeliczeniu
na pe ne etaty, pomijaj c liczby po przecinku; w przypadku gdy przeci tne miesi czne zatrudnienie jest mniejsze
od jedno ci, przyjmuje si liczb jeden.
13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w miesi cach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystaj

z tego zwolnienia – s

obowi zani do wp aty nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza si odsetek za
zw ok od zaleg

ci z tytu u rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesi ce,

2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystaj z tego zwolnienia do terminu okre lonego
dla z

enia zeznania o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci dokonanych odlicze i nale nego rycza tu od

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia – s
enia zeznania o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci dokonanych odlicze

obowi zani do

i nale nego rycza tu od

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy obj ty zwolnieniem i zap aty tego rycza tu w terminie
okre lonym dla z

enia zeznania; w tym przypadku nie nalicza si

odsetek za zw ok

od zaleg

ci z tytu u

rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesi ce roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia,
3) w okresie od up ywu terminu okre lonego dla z
dokonanych odlicze

enia zeznania o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci

i nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym

korzystali ze zwolnienia, do ko ca pi tego roku podatkowego nast puj cego po tym roku – s obowi zani do
zap aty nale nego rycza tu, o którym mowa w ust. 10, wraz z odsetkami za zw ok ; odsetki nalicza si od dnia
nast pnego po up ywie terminu okre lonego dla z

enia zeznania o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci

dokonanych odlicze i nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, w którym mieli obowi zek z
to zeznanie.
14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielan

w zakresie i na zasadach

okre lonych w bezpo rednio obowi zuj cych aktach prawa wspólnotowego dotycz cych pomocy w ramach zasady
de minimis.
Art. 21a. [Uznanie prawid owo ci wyboru] 1. W przypadku wydania przez w

ciwy organ podatkowy, na

podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawid owo ci wyboru i stosowania
metody ustalania ceny transakcyjnej mi dzy podmiotami powi zanymi, w zakresie okre lonym w tej decyzji
stosuje si metod w niej wskazan .

2. Podatnicy, którym w

ciwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, wyda

decyzj o uznaniu prawid owo ci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej mi dzy podmiotami
powi zanymi, do czaj do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
3. Minister w

ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór sprawozdania, o

którym mowa w ust. 2, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody okre lonej w decyzji o uznaniu
prawid owo ci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej mi dzy podmiotami powi zanymi,
uwzgl dniaj cy w szczególno ci dane identyfikuj ce podmioty powi zane, wielko

sprzeda y uzyskanej przy

zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami
powi zanymi oraz okres stosowania metody.
Art. 21b. [Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego] 1. Naczelnik urz du
skarbowego w

ciwy miejscowo dla z

enia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3,

przekazuje na rzecz jednej organizacji po ytku publicznego dzia aj cej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.), wybranej przez
podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o
wolontariacie, zwanej dalej „organizacj

po ytku publicznego”, kwot

w wysoko ci nieprzekraczaj cej 1 %

podatku nale nego wynikaj cego:
1) z zeznania podatkowego z

onego w terminie okre lonym dla jego z

enia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, je eli zosta a dokonana w ci gu miesi ca od up ywu terminu dla
enia zeznania podatkowego
– po jej zaokr gleniu do pe nych dziesi tek groszy w dó .
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zap ata w pe nej wysoko ci podatku nale nego
stanowi cego podstaw obliczenia kwoty, która ma by przekazana na rzecz organizacji po ytku publicznego, nie
pó niej ni w terminie dwóch miesi cy od up ywu terminu dla z

enia zeznania podatkowego. Za zap acony

podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uwa a si równie zaleg

podatkow , której wysoko

przekracza trzykrotno ci warto ci op aty dodatkowej pobieranej przez Poczt Polsk Spó

nie

Akcyjn za polecenie

przesy ki listowej.
3. Za wniosek uwa a si wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których
mowa w ust. 1, jednej organizacji po ytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru
dowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysoko ci nieprzekraczaj cej 1 % podatku
nale nego.
4. Kwot , o której mowa w ust. 1, naczelnik urz du skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku
nast puj cego po roku podatkowym, za który sk adane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy
organizacji po ytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
5. Naczelnik urz du skarbowego w

ciwy wed ug siedziby organizacji po ytku publicznego, we wrze niu roku

nast puj cego po roku podatkowym przekazuje organizacji po ytku publicznego zbiorcz informacj o:
1) danych identyfikacyjnych (imi , nazwisko i adres), oraz
2) wysoko ci kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizacj po ytku publicznego (cel szczegó owy)

– je eli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, wyrazi zgod na
przekazanie organizacji po ytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskaza cel szczegó owy, o
którym mowa w pkt 3.
6. Naczelnik urz du skarbowego odst puje od przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego,
je eli organizacja ta nie poda a, zgodnie z ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i
o wolontariacie, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1 % z
zezna podatkowych za rok podatkowy zmieni a w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku nast puj cego
po roku podatkowym. Zasada wyra ona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, je eli zmiana numeru
rachunku bankowego nast pi a z przyczyn niezale nych od organizacji.
7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sk adaj cy
zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybieraj organizacj po ytku publicznego z wykazu, o którym
mowa w ust. 1, okre lonego za poprzedni rok podatkowy.
Art. 22. [Utrata warunków opodatkowania rycza tem] 1. W razie utraty warunków do opodatkowania
rycza tem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowi zany, poczynaj c od dnia, w którym nast pi a
utrata tych warunków, zaprowadzi w

ciwe ksi gi - chyba e jest zwolniony z tego obowi zku - i op aca

podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegaj cych za cz

roku opodatkowaniu na

ogólnych zasadach, za podstaw do okre lenia podatku dochodowego przyjmuje si dochód osi gni ty po utracie
warunków do opodatkowania w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych.
Rozdzia 3
Karta podatkowa
Art. 23. [Rodzaje dzia alno ci] 1. Zrycza towany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mog p aci
podatnicy prowadz cy dzia alno :
1) us ugow lub wytwórczo-us ugow , okre lon w cz ci I tabeli stanowi cej za cznik nr 3

[4]

do ustawy, zwanej

dalej „tabel ”, w zakresie wymienionym w za czniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczaj cym
stanu okre lonego w tabeli,
2) us ugow

w zakresie handlu detalicznego

ywno ci , napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z

wyj tkiem napojów o zawarto ci alkoholu powy ej 1,5% - w warunkach okre lonych w cz ci II tabeli,
3) us ugow w zakresie handlu detalicznego artyku ami nie ywno ciowymi – w warunkach okre lonych w cz ci
III tabeli, z wyj tkiem handlu paliwami silnikowymi,

rodkami transportu samochodowego, cz ciami i

akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ci gnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyj tkiem handlu
artyku ami nie ywno ciowymi obj tego koncesjonowaniem,
4) gastronomiczn

- je eli nie jest prowadzona sprzeda napojów o zawarto ci alkoholu powy ej 1,5% - w

warunkach okre lonych w cz ci IV tabeli,
5) w zakresie us ug transportowych wykonywanych przy u yciu jednego pojazdu - w warunkach okre lonych w
cz ci V tabeli,
6) w zakresie us ug rozrywkowych - w warunkach okre lonych w cz ci VI tabeli,
7) w zakresie sprzeda y posi ków domowych w mieszkaniach, je eli nie jest prowadzona sprzeda napojów o
zawarto ci alkoholu powy ej 1,5% - w warunkach okre lonych w cz ci VII tabeli,

8) w wolnych zawodach, polegaj

na wiadczeniu us ug w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach

okre lonych w cz ci VIII tabeli,
9) w wolnych zawodach, polegaj

na wiadczeniu przez lekarzy weterynarii us ug weterynaryjnych, w tym

równie sprzeda preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex
21.20.23.0), w zwi zku ze wiadczonymi us ugami – w warunkach okre lonych w cz ci IX tabeli,
10) w zakresie opieki domowej nad dzie mi i osobami chorymi - w warunkach okre lonych w cz ci X tabeli,
11) w zakresie us ug edukacyjnych, polegaj

na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach okre lonych w

cz ci XI tabeli.
1a. Zrycza towany podatek w formie karty podatkowej mog

op aca

tak e – na zasadach i w warunkach

okre lonych w cz ci XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocze nie prowadz cy gospodarstwo rolne.
2. (uchylony).
Art. 24. [Obowi zek wystawiania rachunków i faktur] 1. Podatnicy prowadz cy dzia alno
w formie karty podatkowej s zwolnieni od obowi zku prowadzenia ksi g, sk adania zezna
wp acania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci s

jednak obowi zani wydawa

rachunki i faktury, o których mowa w odr bnych przepisach, stwierdzaj ce sprzeda

opodatkowan

podatkowych oraz
na

danie klienta

wyrobu, towaru lub

wykonanie us ugi, oraz przechowywa w kolejno ci numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pi ciu lat
podatkowych, licz c od ko ca roku, w którym wystawiono rachunek lub faktur .
2. Do podatników, którzy w roku poprzedzaj cym rok podatkowy op acali podatek dochodowy na ogólnych
zasadach lub w innej formie ni karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpocz li dzia alno , nie
stosuje si zwolnie , o których mowa w ust. 1, w okresie przed dor czeniem decyzji ustalaj cej opodatkowanie w
formie karty podatkowej, nie d

szym jednak ni cztery miesi ce. Kwoty podatku dochodowego zap acone w

okresie przed dor czeniem decyzji ustalaj cej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza si na poczet
podatku wynikaj cego z tej decyzji.
3. Podatnicy, którzy w roku poprzedzaj cym rok podatkowy op acali podatek dochodowy w formie karty
podatkowej, s

obowi zani, do dnia otrzymania decyzji ustalaj cej wysoko

tego podatku, op aca podatek

dochodowy w formie karty podatkowej, w wysoko ci stawki okre lonej w decyzji ustalaj cej jej wysoko

na rok

poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zap acone w okresie przed dor czeniem decyzji ustalaj cej
opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza si na poczet podatku wynikaj cego z tej decyzji.
Art. 25. [Warunki opodatkowania] 1. Podatnicy prowadz cy dzia alno , o której mowa w art. 23, podlegaj
opodatkowaniu w formie karty podatkowej, je eli:
1) z

wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zg osz prowadzenie dzia alno ci wymienionej w jednej z 12 cz ci
tabeli,
3) przy prowadzeniu dzia alno ci nie korzystaj z us ug osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy
o prac oraz z us ug innych przedsi biorstw i zak adów, chyba e chodzi o us ugi specjalistyczne,
4) nie prowadz , poza jednym z rodzajów dzia alno ci wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej,
5) ma onek podatnika nie prowadzi dzia alno ci w tym samym zakresie,
6) nie wytwarzaj wyrobów opodatkowanych, na podstawie odr bnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7) pozarolnicza dzia alno

gospodarcza zg oszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nie wy cza opodatkowania w formie karty podatkowej:
1) prowadzenie przez podatnika dzia alno ci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach
wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
2) osi ganie przychodów z tytu u umowy najmu, podnajmu, dzier awy, poddzier awy lub innych umów o
podobnym charakterze
- z których przychody (dochody) podlegaj

odr bnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych

zasadach.
3. Za us ugi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uwa a si

czynno ci i prace wchodz ce w inny ni

zg oszony zakres dzia alno ci, niezb dne do ca kowitego wykonania wyrobu lub

wiadczonej us ugi, w tym

równie czynno ci i prace towarzysz ce, o których mowa w za czniku nr 4.
4. Je eli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zg osi prowadzenie
dzia alno ci, okre lonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 1a, w ró nym zakresie lub prowadzi dzia alno
odr bnych zak adach,

czne zatrudnienie nie mo e przekroczy

w

stanu zatrudnienia okre lonego dla zakresu

dzia alno ci, dla którego przewidziano najwy szy stan zatrudnienia.
5. Podatnicy prowadz cy dzia alno

okre lon w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 mog by opodatkowani w formie karty

podatkowej równie wtedy, gdy dzia alno

ta jest prowadzona w formie spó ki cywilnej, pod warunkiem e

czna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia okre lonego w
tabeli.
6. Przy ocenie warunków uzasadniaj cych opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysoko ci
podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby
pracowników:
1) wlicza si równie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac nak adcz oraz cz onków rodziny maj cych
inne ni podatnik miejsce pobytu sta ego lub czasowego,
2) nie wlicza si :
a) cz onków rodziny pozostaj cych we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy
dzia alno

prowadzona jest przez wspólników - tylko cz onków rodziny jednego ze wspólników,

b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy, zgodnie z
odr bnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania okre lonej pracy - w okresie nauki
zawodu lub przyuczania oraz nie wi cej ni trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesi cy
po z

eniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do

wykonywania okre lonej pracy traktuje si

uczniów szkó

rednich oraz studentów, zatrudnionych w okresie

wakacji letnich i zimowych,
c) (skre lona),
d) pracowników zatrudnionych wy cznie przy sprzeda y wyrobów, przyjmowaniu zlece na us ugi, utrzymywaniu
czysto ci w zak adzie, prowadzeniu kasy i ksi gowo ci, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, e podatnik
okre li na pi mie zakres czynno ci tych pracowników,

e) osób, na których rachunek jest prowadzona dzia alno

po mierci podatnika, je eli osoby te nie bior udzia u

w prowadzeniu dzia alno ci,
f) nie wi cej ni czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odr bnych przepisów, przez
ciwy urz d pracy do odbywania sta u u pracodawcy przez okres nie przekraczaj cy dwunastu miesi cy,
g)

cznie nie wi cej ni

trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów – w rozumieniu przepisów o

zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu – zarejestrowanych w urz dzie pracy, przy czym okres zarejestrowania
w urz dzie pracy bezrobotnego musi trwa co najmniej 6 miesi cy w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym jego
zatrudnienie.
7. Przy ocenie warunków uzasadniaj cych opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysoko ci
stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2-6 i 11, do liczby
pracowników nie wlicza si ma onka, z zastrze eniem pkt 2 obja nie do cz ci V tabeli oraz pkt 1 obja nie do
cz ci XI tabeli, i niepe noletnich cz onków rodziny pozostaj cych we wspólnym gospodarstwie domowym z
podatnikiem. W razie prowadzenia dzia alno ci przez wspólników - do liczby pracowników nie wlicza si ma onka
i niepe noletnich cz onków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu dzia alno ci us ugowej w zakresie
handlu detalicznego i gastronomii - do liczby pracowników nie wlicza si ponadto osób zatrudnionych w celu
praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odr bnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych
wy cznie do utrzymywania czysto ci w zak adzie, pod warunkiem e podatnik okre li na pi mie zakres czynno ci
tych pracowników.
8. W przypadku powo ania osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b), do odbycia zasadniczej s
w okresie pierwszych dwunastu miesi cy po z
zatrudnienia przed

a si

o czas trwania s

eniu przez nie egzaminu, okres niewliczania ich do stanu

by, je eli podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym fakcie

naczelnika urz du skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia powo ania do s
Art. 26. [Wysoko

podatku] 1. Wysoko

by wojskowej

by.

podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrze eniem

art. 27 ust. 4, ustala si :
1) dla podatników prowadz cych dzia alno

gospodarcz okre lon w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyj tkiem tabeli

„Us ugi inne, gdzie indziej w za czniku niewymienione” i pkt 5–11 – wed ug stawek miesi cznych okre lonych w
tabeli,
2) dla podatników prowadz cych dzia alno

gospodarcz okre lon w art. 23 ust. 1 pkt 1 w tabeli „Us ugi inne,

gdzie indziej w za czniku niewymienione”, pkt 2–4 i ust. 1a – w granicach stawek miesi cznych okre lonych w
tabeli, bior c pod uwag wszystkie okoliczno ci maj ce wp yw na rozmiary tej dzia alno ci.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 5, wysoko
ustala si

podatku dochodowego w formie karty podatkowej

wed ug stawki okre lonej dla stanu zatrudnienia odpowiadaj cego

cznej liczbie wspólników i

pracowników.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. e), wysoko
podatkowej ustala si
odpowiadaj cego

podatku dochodowego w formie karty

wed ug stawki bezpo rednio poprzedzaj cej stawk

okre lon

dla stanu zatrudnienia

cznej liczbie wspólników i pracowników, z tym e stawka ta nie mo e by ni sza od okre lonej

dla dzia alno ci wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.
4. Je eli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zg osi prowadzenie
dzia alno ci wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a w ró nych zakresach lub ró nych miejscowo ciach, dla
których przewidziano ró ne wysoko ci stawek karty podatkowej, wysoko
podatkowej ustala si

wed ug stawki w

podatku dochodowego w formie karty

ciwej dla tego zakresu dzia alno ci i miejscowo ci, dla których

przewidziana jest stawka najwy sza. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadz cych
dzia alno

us ugow w zakresie handlu detalicznego oraz dzia alno

gastronomiczn .

5. Liczb mieszka ców miejscowo ci okre lonych w tabeli przyjmuje si wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku
poprzedzaj cego rok podatkowy.
Art. 27. [Stawki karty podatkowej] 1. Stawki karty podatkowej:
1) okre lone w cz ci I tabeli obni a si

o 20% dla podatników, którzy uko czyli do dnia 1 stycznia roku

podatkowego 60 lat ycia lub s osobami, w stosunku do których, na podstawie odr bnych przepisów, orzeczono
co najmniej lekki stopie niepe nosprawno ci, je eli przy prowadzeniu dzia alno ci okre lonej w art. 23 ust. 1 pkt
1, z wyj tkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniaj pracowników, w tym równie osób okre lonych w art. 25
ust. 6 pkt 2 lit. a), nie licz c ma onka,
2) okre lone w cz ci V tabeli obni a si

o 20% dla podatników, którzy uko czyli do dnia 1 stycznia roku

podatkowego 60 lat ycia lub s osobami, w stosunku do których, na podstawie odr bnych przepisów, orzeczono
co najmniej umiarkowany lub lekki stopie niepe nosprawno ci, je eli przy prowadzeniu dzia alno ci w zakresie
us ug transportowych nie zatrudniaj pracowników i cz onków rodziny,
3) okre lone w cz ci I tabeli obni a si dla podatników, którzy zatrudniaj pracowników b
stosunku

do

których,

na

podstawie

niepe nosprawno ci, o 10% na ka

odr bnych

przepisów,

orzeczono

co

cych osobami, w

najmniej

lekki

stopie

osob ; obni ka stawki nie dotyczy osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2

lit. d).
2. Na wniosek podatnika naczelnik urz du skarbowego mo e dodatkowo obni

stawk

karty podatkowej

okre lon w cz ci I tabeli w przypadkach szczególnie uzasadnionych - w stosunku do podatników, o których
mowa w ust. 1.
3. Na wniosek podatnika naczelnik urz du skarbowego mo e obni

stawk karty podatkowej okre lon w cz ci

I tabeli, je eli rozmiar dzia alno ci podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczaj cym jednego pracownika,
wskazuje na to, e okre lona w tabeli stawka by aby oczywi cie za wysoka.
4. W przypadku gdy podatnik prowadzi dzia alno

wymienion w art. 23 ust. 1 pkt 2–5 i pkt 8–11 oraz w art. 23

ust. 1a w rozmiarach wskazuj cych na to, e okre lone w cz ciach II–V i VIII–XII tabeli stawki by yby oczywi cie
nieodpowiednie, stawki te mog by na wniosek podatnika lub z urz du obni one lub podwy szone, jednak nie
wi cej ni o 50%.
5. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o prac w pe nym wymiarze czasu
pracy wykonuj us ugi i nie zatrudniaj pracowników oraz osób, o których mowa w art. 25 ust. 6, stawki karty
podatkowej okre lone w cz ci I tabeli obni a si o 80%; podatnicy ci nie mog równocze nie korzysta z obni ek
przewidzianych w ust. 1-4.
6. W przypadkach okre lonych w art. 25 ust. 5 obni

stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 5, stosuje

si , je eli wszyscy wspólnicy spe niaj warunki uprawniaj ce do tej obni ki.
7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje si odpowiednio do podatników, którzy przed dniem 1 wrze nia 1997 r. uzyskali
orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech grup inwalidzkich przez organy dzia aj ce na podstawie
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu spo ecznym.
Art. 28. [Podwy szenie stawki karty podatkowej] 1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu
dzia alno ci okre lonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyj tkiem prowadzenia parkingów, pe noletnich cz onków rodziny,
nie licz c ma onka, a w przypadkach okre lonych w art. 25 ust. 5 - pe noletnich cz onków rodziny jednego ze

wspólników, nie licz c ma onka, a tak e w razie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d),
podwy sza si stawk karty podatkowej z tytu u zatrudnienia ka dej z tych osób za miesi ce, w których by a
zatrudniona:
1) o 40% stawki okre lonej dla dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
2) o 30% stawki okre lonej dla dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,
3) o 20% stawki okre lonej dla dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,
4) o 15% stawki okre lonej dla dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,
5) o 10% stawki okre lonej dla dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pi ciu pracowników.
2. Wysoko

stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie mo e by wy sza od stawki bezpo rednio

nast puj cej po stawce w

ciwej dla

cznej liczby wspólników i pracowników.

3. W przypadku rozwi zania umowy o prac chocia by z jedn z osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit.
g), przed up ywem 3 miesi cy od dnia zawarcia umowy, stawk

karty podatkowej podwy sza si

o 50%,

poczynaj c od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast pi o rozwi zanie umowy o prac , do up ywu
okresu 3 miesi cy, licz c od dnia zawarcia umowy, która zosta a rozwi zana.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania:
1) je eli pracodawca, na podstawie Kodeksu pracy, rozwi za umow o prac bez wypowiedzenia,
2) w razie ponownego zawarcia umowy o prac z inn osob zarejestrowan w urz dzie pracy, nie pó niej jednak
ni w ci gu 10 dni po dniu rozwi zania poprzedniej umowy o prac .
Art. 29. [Wniosek] 1.
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Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, wed ug

ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik sk ada w
skarbowego, nie pó niej ni
dzia alno

,

ciwemu naczelnikowi urz du

do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Je eli podatnik rozpoczyna

wniosek o zastosowanie

opodatkowania w

formie

karty podatkowej sk ada

ciwemu naczelnikowi urz du skarbowego przed rozpocz ciem dzia alno ci lub mo e do czy
do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej sk adanego na
podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. Je eli do dnia 20 stycznia roku
podatkowego podatnik nie zg osi likwidacji dzia alno ci gospodarczej lub nie dokona wyboru innej
formy opodatkowania, uwa a si ,

e prowadzi nadal dzia alno

opodatkowan

w tej formie. W

przypadku prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w formie spó ki cywilnej wniosek o
zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej sk ada jeden ze wspólników.
1a. (skre lony).
2. Podatnicy, którzy s

zatrudnieni na podstawie umowy o prac

w pe nym wymiarze czasu pracy w s

bie

weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonuj równocze nie dzia alno , o której mowa w art. 23
ust. 1 pkt 9, s obowi zani do czy do wniosku o wiadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu.
3. W

ciwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego op acanego w formie karty podatkowej jest naczelnik

urz du skarbowego wed ug miejsca po

enia zorganizowanego zak adu, wskazanego w zg oszeniu do ewidencji

dzia alno ci gospodarczej, a w razie niedope nienia zg oszenia dzia alno ci do ewidencji lub gdy dzia alno

jest

wykonywana bez posiadania zorganizowanego zak adu - wed ug miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby
spó ki, a je eli nie mo na ustali siedziby spó ki - wed ug miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

4. Je eli dzia alno
miejscow

jest prowadzona w kilku zorganizowanych zak adach na terenie obj tym w

kilku naczelników urz dów skarbowych, w

ciwo

ustala si

ciwo ci

wed ug miejsca wskazanego przez

podatnika jako siedzib dzia alno ci.
Art. 30. [Decyzja ustalaj ca wysoko

podatku] 1. Naczelnik urz du skarbowego, uwzgl dniaj c wniosek o

zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzj

ustalaj

wysoko

podatkowej, odr bnie na ka dy rok podatkowy. Je eli dzia alno

podatku dochodowego w formie karty

jest prowadzona w formie spó ki, w decyzji tej

wymienia si wszystkich jej wspólników.
2. Je eli naczelnik urz du skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty
podatkowej, wydaje decyzj odmown . W tym przypadku podatnik jest obowi zany p aci :
1) rycza t od przychodów ewidencjonowanych, je eli spe nia warunki okre lone w rozdziale 2, albo
2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, korzystaj cy dotychczas ze zwolnienia od obowi zku prowadzenia ksi g
albo ewidencji, o której mowa w art. 15 ust. 1, s obowi zani do za

enia i prowadzenia w

ciwych ksi g albo

ewidencji, poczynaj c od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zosta a dor czona
decyzja odmawiaj ca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.
Art. 31. [Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne] 1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
wynikaj cy z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obni a o kwot sk adki na ubezpieczenie zdrowotne
op aconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o

wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

rodków publicznych, o ile nie zosta a odliczona od podatku dochodowego. Zasad t

stosuje si równie do

podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5.
2. Kwota sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), o któr
pomniejsza si

kart

podatkow , nie mo e przekroczy

7,75% podstawy wymiaru tej sk adki, okre lonej w

odr bnych przepisach.
3. Wysoko

wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala si na podstawie dokumentów stwierdzaj cych

ich poniesienie.
4. Po up ywie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowi zany z
skarbowym roczn

deklaracj

w urz dzie

wed ug ustalonego wzoru o wysoko ci sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, o

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków
publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), zap aconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesi cach.
5. Podatnicy p ac

podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zap acon

sk adk

na

ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), bez wezwania w terminie do dnia siódmego
ka dego miesi ca za miesi c ubieg y, a za grudzie

- w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na

rachunek urz du skarbowego.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje si

do sk adek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku

dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym stosuje si odpowiednio.
Art. 32. [Zrzeczenie si

opodatkowania w formie karty podatkowej] 1. Podatnik mo e zrzec si

zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia dor czenia decyzji ustalaj cej
wysoko

podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zany od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po zrzeczeniu
zaprowadzi :
1) ewidencj i p aci rycza t od przychodów ewidencjonowanych, je eli spe nia warunki okre lone w rozdziale 2,
albo
2) w

ciwe ksi gi i p aci podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Do ko ca miesi ca, w którym podatnik zrzek si zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest
obowi zany op aca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowi zany
wp aci – w terminie do 20 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zrzek si opodatkowania w
formie karty podatkowej – ró nic pomi dzy kwot podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za
okres od pocz tku roku do ko ca miesi ca, w którym zrzek si opodatkowania w formie karty podatkowej, a
kwot

podatku dochodowego zap aconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem si

opodatkowania w tej formie.
Art. 33. [Rozpocz cie dzia alno ci w ci gu roku podatkowego] 1. W razie rozpocz cia dzia alno ci w ci gu
roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpocz cia dzia alno ci do ko ca
pierwszego miesi ca pobiera si w wysoko ci 1/30 miesi cznej nale no ci za ka dy dzie .
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego
i którym okres tego zwolnienia up yn

z pierwszym dniem danego miesi ca.

3. W razie likwidacji dzia alno ci w ci gu roku podatkowego i zg oszenia tego naczelnikowi urz du skarbowego,
podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesi c prowadzenia dzia alno ci pobiera si

za okres do dnia

zaprzestania dzia alno ci w wysoko ci 1/30 miesi cznej nale no ci za ka dy dzie .
Art. 34. [Przerwa w prowadzeniu dzia alno ci] 1. W przypadku zg oszenia przez podatnika przerwy w
prowadzeniu dzia alno ci w danym roku podatkowym nie pobiera si

podatku op acanego w formie karty

podatkowej za ca y okres przerwy trwaj cej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysoko ci 1/30 miesi cznej
nale no ci za ka dy dzie przerwy, je eli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpó niej w dniu jej rozpocz cia i w
dniu poprzedzaj cym dzie jej zako czenia, z wyj tkiem ust. 2.
2. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu dzia alno ci zosta a spowodowana chorob , podatnik zawiadamia
ciwego naczelnika urz du skarbowego o okresie przerwy, wynikaj cym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu
rozpocz cia dzia alno ci po tej przerwie.
3. W przypadku zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie
dzia alno ci gospodarczej nie pobiera si

podatku op acanego w formie karty podatkowej za ca y okres

zawieszenia w wysoko ci 1/30 miesi cznej nale no ci za ka dy dzie zawieszenia.
4. Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej zawiesili wykonywanie
dzia alno ci gospodarczej, w okresie obj tym zawieszeniem, nie maj zastosowania przepisy ust. 1 i 2.
Art. 35. [Ewidencja zatrudnienia] 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyj tkiem
prowadz cych parkingi, je eli przy prowadzeniu dzia alno ci zatrudniaj

pracowników, w tym równie

wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), d), f) i g), s
obowi zani prowadzi ksi

ewidencji zatrudnienia tych osób, zwan dalej „ewidencj zatrudnienia”.

2. Podatnik jest obowi zany przechowywa ewidencj zatrudnienia w miejscu wykonywania dzia alno ci albo w
miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, je eli dzia alno
zorganizowanego zak adu.

jest wykonywana bez posiadania

3. (skre lony).
4. Minister w

ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia

ewidencji zatrudnienia.
Art. 36. [Obowi zki podatników] 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej s

obowi zani

zawiadomi naczelnika urz du skarbowego:
1) o zmianach, jakie zasz y w stosunku do stanu faktycznego podanego w z

onym wniosku o zastosowanie

opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
a) powoduj utrat warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
b) maj wp yw na wysoko

podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególno ci o zmianach: w

stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia dzia alno ci, rodzaju i zakresu prowadzonej dzia alno ci, liczby
stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urz dze

przy prowadzeniu us ug rozrywkowych, liczby godzin

przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w
zakresie us ug weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posi ków domowych, liczby godzin sprawowania opieki
domowej nad dzie mi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
2) o likwidacji prowadzonej dzia alno ci.
1a.
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Przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje si odpowiednio w przypadku

likwidacji dzia alno ci gospodarczej, w tym tak e w formie spó ki cywilnej, lub wyst pienia z takiej
spó ki, a tak e w przypadku przekszta cenia przedsi biorcy b
jednoosobow spó

cego osob

fizyczn

w

kapita ow .

2. Nie uwa a si za zwi kszenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pe noletniego cz onka
rodziny w miejsce nieobecnego sta ego pracownika, którego nieobecno

trwa nieprzerwanie co najmniej dziesi

dni i jest spowodowana szczególnymi wzgl dami, w tym chorob , urlopem, powo aniem na wiczenia wojskowe.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, je eli w miejsce nieobecnego sta ego pracownika podatnik nie zatrudni
innego pracownika lub pe noletniego cz onka rodziny, naczelnik urz du skarbowego obni a stawk

karty

podatkowej w sposób okre lony w art. 37.
4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia
okre lonego w cz ci l, z wyj tkiem tabeli „Us ugi inne, gdzie indziej w za czniku niewymienione”, II, III i IV
tabeli:
1) nie wi cej ni o sze ciu pracowników - je eli podatnik prowadzi dzia alno

na terenie gmin wymienionych w

odr bnych przepisach, okre laj cych wykaz gmin zagro onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
oraz zawiadomi o tym naczelnika urz du skarbowego, albo
2) nie wi cej ni o pi ciu pracowników - je eli podatnik prowadz cy gospodarstwo rolne wykonuje równocze nie
pozarolnicz

dzia alno

gospodarcz

w miejscowo ci o liczbie mieszka ców do 5000 oraz zawiadomi o tym

naczelnika urz du skarbowego,
3) nie wi cej ni o trzech pracowników w latach 2003–2005.
5. Podatnikowi spe niaj cemu równocze nie warunki okre lone w ust. 4 pkt 1–3 przys uguje prawo do
przekroczenia stanu zatrudnienia nie wi cej ni o sze ciu pracowników.
6. Z tytu u zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.

7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowi zany zawiadomi

w formie pisemnej

naczelnika urz du skarbowego, najpó niej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczno ci powoduj cych
zmiany. Je eli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), nale y w
nim równie poda szczegó owy zakres czynno ci, które osoba ta ma wykonywa .
8. Je eli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wy czona z wykazu gmin zagro onych szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia
31 grudnia danego roku podatkowego.
9. Liczb mieszka ców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje si wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku
poprzedzaj cego rok podatkowy.
Art. 37. [Zmiana wysoko ci podatku] W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt
1 lit. b) i ust. 3, zmiana wysoko ci podatku w formie karty podatkowej nast puje poczynaj c od miesi ca, w
którym zasz y okoliczno ci powoduj ce zmian . Nale no

za ten miesi c pobiera si

w wysoko ci 1/30

dotychczasowej miesi cznej nale no ci za ka dy dzie cz ci miesi ca przed dniem, w którym nast pi a zmiana,
zwi kszonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesi cznej nale no ci za ka dy dzie pozosta ej cz ci tego miesi ca.
Art. 38. [Zrzeczenie si opodatkowania w formie karty podatkowej po zmianie wysoko ci podatku] 1.
Podatnik mo e zrzec si

zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia

dor czenia decyzji zmieniaj cej wysoko

podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis art. 32 ust.

2 stosuje si odpowiednio.
2. Do ko ca miesi ca, w którym podatnik zrzek si zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej,
op aca on za ka dy miesi c podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysoko ci stawki okre lonej w
decyzji w sprawie ustalenia jej wysoko ci na dany rok.
Art. 39. [Zawiadomienie o utracie warunków opodatkowania] 1. Podatnik, który zawiadomi w formie
pisemnej naczelnika urz du skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest
obowi zany, poczynaj c od dnia, w którym nast pi a utrata tych warunków, zaprowadzi :
1) ewidencj i p aci rycza t od przychodów ewidencjonowanych, je eli spe nia warunki okre lone w rozdziale 2,
albo
2) w

ciwe ksi gi - chyba e jest zwolniony od tego obowi zku - i p aci podatek dochodowy na ogólnych

zasadach.
2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegaj cych za cz
ogólnych zasadach, za podstaw

roku opodatkowaniu na

do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje si

dochód

osi gni ty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Art. 40. [Wyga ni cie decyzji] 1. W przypadku gdy podatnik:
1) poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem
faktycznym, powoduj ce nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej b

ustalenie

wysoko ci podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie ni szej od nale nej, lub
2) prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencj zatrudnienia b

, mimo obowi zku, nie

prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wy szy od zg oszonego naczelnikowi urz du
skarbowego, lub
3) nie zawiadomi naczelnika urz du skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 7, o zmianach
powoduj cych utrat

warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo maj cych wp yw na

podwy szenie wysoko ci podatku dochodowego w formie karty podatkowej, b

w zawiadomieniu poda dane w

tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub
4) w rachunku lub fakturze stwierdzaj cych sprzeda wyrobu, towaru lub wykonanie us ugi poda dane istotnie
niezgodne ze stanem faktycznym
- naczelnik urz du skarbowego stwierdza wyga ni cie decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1.
2. W przypadkach okre lonych w ust. 1:
1) podatnicy s obowi zani p aci podatek dochodowy na ogólnych zasadach za ca y rok podatkowy,
2) obowi zek za

enia w

ciwych ksi g powstaje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w

którym zosta a dor czona decyzja stwierdzaj ca wyga ni cie decyzji ustalaj cej wysoko

podatku dochodowego

w formie karty podatkowej.
Art. 41. [Zaliczenie kwot wp aconych z tytu u karty podatkowej] W razie zaistnienia okoliczno ci, o
których mowa w art. 40, kwoty wp acone z tytu u karty podatkowej zalicza si na podatek dochodowy okre lony
na ogólnych zasadach za dany rok podatkowy.
Rozdzia 4
Zrycza towany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
Art. 42. [Opodatkowanie osób duchownych] 1. Osoby duchowne, osi gaj ce przychody z op at
otrzymywanych w zwi zku z pe nionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, op acaj od tych przychodów
podatek dochodowy w formie rycza tu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „rycza tem”.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zawiadamiaj

w

ciwego naczelnika urz du skarbowego o rozpocz ciu

pe nienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia obj cia funkcji.
Art. 43. [Kwartalne stawki rycza tu] 1. Kwartalne stawki rycza tu od przychodów proboszczów i od
przychodów wikariuszy okre lone s odpowiednio w za cznikach nr 5 [7] i 6 [8] do ustawy.
2. Kwartalne stawki rycza tu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy, o których mowa w ust. 1,
stosuje si odpowiednio do osób duchownych wszystkich wyzna , sprawuj cych porównywalne funkcje.
3. Liczb mieszka ców przyjmuje si wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzaj cego rok podatkowy.
Art. 44. [Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne] 1. Rycza t ulega obni eniu o kwot sk adki na ubezpieczenie
zdrowotne, op aconej zgodnie z przepisami o

wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

rodków

publicznych bezpo rednio przez osob duchown w kwartale, za jaki uiszczany jest rycza t, o ile sk adka ta nie
zosta a odliczona od podatku dochodowego.
2. Kwota sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), o któr
zmniejsza si stawk rycza tu od przychodów osób duchownych, nie mo e przekroczy 7,75% podstawy wymiaru
tej sk adki, okre lonej w odr bnych przepisach.
3. Wysoko

wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala si na podstawie dokumentów stwierdzaj cych

ich poniesienie.
4. Do dnia 31 stycznia roku nast puj cego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowi zana z
urz dzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urz du skarbowego w

w

ciwy wed ug miejsca wykonywania funkcji

o charakterze duszpasterskim roczn deklaracj , wed ug ustalonego wzoru, o wysoko ci sk adki na ubezpieczenie

zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

wiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze rodków publicznych, zap aconej i odliczonej od rycza tu w poszczególnych kwarta ach.
5. Przepisy ust. 1–4 i art. 47 stosuje si do sk adek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym stosuje si odpowiednio.
Art. 45. [Czasowe pe nienie funkcji proboszcza] 1. Wikariusze lub inni duchowni pe ni cy czasowo funkcje
proboszczów op acaj rycza t wed ug stawek okre lonych w za czniku nr 5.
2. Osoby duchowne kieruj ce jednostkami ko cielnymi posiadaj cymi samodzieln administracj w wydzielonej
cz ci parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) op acaj
za czniku nr 5, w

rycza t wed ug stawek okre lonych w

ciwych dla liczby mieszka ców tej cz ci parafii. Proboszcz parafii op aca w takim przypadku

rycza t wed ug stawki odpowiadaj cej liczbie mieszka ców, zmniejszonej o liczb mieszka ców wydzielonej cz ci
parafii.
3. Rektorzy i inne osoby duchowne kieruj ce jednostkami ko cielnymi posiadaj cymi samodzieln administracj
bez wydzielonej cz ci parafii op acaj rycza t wed ug stawek okre lonych w za czniku nr 6, dla parafii o liczbie
mieszka ców powy ej 1 000 do 3 000, w zale no ci od siedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.
4. Osoby duchowne nie pe ni ce funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które osi gaj

przychody

wymienione w art. 42 ust. 1 z misji, rekolekcji oraz innych pos ug religijnych, je eli zawiadomi naczelnika urz du
skarbowego o osi ganiu takich przychodów, op acaj rycza t wed ug stawek okre lonych w za czniku nr 6 dla
parafii o liczbie mieszka ców powy ej 1 000 do 3 000, w zale no ci od miejsca zamieszkania.
Art. 46. [Decyzja ustalaj ca wysoko

rycza tu] 1. Naczelnik urz du skarbowego w

wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej „w
wydaje decyzj ustalaj
2. W

wysoko

ciwy wed ug miejsca

ciwym naczelnikiem urz du skarbowego”,

rycza tu, odr bnie na ka dy rok podatkowy.

ciwy naczelnik urz du skarbowego, na wniosek osoby duchownej, odpowiednio obni a stawki rycza tu

okre lone w za cznikach nr 5 i 6, je eli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszo

w ogólnej liczbie

mieszka ców. Osoba duchowna jest obowi zana do czy do wniosku o wiadczenie o liczbie wyznawców. Przepis
ust. 1 stosuje si odpowiednio.
Art. 47. [Termin wp aty rycza tu] Osoby duchowne op acaj rycza t, pomniejszony o zap acon w kwartale
sk adk na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), bez wezwania - w terminie do dnia
20 nast pnego miesi ca po up ywie kwarta u, a za czwarty kwarta - do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na
rachunek urz du skarbowego.
Art. 48. [Rozpocz cie, zaprzestanie i przerwa w wykonywaniu funkcji] 1. W razie rozpocz cia
wykonywania funkcji w ci gu kwarta u, stawk rycza tu za okres od dnia rozpocz cia wykonywania funkcji do
ko ca kwarta u ustala si za ka dy dzie w wysoko ci 1/90 cz ci stawki kwartalnej.
2. W razie zaprzestania na sta e wykonywania funkcji i zg oszenia tego faktu w

ciwemu naczelnikowi urz du

skarbowego, odpowiednio zmniejsza si stawk rycza tu w sposób okre lony w ust. 1.
3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwaj cej d

ej ni jeden miesi c i zawiadomienia o tym w

naczelnika urz du skarbowego w ci gu trzech dni od dnia rozpocz cia przerwy, kwartaln

stawk

ciwego
rycza tu

zmniejsza si w sposób okre lony w ust. 1 o ka dy dzie przerwy trwaj cej ponad miesi c.
Art. 49. [Zmiana miejsca wykonywania funkcji] 1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba
duchowna jest obowi zana w terminie siedmiu dni zawiadomi

o tym naczelników urz dów skarbowych

ciwych wed ug dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz poda dane niezb dne do
ustalenia wysoko ci rycza tu wed ug nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowi zek zawiadomienia dotyczy
równie odpowiednio osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie.
2. W przypadkach okre lonych w ust. 1 w

ciwy naczelnik urz du skarbowego, ustalaj c wysoko

rycza tu za

okres do ko ca roku podatkowego, stosuje odpowiednio przepis art. 48 ust. 1.
Art. 50. [Zwolnienie z obowi zku sk adania zezna podatkowych] Osoby duchowne op acaj ce rycza t s
zwolnione od obowi zku sk adania zezna podatkowych o wysoko ci osi gni tego dochodu ze ród a przychodu
obj tego rycza tem.
Art. 51. [Zrzeczenie si

opodatkowania w formie rycza tu] 1. Osoby duchowne mog

zrzec si

opodatkowania w formie rycza tu za dany rok podatkowy, do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia
poprzedzaj cego dzie

rozpocz cia pe nienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpocz cia

pe nienia tych funkcji w ci gu roku podatkowego, i op aca za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
prowadz c podatkow ksi

przychodów i rozchodów na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez z

enie, w

ciwemu naczelnikowi

urz du skarbowego, pisemnego o wiadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, je eli osoba
duchowna zrzeka si opodatkowania w formie rycza tu pocz wszy od dnia rozpocz cia wykonywania funkcji o
charakterze duszpasterskim.
3. Osoby duchowne mog
prowadz c podatkow

ksi

zrzec si

zawiadamiaj c o tym na pi mie w
decyzji ustalaj cej wysoko

op acania rycza tu i op aca podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

przychodów i rozchodów na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach,
ciwego naczelnika urz du skarbowego w terminie 14 dni po otrzymaniu

rycza tu.

4. (skre lony).
Rozdzia 5
Przepisy wspólne
Art. 52. [Karty przychodów] 1. Podatnicy dokonuj cy pracownikom wyp at nale no ci ze stosunku pracy, o
których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, s obowi zani prowadzi karty przychodów, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7.
2. Minister w

ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia kart

przychodów.
3. Minister w

ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzory:

1) (skre lony),
2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,
3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
4) rocznych deklaracji o wysoko ci sk adki zap aconej na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31 ust.
4 i 6 oraz art. 44 ust. 4 i 5,
wraz z obja nieniami co do sposobu prawid owego ich wype nienia, terminu i miejsca sk adania.
Art. 53. (uchylony).

Art. 54. [Wysoko

stawek] 1. Stawki okre lone w za czniku nr 3, 5 i 6 do ustawy oraz kwota, o której mowa

w obja nieniach do za cznika nr 3 do ustawy cz

l pkt 4, b

corocznie, poczynaj c od roku podatkowego

2004, podwy szane w stopniu odpowiadaj cym wska nikowi wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w
okresie pierwszych trzech kwarta ów roku poprzedzaj cego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu
roku ubieg ego, og aszanemu przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób okre lony w ust. 1, z zastrze eniem ust. 3, pomija si ko cówki
wyra one w groszach.
3. Przy obliczaniu stawek okre lonych w cz ci I tabeli w zakresie us ug parkingowych, cz ci VI oraz cz ciach
VIII-XI tabeli stawki zaokr gla si do pe nych dziesi tek groszy w ten sposób, e kwoty wynosz ce:
1) mniej ni 5 groszy pomija si ,
2) 5 i wi cej groszy podwy sza si do pe nych dziesi tek groszy.
Art. 55. [Delegacja] 1. Minister w

ciwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku

poprzedzaj cego rok podatkowy og asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.
2. (uchylony).
Rozdzia 6
Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 56. [Podatek dochodowy od osób fizycznych] W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr
90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654, z
1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686, Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776,
Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471,
Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „w art. 30 ust. 1 pkt 6” zast puje si wyrazami „w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r.
o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr
144, poz. 930), zwanej dalej „ustaw o zrycza towanym podatku dochodowym”” ;
2) w art. 26:
a) w ust. 5 wyrazy „zrycza towanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6” zast puje si
wyrazami „rycza tem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zrycza towanym podatku
dochodowym”,
b) w ust. 13 wyrazy „art. 30 ust. 4” zast puje si

wyrazami „art. 11 ustawy o zrycza towanym podatku

dochodowym”,
c) dodaje si ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Wydatki na cele okre lone w ust. 1 podlegaj

odliczeniu od dochodu, je eli nie zosta y odliczone od

przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zrycza towanym podatku dochodowym.” ;
3) w art. 27a:

a) w ust. 7 w pkt 2 kropk na ko cu zast puje si przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) wydatki na cele okre lone w ust. 1 nie zosta y odliczone od rycza tu od przychodów ewidencjonowanych na
podstawie art. 14 ustawy o zrycza towanym podatku dochodowym.”,
b) w ust. 16 wyrazy „art. 30 ust. 4” zast puje si

wyrazami „art. 14 ustawy o zrycza towanym podatku

dochodowym” ;
4) w art. 30:
a) w ust. 1 skre la si pkt 6 i 8,
b) skre la si ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy „pkt 1-6 i 8” zast puje si wyrazami „pkt 1-5 oraz 9 i 11”
d) skre la si ust. 4,
e) w ust. 5 skre la si pkt 2,
f) skre la si ust. 6 i 7;
5) w art. 41 w ust. 4 w pkt 2 skre la si wyrazy „oraz w pkt 8, je eli tak stanowi odr bne przepisy”.
Art. 57. [Termin z

enia wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej] 1. Wniosek o

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej od dnia 1 stycznia 1999 r. mo e by z

ony nie pó niej

ni do dnia 20 stycznia 1999 r.
2. Obowi zek z

enia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatników, którzy do ko ca 1998 r.

prowadzili dzia alno

gospodarcz i byli opodatkowani w formie karty podatkowej.

3. Zrzeczenie z opodatkowania w formie rycza tu od dnia 1 stycznia 1999 r., o którym mowa w art. 51 ust. 1,
mo e nast pi nie pó niej ni do dnia 20 stycznia 1999 r.
Art. 57a. [Zwolnienie kwoty umorzenia i zwrotu] Zwalnia si od podatku kwoty umorzenia zaleg

ci oraz

zwrotu wynikaj ce z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwi zaniach dla podatników uzyskuj cych
niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894).
Art. 58. [Wej cie w ycie]

[9]

Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym e przepisy art. 16, art.

35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e) wchodz w ycie z dniem og oszenia.
Za czniki do ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. (poz. 930)
Za cznik nr 1
WYKAZ WYROBÓW R KODZIE A LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
(ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE)
Cz

I. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego z metalu

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 25.71.1

Wyroby no ownicze i sztu ce, z wy czeniem PKWiU 25.71.15.0

2

ex 25.72.14.0

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien,

mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych
3

ex 25.99.24.0

Statuetki i pozosta e wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub
podobne, ramki z lusterkami z metali nieszlachetnych – w tym medale

4

ex 25.99.29.0

Wyroby z metali nieszlachetnych pozosta e, gdzie indziej niesklasyfikowane

5

ex 26.52.26.0

Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich cz ci

6

ex 27.40.2

Lampy i osprz t o wietleniowy

7

ex 32.12.13.0

Bi uteria i jej cz ci oraz pozosta e wyroby jubilerskie i ich cz
platerowane metalem szlachetnym

8

ex 32.12.14.0

Pozosta e wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pere naturalnych lub
hodowlanych, kamieni szlachetnych lub pó szlachetnych – w tym medale z metali
szlachetnych, z wy czeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich cz ci
wykonanych z metali szlachetnych

9

ex 32.13.10.0

Bi uteria sztuczna i podobne wyroby – w tym medale oprawione w bi uteri , z
wy czeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich cz ci wykonanych z metali
nieszlachetnych pokrytych metalem szlachetnym

Cz

ci, ze z ota i srebra lub

II. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego z ceramiki

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 23.41.11.0

Zastawy sto owe, naczynia kuchenne oraz pozosta e artyku y gospodarstwa domowego i
toaletowe, z porcelany, równie chi skiej

2

ex 23.41.12.0

Zastawy sto owe, naczynia kuchenne oraz pozosta e artyku y gospodarstwa domowego i
toaletowe, z wy czeniem z porcelany, równie chi skiej

3

ex 23.41.13.0

Statuetki i pozosta e ceramiczne wyroby dekoracyjne

4

ex 23.49.12.0

Pozosta e wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – z wy czeniem wyrobów
budowlanych

5

ex 26.52.26.0

Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich cz

6

ex 27.40.2

Lampy i osprz t o wietleniowy

7

ex 32.13.10.0

Bi uteria sztuczna i podobne wyroby

8

ex 32.99.41.0

Zapalniczki do papierosów i pozosta e zapalniczki; fajki do tytoniu (w czaj c cybuchy),
cygarniczki oraz cz ci tych wyrobów

ci

wy cznie: fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich cz
z ceramiki
9

ex 90.03.12.0

ci, cz

Orygina y prac autorów, kompozytorów i pozosta ych artystów, z wy czeniem artystów
wykonawców, malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych ni rze by i pos gi

10

ex 90.03.13.0

Orygina y prac malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych orygina ów rze b, pos gów, z ceramiki

Cz

ci fajek,

III. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego ze szk a

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 23.13.12.0

Kieliszki i szklanki z wy czeniem szklano-ceramicznych

2

ex 23.13.13.0

Wyroby ze szk a w rodzaju stosowanych do celów sto owych, kuchennych, toaletowych,
biurowych, do dekoracji wn trz itp.

3

ex 23.19.24.0

Cz ci szklane do lamp i osprz tu o wietleniowego, pod wietlane tablice informacyjne
itp.

4

ex 23.19.26.0

Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane

5

ex 32.13.10.0

Bi uteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wy cznie:
– bi uterii sztucznej szklanej

6

ex 90.03.12.0

Orygina y prac autorów, kompozytorów i pozosta ych artystów, z wy czeniem artystów
wykonawców, malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych artystycznych wyrobów ze szk a innych ni rze by i pos gi

7

ex 90.03.13.0

Orygina y prac malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych orygina ów rze b i pos gów, ze szk a

Cz

IV. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, s omy, rogo yny, trzciny,

uby oraz papieru
Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 16.24.12.0

Beczki i pozosta e wyroby bednarskie, z drewna
dotyczy wy cznie:
– beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna li ciastego, bary ek do
ynów z drewna

2

ex 16.29.12.0

Przybory sto owe i kuchenne, z drewna

3

ex 16.29.13.0

Intarsje i mozaiki, kasety i szkatu ki na bi uteri lub sztu ce i podobne artyku y, statuetki
oraz pozosta e ozdoby, z drewna

4

ex 16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozosta e wyroby, z
drewna – z wy czeniem:
1) cz

ci obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy);

2) cz ci, ozdób i dodatków z drewna do wyrobów uj tych w grupowaniach PKWiU:
15.12.11.0 i 32.99.21.0
5

ex 16.29.25.0

Wyroby ze s omy, esparto i pozosta ych materia ów w rodzaju stosowanych do
wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
z wy czeniem:
– mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej podtynkowych
– mat ze s omy izolacyjnych dla budownictwa
– wyrobów z materia ów do wyplatania pozosta ych (z wyj tkiem ro linnych), gdzie

indziej niesklasyfikowanych
6

ex 17.22.11.0

Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i r czniki higieniczne lub kosmetyczne,
obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wst g z
ókien celulozowych
dotyczy wy cznie:
– serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub bibu ki tissue

7

ex 17.22.12.0

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wk adki dla niemowl t oraz podobne wyroby
sanitarne lub wyroby odzie owe i akcesoria odzie owe, wykonane z masy celulozowej,
papieru, waty celulozowej lub wst g z w ókien celulozowych
dotyczy wy cznie:
– wyrobów do u ytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibu ki tissue – firanek

1
8

2
ex 17.23.13.0

3
Rejestry, ksi gi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozosta e artyku y
pi mienne, z papieru lub tektury
dotyczy wy cznie:
– pami tników
– albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury

9

ex 17.29.19.0

Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki prz dzalnicze i podobne no niki z
masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozosta e artyku y z papieru i tektury,
gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– koronek i haftów z papieru lub tektury

10

ex 31.00.12.0

Meble do siedzenia o konstrukcji g ównie drewnianej

11

ex 31.02.10.0

Meble kuchenne
dotyczy wy cznie:
– mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych

12

ex 31.09.12.0

Meble drewniane, w rodzaju u ywanych w sypialniach, pokojach sto owych i salonach

13

ex 31.09.13.0

Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

ex 31.09.14.0

Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozosta ych materia ów (np. z
trzciny, wikliny, bambusa)

15

ex 32.13.10.0

Bi uteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wy cznie:
– bi uterii sztucznej, pozosta ej – z drewna

16

ex 32.99.41.0

Zapalniczki do papierosów i pozosta e zapalniczki; fajki do tytoniu (w czaj c cybuchy),
cygarniczki oraz cz ci tych wyrobów
dotyczy wy cznie:
– fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich cz ci, cz ci fajek – o
charakterze pami tkarskim, z drewna lub korzenia

Cz

V. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego w ókiennicze

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 13.20.1

Tkaniny z w ókien naturalnych innych ni bawe niane, z wy czeniem tkanin specjalnych

2

ex 13.20.20.0

Tkaniny bawe niane

3

ex 13.20.4

Tkaniny z okryw runow , tkaniny r cznikowe, w czaj c frotté oraz pozosta e tkaniny
specjalne

z wyj tkiem:

4

13.20.44.0

Gaza, z wy czeniem ta m tkanych

13.20.46.0

Tkaniny z w ókien szklanych, w cznie z ta mami tkanymi

ex 13.91.19.0

Pozosta e dzianiny metra owe, w cznie z dzianinami futerkowymi dotyczy wy cznie:
– tkanin o ciegu dzianinowym lub szyde kowym

5

ex 13.92.11.0

Koce i pledy, z wy czeniem koców elektrycznych

6

ex 13.92.12.0

Po ciel

7

ex 13.92.13.0

Obrusy i serwety

8

ex 13.92.14.0

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

9

ex 13.92.15.0

Firanki, w cznie z draperiami, zas ony i rolety wewn trzne; lambrekiny okienne i
kowe

10

ex 13.92.16.0

Wyroby wyposa enia wn trz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i prz dzy
do wykonywania dywaników, gobelinów itp.

11

ex 13.93.11.0

Dywany, chodniki i pozosta e tekstylne pokrycia pod ogowe wi zane

12

ex 13.93.12.0

Dywany, chodniki i pozosta e tekstylne pokrycia pod ogowe tkane, z wy czeniem
ig owych i flokowanych

13

ex 13.93.13.0

Dywany, chodniki i pozosta e tekstylne pokrycia pod ogowe ig owe

14

ex 13.93.19.0

Pozosta e dywany, chodniki i tekstylne pokrycia pod ogowe, w czaj c filcowe

15

ex 13.96.17.0

Ta my tkane; ta my tkane z osnowy bez w tku, po czone za pomoc kleju (bolducs);
wyko czenia itp.

16

ex 13.99.11.0

Tiule i pozosta e wyroby siatkowe, z wy czeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w
postaci ta m lub aplikacji

17

ex 13.99.12.0

Hafty w sztukach, w postaci ta m lub aplikacji

Cz

VI. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego odzie owe

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 13.92.12.0

Po ciel

2

ex 13.92.13.0

Obrusy i serwety

3

ex 14.13

Pozosta a odzie wierzchnia

z wyj tkiem:

4

14.13.4

Odzie u ywana i pozosta e u ywane artyku y, gdzie indziej niesklasyfikowane

ex 14.14

Bielizna

z wyj tkiem:

5

14.14.25.0

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do po czoch, podwi zki i podobne artyku y oraz
ich cz ci

ex 14.19

Pozosta a odzie i dodatki odzie owe

z wyj tkiem:
14.19.12.0

Dresy, ubiory narciarskie, stroje k pielowe i pozosta a odzie , z dzianin metra owych

6

ex 14.31.10.0

Rajstopy, po czochy, skarpetki i pozosta e wyroby po czosznicze

7

ex 14.39.10.0

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

Cz

VII. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego skórzane

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 14.11.10.0

Odzie ze skóry lub skóry wtórnej

2

ex 14.20.10.0

Odzie , dodatki odzie owe i pozosta e wyroby ze skór futerkowych, z wy czeniem
nakry g owy

3

ex 15.12.11.0

Wyroby rymarskie z dowolnego materia u przeznaczone dla zwierz t – z wy czeniem
biczy i szpicrut, lasek, lasek z siode kiem i innych lasek

4

ex 15.12.19.0

Pozosta e wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane, w czaj c wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub
urz dzeniach mechanicznych itp.
dotyczy wy cznie:
– wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych

5

ex 15.20

Obuwie

6

ex 90.03.12.0

Orygina y prac autorów, kompozytorów i pozosta ych artystów, z wy czeniem artystów
wykonawców, malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych artystycznych wyrobów ze skóry

7

ex 90.03.13.0

Orygina y prac malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych artystycznych wyrobów ze skóry

Cz

VIII. Wyroby r kodzie a ludowego i artystycznego osobno niewymienione

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

ex 13.99

Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– puszków do pudru

2

ex 15.12

Wyroby rymarskie; torby baga owe, torebki r czne i podobne wyroby kaletnicze
– dotyczy wy cznie: batów i szpicrut

3

ex 16.29

Pozosta e wyroby z drewna; wyroby z korka, s omy i materia ów w rodzaju stosowanych
do wyplatania
dotyczy wy cznie:
– r czek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,
– bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu

4

ex 17.29

Pozosta e wyroby z papieru i tektury
dotyczy wy cznie:
– papierowych ozdóbek

5

ex 20.51

Materia y wybuchowe; zapa ki
dotyczy wy cznie:
– zapa ek

6

ex 22.19

Pozosta e wyroby z gumy
dotyczy wy cznie:
– szczotek gumowych,
– cybuchów fajek z ebonitu,
– grzebieni, spinek, szpilek, wa ków do w osów i podobnych artyku ów z ebonitu

7

ex 22.23

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa
dotyczy wy cznie:
– spr ystych pokry pod ogowych, tj. p ytek winylowych, linoleum, itp., z tworzyw
sztucznych

8

ex 22.29

Pozosta e wyroby z tworzyw sztucznych
dotyczy wy cznie:
– cygarniczek, grzebieni, wa ków do w osów, drobnych artyku ów, z tworzyw sztucznych

9

ex 25.99

Pozosta e gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– termosów i butelek metalowych.
– metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych wa ków do w osów,
metalowych r czek i ram parasolek

10

ex 26.51.32.0

Przyrz dy traserskie

11

ex 28.99

Pozosta e maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– karuzeli, hu tawek, strzelnic i pozosta ych urz dze dla weso ych miasteczek

12

ex 30.92

Rowery i wózki inwalidzkie
dotyczy wy cznie:
– wózków dzieci cych

13

ex 32.20.12.0

Pozosta e strunowe instrumenty muzyczne – z wy czeniem instrumentów muzycznych
strunowych smyczkowych oraz gitar i harf

14

ex 32.99

Pozosta e wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– globusów plastycznych

– tablic do pisania
15

ex 90.03.12.0

Orygina y prac autorów, kompozytorów i pozosta ych artystów, z wy czeniem artystów
wykonawców, malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– prac wykonanych r cznie np. druków reklamowych wykonanych przez artystów innych
ni autorzy, kompozytorzy, arty ci wykonawcy, malarze, graficy i rze biarze

16

ex 90.03.13.0

Orygina y prac malarzy, grafików i rze biarzy
dotyczy wy cznie:
– wspó czesnych obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów, druków reklamowych
wykonanych r cznie.
– wspó czesnych orygina ów rze b, pos gów z dowolnego materia u

Za cznik nr 2
WYKAZ US UG, KTÓRYCH WIADCZENIE WY

CZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZA TEM OD

PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WED UG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I US UG
Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa us ugi

1

2

3

1

ex 02.40.10

Us ugi zwi zane z le nictwem
dotyczy wy cznie:
– doradztwa w zakresie zarz dzania lasem

2

41.00.10.0

Us ugi obj te grupowaniem „Budynki mieszkalne”

3

41.00.20.0

Us ugi obj te grupowaniem „Budynki niemieszkalne”

4

ex 42.1

Drogi ko owe i szynowe; roboty ogólnobudowlane zwi zane z budow dróg ko owych i
szynowych
dotyczy wy cznie us ug:
– realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cej przedsi wzi cia
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad,
dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przej podziemnych, mostów i tuneli

5

ex 42.21

Ruroci gi przesy owe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane zwi zane z budow
ruroci gów
dotyczy wy cznie us ug:
– realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cej przedsi wzi cia
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy ruroci gów
przesy owych i sieci rozdzielczych

6

ex 42.22

Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane zwi zane z
budow linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
dotyczy wy cznie us ug:
– realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cej przedsi wzi cia
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

7

ex 42.91

Pozosta e obiekty in ynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane zwi zane z budow
pozosta ych obiektów in ynierii wodnej
dotyczy wy cznie us ug:

– realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cej przedsi wzi cia
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i
pozosta ych obiektów in ynierii wodnej
8

ex 42.99

Pozosta e obiekty in ynierii l dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty
ogólnobudowlane zwi zane z budow pozosta ych obiektów in ynierii l dowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie us ug:
– realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cej przedsi wzi cia
finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych
i produkcyjnych, obiektów innych ni budynki i pozosta ych obiektów in ynierskich

9

46.12

Us ugi po rednictwa w sprzeda y hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów
przemys owych

10

46.14

Us ugi po rednictwa w sprzeda y hurtowej maszyn, urz dze przemys owych, statków i
samolotów

1

2

11

46.18

Us ugi po rednictwa w sprzeda y hurtowej pozosta ych okre lonych towarów

12

46.19

Us ugi po rednictwa w sprzeda y hurtowej towarów ró nego rodzaju

13

52.10.12.0

14

ex 52.10.19.0

3

Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
Magazynowanie i przechowywanie pozosta ych towarów dotyczy wy cznie:
– us ug magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnoc owych

15

55.90.13.0

Us ugi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozosta ych rodkach
transportu

16

58.11.60.0

Us ugi licencyjne zwi zane z nabywaniem praw do ksi

17

58.12.30.0

Us ugi licencyjne zwi zane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np.
adresowych, telefonicznych)

18

58.14.40.0

Us ugi licencyjne zwi zane z nabywaniem praw do czasopism i pozosta ych periodyków

19

58.19.30.0

Us ugi licencyjne zwi zane z nabywaniem praw do pozosta ych wyrobów drukowanych

20

58.21.40.0

Us ugi licencyjne zwi zane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

21

58.29.50.0

Us ugi licencyjne zwi zane z nabywaniem praw do korzystania z programów
komputerowych

22

ex dzia 59

ek, broszur, ulotek, map itp.

Us ugi zwi zane z produkcj filmów, nagra wideo, programów telewizyjnych, nagra
wi kowych i muzycznych z wy czeniem:
– sprzeda y miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i
programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
– us ug zwi zanych z wydawaniem nagra d wi kowych (PKWiU 59.20.3),
– udzielania licencji na korzystanie z praw do orygina ów nagra d wi kowych i
muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23

dzia 60

Us ugi zwi zane z nadawaniem programów ogólnodost pnych i abonamentowych

24

63.91.1

Us ugi agencji informacyjnych

25

63.99

26

Sekcja K

Us ugi finansowe i ubezpieczeniowe

27

68.10.1

Kupno i sprzeda nieruchomo ci na w asny rachunek

Pozosta e us ugi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

28
29

68.20.1
ex 68.3

Wynajem i us ugi zarz dzania nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi****
Us ugi zwi zane z obs ug rynku nieruchomo ci

z wyj tkiem:

30
31

68.32.1

Us ugi zarz dzania nieruchomo ciami wiadczone na zlecenie**

dzia 69

Us ugi prawne, rachunkowo-ksi gowe i doradztwa podatkowego

ex dzia 70

Us ugi firm centralnych (head office); us ugi doradztwa zwi zane z zarz dzaniem
z wy czeniem:
– us ug zwi zanych z zarz dzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

32

dzia 71

Us ugi architektoniczne i in ynierskie; us ugi bada i analiz technicznych

33

dzia 72

Us ugi w zakresie bada naukowych i prac rozwojowych

34

dzia 73

Us ugi reklamowe; us ugi badania rynku i opinii publicznej

35

74.1

36

ex 74.20.2

Us ugi w zakresie specjalistycznego projektowania
Us ugi fotograficzne specjalistyczne dotyczy wy cznie:
– us ug fotoreporterów.
– us ug wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

1

2

37

74.3

38

ex 74.90.1

3
Us ugi t umacze pisemnych i ustnych*
Us ugi profesjonalne i techniczne wspomagaj ce i us ugi doradztwa, gdzie indziej
niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– us ug zwi zanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
– us ug prognozowania pogody,
– us ug po rednictwa komercyjnego i wyceny, z wy czeniem wyceny nieruchomo ci i
ubezpiecze ,
– us ug doradztwa w zakresie bezpiecze stwa

39

ex 74.90.20.0

Pozosta e us ugi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wy czeniem:
– us ug doradców w zakresie agronomii

40

77.40

Dzier awa w asno ci intelektualnej i podobnych produktów z wy czeniem prac
chronionych prawem autorskim

41

78.10.1

42

79.90.32.0

Us ugi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych

43

79.90.39.0

Us ugi w zakresie rezerwacji biletów wst pu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i
sportowe oraz pozosta e us ugi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

44

dzia 80

Us ugi wiadczone przez urz dy/agencje pracy

Us ugi detektywistyczne i ochroniarskie
z wy czeniem:
– robót zwi zanych z instalowaniem systemów przeciwpo arowych i
przeciww amaniowych z pó niejszym monitoringiem

45

ex 81.10.10.0

Us ugi pomocnicze zwi zane z utrzymaniem porz dku dotyczy wy cznie:

– us ug zwi zanych z obs ug budynków b
przez instytucje rz dowe
46

ex 82.9

cych w asno ci rz du lub zajmowanych

Us ugi wspomagaj ce prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
z wy czeniem:
– us ug przyjmowania telefonów

47

ex dzia 84

Us ugi administracji publicznej i obrony narodowej; us ugi w zakresie obowi zkowych
zabezpiecze spo ecznych z wy czeniem:
– us ug zwi zanych ze zwalczaniem po arów i zapobieganiem po arom (PKWiU
84.25.11.0)***

48

ex dzia 85

Us ugi w zakresie edukacji*
z wy czeniem:
– us ug wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),**
– us ug szkó pozwalaj cych uzyska zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie
prowadzenia statków oraz w zakresie pilota u (PKWiU ex 85.53.12.0)

49

dzia 86

50

87.10.10.0

51

ex 87.20.1

Us ugi w zakresie opieki zdrowotnej*
Us ugi pomocy spo ecznej z zakwaterowaniem zapewniaj cej opiek piel gniarsk *
Us ugi pomocy spo ecznej z zakwaterowaniem wiadczone osobom z zaburzeniami
psychicznymi
dotyczy wy cznie:
– us ug pomocy spo ecznej z zakwaterowaniem wiadczonych osobom z zaburzeniami
psychicznymi przez placówki inne ni zarejestrowane szpitale*

52

ex 87.30.1

Us ugi pomocy spo ecznej z zakwaterowaniem wiadczone osobom w podesz ym wieku i
osobom niepe nosprawnym dotyczy wy cznie:
– us ug pomocy spo ecznej z zakwaterowaniem wiadczonych osobom w podesz ym
wieku i osobom niepe nosprawnym przez placówki inne ni zarejestrowane szpitale*

1
53

2
ex 88.99.1

3
Pozosta e us ugi pomocy spo ecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wy cznie:
– us ug pomocy spo ecznej wiadczonych przez psychologów, psychoteapeutów w
placówkach innych ni zarejestrowane szpitale i niezwi zanych z prowadzeniem praktyki
prywatnej,*
– pomocy mi dzynarodowej dla ofiar katastrof, uchod ców i imigrantów, w cznie z
udzielaniem schronienia

54
55

dzia 90
ex dzia 91

Us ugi kulturalne i rozrywkowe
Us ugi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozosta e us ugi w zakresie kultury
z wy czeniem:
– us ug zwi zanych z dzia alno ci ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów
i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***

56

dzia 93

Us ugi zwi zane ze sportem, rozrywk i rekreacj

57

dzia 94

Us ugi wiadczone przez organizacje cz onkowskie

58

96.09.1

Pozosta e us ugi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

* Wy czenie nie dotyczy pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej wiadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Us ugi podlegaj opodatkowaniu wed ug stawki 17 % przychodów.
*** Us ugi podlegaj opodatkowaniu wed ug stawki 8,5 % przychodów.
**** Wy czenie nie dotyczy przychodów osi ganych z tytu u umowy najmu, podnajmu, dzier awy, poddzier awy
lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.
Za cznik nr 3
TABELA MIESI CZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
STAWKI NIEAKTUALNE (patrz przypis 21)
Cz
Lp.

Zakres dzia alno ci

1
1

2

3

4

5

6

7

8

I. Dzia alno

2
us ugi lusarskie

us ugi w zakresie wyrobu i naprawy
naczy blaszanych

us ugi rusznikarskie

us ugi w zakresie z otnictwa –
jubilerstwa – dla ludno ci

us ugi grawerskie

us ugi w zakresie wyrobu piecz tek

us ugi pobielania kot ów i naczy

us ugi kowalskie

us ugowa oraz wytwórczo-us ugowa
Oznaczenie
stawek

W miejscowo ci o liczbie mieszka ców
(wysoko stawek w z otych)

3

do 5 000

ponad 5 000 do
50 000

powy ej 50 000

4

5

6

0

295

345

378

1

509

552

636

2

650

749

850

3

815

933

1038

0

213

231

264

1

407

438

469

2

502

552

618

0

148

168

180

1

278

328

363

0

345

378

378

1

586

671

671

2

880

981

981

0

310

345

394

1

569

650

735

0

278

328

363

1

521

569

650

0

618

618

618

1

1209

1209

1209

0

148

168

180

1

295

345

378

1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

2
us ugi w zakresie elektromechaniki
ch odniczej

us ugi w zakresie kotlarstwa

us ugi w zakresie mechaniki maszyn

us ugi w zakresie mechaniki maszyn i
urz dze rolniczych

us ugi w zakresie elektromechaniki
sprz tu medycznego i laboratoryjnego

us ugi w zakresie mechaniki
precyzyjnej

us ugi w zakresie mechaniki maszyn
biurowych

us ugi w zakresie wyrobu i naprawy
wag

us ugi zegarmistrzowskie

2

407

438

469

3

448

489

531

3

4

5

6

0

310

363

394

1

569

650

735

2

866

989

1085

3

1085

1197

1302

0

278

328

363

1

502

552

618

0

246

278

310

1

448

481

521

2

569

650

735

3

685

783

880

4

834

949

1050

0

148

180

199

1

310

345

394

2

418

458

489

3

481

521

569

4

531

603

685

0

180

213

231

1

407

448

481

2

521

569

650

3

636

718

815

0

199

213

246

1

407

438

469

2

502

552

618

3

586

671

749

0

199

213

246

1

418

458

489

0

246

278

310

1

469

509

552

0

148

180

199

1
18

19

20

21

22

23

24

2
us ugi w zakresie antykorozyjnego
zabezpieczania pojazdów

us ugi w zakresie mycia oraz
smarowania samochodów i motocykli
oraz inne us ugi niezwi zane z ich
napraw

us ugi w zakresie elektromechaniki, z
wyj tkiem d wigowej, ch odniczej i
pojazdowej

naprawa i konserwacja urz dze
elektronicznych

us ugi w zakresie telei radiomechaniki

us ugi w zakresie bie nikowania opon

us ugi wulkanizatorskie, z wyj tkiem
bie nikowania opon

1

328

363

407

2

427

469

502

3

489

544

603

3

4

5

6

0

438

469

509

1

850

967

1060

2

1220

1340

1473

3

1562

1788

2014

0

264

295

328

1

502

552

618

2

671

769

866

3

880

1013

1099

4

1013

1122

1220

5

1181

1302

1426

0

328

363

407

1

586

685

769

2

866

999

1085

3

1038

1134

1245

0

213

246

278

1

438

469

509

2

544

618

703

0

213

231

264

1

418

458

489

2

521

569

650

3

685

783

880

4

834

949

1050

0

427

427

427

1

735

735

735

2

981

981

981

3

1111

1111

1111

0

295

345

378

1
25

26

27

28

29

30

31

32

33

2
szklarstwo*

witra ownictwo*

us ugi stolarskie, z
wyj tkiem wyrobu trumien

ko odziejstwo*

us ugi w zakresie
poz otnictwa

us ugi tapicerskie

bednarstwo*

koszykarstwo*

wytwarzanie miote , wyrobów z ga zi
i s omy*

1

521

569

650

2

735

850

949

3

915

1027

1122

3

4

5

6

0

264

264

264

1

509

509

509

2

650

650

650

3

783

783

783

0

199

213

246

1

407

448

481

2

502

552

618

3

509

650

735

0

264

295

328

1

469

509

552

2

618

703

799

3

783

880

999

0

199

199

199

1

394

394

394

2

481

481

481

0

168

199

213

1

345

394

427

2

438

469

509

3

481

521

569

0

180

213

231

1

407

448

481

2

509

552

636

3

586

685

769

0

133

133

133

1

278

278

278

2

378

378

378

0

328

328

378

1

749

749

749

2

1060

1060

1060

0

180

180

180

34

35

gr plarstwo*

kilimiarstwo*

1
36

37

38

39

40

41

42

43

44

2
koronkarstwo, z wyj tkiem
maszynowego*
us ugi hafciarskie

dziewiarstwo na drutach i szyde kach*

repasacja po czoch

us ugi w zakresie bieli niarstwa

us ugi w zakresie gorseciarstwa

czapnictwo i kapelusznictwo m skie*

modniarstwo*

us ugi krawieckie

1

394

394

394

0

100

114

133

1

264

295

328

2

345

394

427

0

231

231

231

1

469

469

469

2

586

586

586

3

4

5

6

0

114

114

114

1

264

264

264

0

168

180

180

1

328

363

363

2

438

469

469

3

502

544

544

4

544

603

603

0

67

67

67

1

180

180

180

2

246

246

246

0

67

67

67

1

180

180

180

0

114

133

148

1

278

310

345

2

378

418

448

0

114

133

148

1

278

310

345

2

378

418

448

0

180

180

180

1

363

363

363

2

458

458

458

0

199

199

199

1

394

394

394

2

489

489

489

0

100

114

133

1

213

246

278

2

345

394

427

3

438

469

509

45

cerowanie i naprawa odzie y,
obci ganie guzików, okr tkowanie,
mere kowanie, plisowanie

1
46

47

48

49

50

51

52

53

2
us ugi w zakresie
ko uszkarstwa

cholewkarstwo*

szewstwo miarowe

szewstwo ortopedyczne*

szewstwo naprawkowe

od wie anie i renowacja wyrobów
skórzanych i futrzarskich, z wyj tkiem
mechanicznego czyszczenia i
farbowania wyrobów futrzarskich

us ugi w zakresie mechanicznego
czyszczenia i farbowania wyrobów
futrzarskich

us ugi w zakresie ku nierstwa

4

469

509

552

5

531

603

685

0

67

67

67

1

148

168

180

2

199

213

246

3

4

5

6

0

231

264

264

1

469

509

509

2

618

703

703

3

815

915

915

0

148

148

148

1

328

328

328

2

438

438

438

0

168

199

213

1

378

418

448

2

469

509

552

3

531

586

671

0

114

133

148

1

295

345

378

2

407

438

469

3

469

509

552

0

84

100

114

1

213

231

264

2

295

345

378

0

168

199

213

1

328

363

407

2

438

469

509

3

489

544

603

0

246

278

310

1

448

489

531

2

569

650

735

0

246

278

278

54

rymarstwo, z wyj tkiem produkcji
plandek*

1
55

56

57

58

59

60

61

62

63

2
r kawicznictwo – wyrób r kawiczek
skórzanych i skóropodobnych, z
wyj tkiem roboczych, ochronnych i
sportowych*

m ynarstwo*

przemia i przerób zbó w wiatrakach
oraz rutowanie zbo a*

wytwarzanie waty z cukru*, pra enie
kukurydzy*

us ugi w zakresie introligatorstwa

us ugi w zakresie lutnictwa

us ugi w zakresie organmistrzostwa

us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów d tych

us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów perkusyjnych

1

481

521

521

2

650

735

735

3

834

933

933

0

114

133

148

1

264

295

345

2

363

407

438

3

4

5

6

0

180

180

180

1

363

363

363

2

458

458

458

0

100

100

100

1

180

180

180

2

264

264

264

0

67

67

67

1

84

84

84

2

133

133

133

0

67

84

84

1

168

180

180

0

180

213

231

1

407

438

469

2

502

552

618

0

148

168

180

1

278

328

363

2

407

438

469

0

180

213

231

1

363

407

438

2

458

502

544

0

148

180

199

1

310

345

394

2

418

458

489

0

180

213

231

64

us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów harmoniowych
i fortepianowych

1
65

66

67

68

69

70

71

2
us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów muzycznych
elektrycznych i elektronicznych

ortopedyka*

us ugi w zakresie lakiernictwa

us ugowe wytwarzanie szyldów

konserwacja i naprawa przedmiotów
zabytkowych i artystycznych

us ugi w zakresie robót budowlanych:
murarskich, ciesielskich, dekarskich,
posadzkarskich, malarskich,
zwi zanych z wyk adaniem i
tapetowaniem cian, izolatorskich,
zwi zanych z wznoszeniem i
monta em konstrukcji stalowych – dla
ludno ci

us ugi w zakresie sztukatorstwa – dla
ludno ci

1

363

407

438

2

448

489

531

0

148

180

199

1

328

363

407

2

438

469

509

3

4

5

6

0

180

213

231

1

394

427

458

0

84

84

100

1

180

213

231

2

278

310

345

3

310

345

394

0

213

213

213

1

448

448

448

0

180

213

231

1

407

438

469

2

502

552

618

0

199

213

246

1

407

438

469

2

502

552

618

3

586

685

769

0

264

295

328

1

448

481

521

2

618

703

799

3

866

981

1085

4

1013

1111

1220

5

1171

1295

1413

0

199

213

246

1

345

394

427

1
72

73

74

75

76

77

78

1
79

2

us ugi w zakresie cyklinowania – dla
ludno ci

us ugi w zakresie zdu stwa – dla
ludno ci

us ugi w zakresie robót budowlanych
instalacyjnych zwi zanych z
zak adaniem instalacji: grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych,
elektrycznych i osprz tu elektrycznego
– dla ludno ci

studniarstwo, z wyj tkiem wiercenia
studni o g boko ci ponad 30 m – dla
ludno ci

obs uga maszynowa produkcji
rolniczej i ogrodniczej

us ugi zwalczania szkodników ro lin i
zwierz t

us ugi utrzymania i piel gnacji
zwierz t

458

502

544

3

544

618

703

3

us ugi w zakresie odgrzybiania
budynków – dla ludno ci

2

2

4

5

6

0

264

295

328

1

448

481

521

0

199

213

246

1

407

438

469

0

199

213

231

1

378

418

448

2

481

521

569

3

618

703

799

0

345

394

427

1

618

703

799

2

915

1027

1121

3

1085

1209

1318

0

328

328

328

1

418

418

418

2

815

815

815

0

345

345

345

1

569

569

569

2

834

834

834

3

1027

1027

1027

0

180

180

180

1

378

378

378

3

4

5

6

0

295

295

295

1

531

531

531

z czego us ugi w zakresie zbiorowego
wypasu owiec w rejonach górskich w
sezonie letnim
80

81

82

83

84

85

86

1
87

us ugi w zakresie prania, prasowania i
pr enia firanek

us ugi w zakresie maglowania

us ugi w zakresie chemicznego
czyszczenia i farbowania, z wyj tkiem
czyszczenia i farbowania wyrobów
futrzarskich

pranie pierza i puchu

kominiarstwo

us ugi odka ania, t pienia owadów i
odszczurzania

us ugi fryzjerskie dla kobiet i
dziewcz t

2
us ugi fryzjerskie dla
czyzn i ch opców

231

231

231

0

213

231

264

1

407

448

481

2

509

552

636

0

84

100

114

1

213

231

264

2

278

328

363

0

199

213

246

1

394

427

458

2

481

521

569

3

586

603

685

4

618

685

769

0

148

180

199

1

328

363

407

2

438

469

509

0

133

148

168

1

310

345

394

2

418

458

489

0

246

278

310

1

481

521

569

2

636

718

815

0

100

114

133

1

264

295

328

2

363

407

438

3

438

469

509

4

469

509

552

5

569

650

735

3

4

5

6

0

100

100

114

1

213

246

278

2

328

363

407

88

89

90

us ugi kosmetyczne

manicure, pedicure

us ugi fotograficzne: wiadczone z
wykorzystaniem urz dze do
samoczynnego automatycznego
na wietlania odbitek (samoczynnych
printerów)

us ugi pozosta e

91

92

wy wietlanie rysunków, planów
i tekstów technik kserografii i
diazotypii

sprz tanie wn trz

1

2

3

407

438

469

4

418

458

489

5

521

569

650

0

100

114

133

1

264

295

328

2

378

418

448

3

448

489

531

4

481

521

569

5

521

569

650

0

67

84

84

1

168

180

180

2

199

213

246

3

278

328

363

4

310

345

394

5

418

458

489

0

448

489

531

1

880

999

1085

2

1148

1269

1390

3

1295

1432

1595

0

180

213

231

1

394

427

458

2

481

521

569

3

544

618

703

4

618

718

797

0

407

438

469

1

783

880

999

0

180

213

231

1

363

407

438

2

458

502

544

3

4

5

6

93

wa enie osób

0

50

50

50

94

us ugi w zakresie radiestezji

0

100

100

100

95

us ugi wiadczone w gospodarstwach
domowych

0

180

213

231

Obja nienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
– „5” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uwa a si osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.
3. Przy prowadzeniu dzia alno ci wymienionej w tej cz ci tabeli dopuszczalne jest – poza us ugami, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materia u powierzonego przez zamawiaj cego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materia ów w asnych wykonawcy, w tym tak e
po czone z czynno ciami ich instalowania, uwzgl dniaj ce indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub
yczenia zamawiaj cego
– je eli przedmioty (wyroby) te nie s przeznaczone przez zamawiaj cego do dalszej odprzeda y lub nie s
zamawiaj cemu do celów wytwórczych lub us ugowych jako surowce, materia y, pó fabrykaty, elementy, cz ci.
4. Przy prowadzeniu dzia alno ci wymienionej w Ip. 70–76 dopuszczalne jest – poza wiadczeniami dla ludno ci –
wykonywanie

wiadcze

dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczaj cym kwoty 51078 z przychodu

rocznie.
5. Za wiadczenia dla ludno ci uwa a si op acane ze rodków pieni nych ludno ci wiadczenia okre lone w ust.
3 oraz us ugi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez poj cie „ludno ” rozumie si osoby fizyczne i
gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zak ady wytwórcze,
budowlane, handlowe i us ugowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spó ki niemaj ce osobowo ci prawnej, oraz
zak ady prowadzone przez agentów. Poj cie „ludno ” obejmuje równie organizacje wyznaniowe i zakonne,
placówki pa stw obcych (wy cznie w rozumieniu s

b dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkó i

placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Poj cie

wiadcze

dla ludno ci nie obejmuje czynno ci zwi zanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym

pó fabrykatów, elementów, cz ci, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej
odprzeda y oraz wykonywania robót budowlano-monta owych w ramach tzw. podwykonawstwa, je eli
inwestorem s inne osoby i jednostki ni wymienione w ust. 5.
7. Zakres dzia alno ci oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje dzia alno
us ugow .

us ugow i wytwórczo-

8. Przy prowadzeniu dzia alno ci wymienionej w Ip. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich
w sezonie letnim stawki okre lone w rubrykach 4–6 dotycz dzia alno ci przy zatrudnieniu nieprzekraczaj cym 4
pracowników.
Us ugi parkingowe
Ob j a n i e ni e : Stawki dotycz dzia alno ci bez wzgl du na stan zatrudnienia.
Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

5,30 z od ka dego stanowiska

2

powy ej 140 do 180

742 z + 7,90 z od ka dego stanowiska powy ej 140

3

powy ej 180

1058 z + 9,40 z od ka dego stanowiska powy ej 180

Us ugi inne, gdzie indziej w za czniku niewymienione
W miejscowo ci o liczbie mieszka ców
(wysoko stawek w z otych)
Us ugi inne, gdzie indziej w
za czniku niewymienione

1

do 5 000

ponad 5 000
do 50 000

powy ej 50 000

od

do

od

do

od

do

2

3

4

5

6

7

1595

2659

2127

3191

2659

3723

Obja nienia:
1. Stawki dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudniania pracowników (dzia alno

prowadzona samodzielnie).

Przez pracownika rozumie si w szczególno ci osoby zatrudnione jedynie przy sprzeda y wyrobów, przyjmowaniu
zlece na us ugi, utrzymaniu czysto ci w zak adzie, prowadzeniu kasy i ksi gowo ci, kierowców i konwojentów.
2. Do us ug innych, gdzie indziej w za czniku niewymienionych, nie stosuje si przepisów rozdzia u 3 ustawy, w
zakresie dotycz cym mo liwo ci zwi kszania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia
pracowników.
3. Przez poj cie us ugi inne, gdzie indziej w za czniku niewymienione, rozumie si us ugi w poj ciu PKWiU. W
przypadku wymienienia us ug w innym miejscu za cznika nr 3 stosuje si zawsze stawki tam okre lone.
4. W razie wy czenia danych us ug z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje si
do tych us ug przepisów rozdzia u 3 ustawy, chyba e dany rodzaj us ug zosta wymieniony w innej cz ci
za cznika nr 3 do ustawy.
5. Do us ug innych, gdzie indziej w za czniku niewymienionych, nie zalicza si us ug:
1) doradztwa w zakresie zarz dzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) obj tych grupowaniem „Pozosta e owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39),
zwi zanych wy cznie z atwo psuj cymi si

gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sa atki,

pakowane mieszanki sa atek, obrane lub poci te warzywa, tofu (ser sojowy)),

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) zwi zanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, ksi guj cych oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) obj tych grupowaniem „Us ugi zwi zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem

cieków; osady ze

cieków

kanalizacyjnych” (PKWiU dzia 37),
7) zwi zanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych ni niebezpieczne nadaj cych si do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych ni niebezpieczne nienadaj cych si do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastruktur przeznaczon do przemieszczania odpadów innych ni niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastruktur

przeznaczon

do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadaj cych si

do recyklingu

(PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbk odpadów innych ni niebezpieczne w celu ich ostatecznego usuni cia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych ni niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozosta ych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozosta ych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex
38.22.2), z wy czeniem us ug zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw
i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) zwi zanych z rekultywacj i pozosta ych us ug zwi zanych z gospodark odpadami (PKWiU dzia 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cych przedsi wzi cia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzeda y (PKWiU ex
41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na w asny rachunek obejmuj cych przedsi wzi cia finansowe, techniczne
i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów in ynierii l dowej i wodnej (PKWiU ex dzia 42),
11) wynajmu sprz tu budowlanego i do wyburze wraz z obs ug operatorsk (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzeda y hurtowej i detalicznej cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wy czeniem motocykli
(PKWiU 45.1),
b) handlu cz ciami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzeda y hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzeda y hurtowej i detalicznej
cz ci i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyj tkiem us ug obj tych grupowaniem „Us ugi konserwacji i
naprawy motocykli, wtaczaj c motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),
13) obj tych grupowaniem „Handel hurtowy, z wy czeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi”
(PKWiU dzia 46),
14) w zakresie sprzeda y detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

15) obj tych grupowaniem:
a) „Transport l dowy i ruroci gowy” (PKWiU dzia 49),
b) „Transport wodny” (PKWiU dzia 50),
c) „Transport lotniczy” (PKWiU dzia 51),
d) „Magazynowanie i us ugi wspomagaj ce transport” (PKWiU dzia 52),
16) pocztowych obj tych obowi zkiem wiadczenia us ug powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10),
pozosta ych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wy czeniem us ug dostarczania zakupów ywno ci do
domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozosta ych us ug pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesy ek,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) zwi zanych z zakwaterowaniem i us ug gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) zwi zanych z:
a) wydawaniem ksi ek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych zwi zanych z nabywaniem praw do
ksi ek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), obj tych grupowaniem „Pakiety pozosta ego oprogramowania
ytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotycz cych wy cznie ta m magnetycznych z zapisem d wi kowym i
zapisem obrazu,
19) obj tych grupowaniem:
a) „Us ugi zwi zane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wy czeniem
us ug zwi zanych z projekcj filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) „Us ugi w zakresie nagrywania d wi ku i wydarze na ywo; orygina y nagra d wi kowych” (PKWiU 59.20.1),
c) „Us ugi zwi zane z produkcj programów radiofonicznych; orygina y nagranych programów radiowych” (PKWiU
59.20.2),
20) zwi zanych z nadawaniem programów ogólnodost pnych i abonamentowych (PKWiU dzia 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dzia 61),
22) zwi zanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i us ug powi zanych, z wy czeniem
instalowania komputerów osobistych i sprz tu peryferyjnego (PKWiU ex dzia 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dzia 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wy czeniem us ug holdingów finansowych
sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) zwi zanych z obs ug rynku nieruchomo ci (PKWiU dzia 68),
26) obj tych grupowaniem „Us ugi profesjonalne, naukowe i techniczne” (PKWiU ex sekcja M), z wy czeniem
us ug zarz dzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzier awy (PKWiU dzia 77),

28) wyszukiwania osób do pracy sta ej, z wy czeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze – dotyczy
wy cznie us ug biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów
telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) wiadczonych:
a) przez agentów i po redników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
b) przez agentów i po redników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i
wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),
c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),
d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),
e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),
f) w zakresie rezerwacji nieruchomo ci b

cych we wspó

asno ci (PKWiU 79.90.31.0),

g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),
h) w zakresie rezerwacji biletów wst pu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozosta ych us ug w
zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),
30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wy czeniem robót zwi zanych z instalowaniem systemów
przeciwpo arowych i przeciww amaniowych z pó niejszym monitoringiem (PKWiU ex dzia 80),
31) pomocniczych zwi zanych z utrzymaniem porz dku (PKWiU 81.10.10.0), sprz tania obiektów (PKWiU 81.2),
32) zwi zanych z administracyjn obs ug biura i pozosta ych us ug wspomagaj cych prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej (PKWiU dzia 82),
33) obj tych grupowaniem:
a) „Us ugi administracji publicznej i obrony narodowej; us ugi w zakresie obowi zkowych zabezpiecze
spo ecznych” (PKWiU dzia 84),
b) „Us ugi w zakresie edukacji” (PKWiU dzia 85),
c) „Us ugi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU dzia 86),
d) „Us ugi pomocy spo ecznej z zakwaterowaniem” (PKWiU dzia 87),
34) pomocy spo ecznej bez zakwaterowania – w tym us ug udzielania pomocy mi dzynarodowej ofiarom
katastrof, uchod com i imigrantom, w cznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dzia 88),
35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dzia 90–93),
36) wiadczonych przez organizacje cz onkowskie, z wy czeniem us ug promuj cych komercyjne my listwo i
owiectwo (PKWiU ex dzia 94),
37) naprawy i konserwacji komputerów i urz dze peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),
38) obj tych grupowaniem:
a) „Pozosta e us ugi indywidualne” (PKWiU dzia 96),
b) „Us ugi wiadczone przez organizacje i zespo y eksterytorialne” (PKWiU 99.00.10.0).

Cz

II. Us ugi w zakresie handlu detalicznego ywno ci , napojami, wyrobami tytoniowymi oraz
kwiatami
W miejscowo ci o liczbie mieszka ców
(wysoko stawek w z otych)

Lp.

1

1

2

do 5000

Us ugi w zakresie handlu detalicznego

2

ywno ci , w tym
owocami i warzywami,
napojami i wyrobami
tytoniowymi

kwiatami

3

ponad 5 000
do 50 000

powy ej 50 000

od

do

od

do

od

do

4

5

6

7

8

9

0

295

448

407

552

448

703

1

407

552

448

703

552

899

2

448

710

552

899

703

1027

3

552

899

703

1027

947

1279

0

407

552

448

703

552

899

1

448

703

552

899

703

1027

2

552

899

703

1027

947

1279

Obja nienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
2. Za pracownika uwa a si równie pe noletniego cz onka rodziny, z wyj tkiem ma onka.
3. W ramach detalicznej sprzeda y artyku ów ywno ciowych podatnicy mog

równie dokonywa detalicznej

sprzeda y wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji
miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowa

z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex

22.22.12.0), zapa ek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru
toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).
4. W ramach detalicznej sprzeda y kwiatów podatnicy mog równie dokonywa detalicznej sprzeda y ziemi i
od ywek do kwiatów (bez wzgl du na symbol PKWiU), doniczek (bez wzgl du na symbol PKWiU), kwiatów i
wie ców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek ro lin kwiatowych
(PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ci tej spod szk a (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), wiec i zniczy (PKWiU ex
32.99.54), kart okoliczno ciowych (bez wzgl du na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez wzgl du na symbol
PKWiU).

5. (uchylony).
Cz

III. Us ugi w zakresie handlu detalicznego artyku ami nie ywno ciowymi
W miejscowo ci o liczbie mieszka ców
(wysoko stawek w z otych)
Dzia alno handlowa w
zakresie sprzeda y detalicznej

Lp.

1

1

2

do 5 000

3

artyku ów
nie ywno ciowych

ponad 5 000
do 50 000

powy ej 50 000

od

do

od

do

od

do

4

5

6

7

8

9

0

407

899

448

1027

552

1676

1

448

1027

552

1676

703

2483

2

544

1279

751

2252

947

3295

Obja nienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uwa a si równie pe noletniego cz onka rodziny, z wyj tkiem ma onka.
Cz

IV. Gastronomia

Lp.

Prowadzenie dzia alno ci gastronomicznej bez sprzeda y
napojów o zawarto ci powy ej 1,5 % alkoholu

Oznaczenie
stawek

Wysoko stawki
wz

1

2

3

4

1

2

w zakresie sprzeda y lodów z automatów

w zakresie pozosta ej dzia alno ci

0

394–521

1

521–685

2

618–783

3

718–880

4

967–1135

0

328–458

gastronomicznej
1

458–636

2

544–718

3

650–815

4

877–1073

Obja nienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracownika uwa a si równie pe noletniego cz onka rodziny, z wyj tkiem ma onka.
Cz

V. Us ugi transportowe
W miejscowo ci o liczbie mieszka ców
(wysoko stawek w z )

Lp.

Rodzaj us ugi

do 25 000

ponad
25 000 do
100 000

ponad
100 000 do 500
000

powy ej
500 000

2

3

4

5

6

Us ugi taksówkowe
w zakresie
przewozu osób

169

177

191

207

2

Us ugi taksówkowe
w zakresie
przewozu adunków

254

278

302

335

3

Przewozy pasa erskie
z wykorzystaniem ludzkiej
i zwierz cej si y poci gowej

104

104

104

104

Us ugi transportu wodnego ródl dowego
pasa erskiego
i towarowego, z wyj tkiem przewozu
jednostkami
o nap dzie mechanicznym

115

115

115

115

50 – 84

50 – 84

50 – 84

50 –84

1
1

4

z czego:
us ugi w zakresie transportu

osób na rzece Dunajec przez flisaków
pieni skich

Obja nienia:
1. Stawki okre lone w lp. 1 i 2 mog by podwy szone, nie wi cej jednak ni o 50 %, w razie wykonywania
dzia alno ci ze zmiennikiem.
2. Za zmiennika uwa a si równie pe noletniego cz onka rodziny, nie wy czaj c ma onka.
3. Stawki okre lone w lp. 2 dotycz dzia alno ci z u yciem samochodu ci arowego o adowno ci do 2 t.
4. Stawki okre lone w lp. 4 dotycz dzia alno ci prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczaj cym 1 pracownika
lub 1 pe noletniego cz onka rodziny, z wyj tkiem ma onka.
Cz

VI. Us ugi rozrywkowe

Lp.

Rodzaj wiadczonych
us ug

Liczba urz dze
(samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

Automaty
zr czno ciowe, na
których nie s
prowadzone gry o
wygrane pieni ne lub rzeczowe
(bilardy
elektromechaniczne, gry
telewizyjne, gry
elektroniczne), zabawki bujane
(ruchome figury)
oraz szafy graj ce

2

3

do 2

34,50 z od ka dego urz dzenia

powy ej 2 do 4

69 z + 81,20 z od ka dego
urz dzenia ponad 2

powy ej 4 do 6

231,40 z + 99,70 z od ka dego urz dzenia
ponad 4

powy ej 6 do 8

430,80 z + 106,30 z od ka dego urz dzenia
ponad 6

powy ej 8 do 10

643,40 z + 122,30 z od ka dego urz dzenia
ponad 8

powy ej 10

888 z + 139,40 z od ka dego urz dzenia
ponad 10

do 16

1*

6,70 z od ka dego miejsca

powy ej 16

1*

107,20 z + 6,70 z od ka dego
miejsca ponad 16

do 24

1*

21,30 z od ka dego miejsca

powy ej 24

1*

511,20 z + 17,20 z od ka dego
miejsca ponad 24

Karuzele o obrocie prostym
(poziome z wisz cymi lub
stoj cymi sylwetkami dla dzieci,
poziome gondolowe lub
krzese kowe, pionowe
gondolowe) i o obrocie z onym
(elektrohydrauliczne gondolowe)
dla dzieci
– o liczbie miejsc:

Karuzele o obrocie z onym
(elektrohydrauliczne lub
elektropneumatyczne
gondolowe) – o liczbie miejsc:

1

4

5

6

2

4

Imprezy samochodowe
(pawilony, tory,
miasteczka samochodowe)

do 6
powy ej 6 do 12

79,80 z od ka dego samochodu
478,80 z – 124,80 z od ka dego samochodu
ponad 6

– o liczbie samochodów

powy ej 12 do 24

1227,60 z + 159,40 z od ka dego samochodu
ponad 12

powy ej 24

3140,40 z + 199,30 z od ka dego samochodu
ponad 24

1

248,40 z

2

504,90 z

powy ej 2

504,90 z + 504,90 z od ka dej strzelnicy
ponad 2

1

65,10 z

2

163,30 z

3

382,70 z

powy ej 3

382,70 z + 263,20 z od ka dego urz dzenia
ponad 3

do 4

17,20 z od ka dego urz dzenia

powy ej 4 do 6

68,80 z + 20 z od ka dego
urz dzenia ponad 4

powy ej 6

108,80 z + 39,90 z od ka dego urz dzenia
ponad 6

Hu tawki

1

68 z

(wahad owe i ko owe)

2

348,10 z

powy ej 2

348,10 z + 348,10 z od ka dego urz dzenia
ponad 2

1*

10,70 z

1*

62,50 z

Strzelnice

Imprezy zr czno ciowe inne:
a) rzuty ró ne, tasiemkarnie,
tarcze obrotowe

b) si omierze, bajazzo,
bilardy r czne

7

3

8

Kolejki torowe

9

Zje
a) zje

alnie:
alnie „Gigant”

b) zje

alnie przewo ne

1

1*

2

10

41 z

3

4

Imprezy pozosta e:
a) pa ac strachów,
labirynt

1*

1251,70 z

b) ciana emocji

1*

1019,10 z

c) ciana lalkowa

1*

348,10 z

d) g owa medium,
pokazy gadów

1*

201,80 z

e) gabinet z udze ,
pokazy iluzjonistyczne

1*

86,40 z

f) gabinet luster

1*

45,20 z

g) hipodrom – kuce

1*

27,90 z

Obja nienia:
1. Stawki dotycz dzia alno ci przy zatrudnieniu nieprzekraczaj cym 2 pracowników lub 2 pe noletnich cz onków
rodziny, z wyj tkiem ma onka.
2. Znak „*” oznacza, e w razie prowadzenia wi cej ni jednego urz dzenia stawk karty podatkowej okre la si
dla ka dego urz dzenia oddzielnie, a nast pnie sum tych stawek podwy sza si o 50 %.
3. W razie wiadczenia dwu lub wi cej rodzajów us ug, stawk karty podatkowej okre la si dla ka dego rodzaju
us ug oddzielnie, a nast pnie sum tych stawek podwy sza si o 30 %, niezale nie od podwy ki okre lonej w ust.
2.
Cz
Lp.

VII. Sprzeda posi ków domowych w mieszkaniach
W miejscowo ci o liczbie
mieszka ców
(wysoko stawek w z )

Rodzaj wykonywanej czynno ci

1

2

do 25 000

powy ej 25 000

3

4

Sprzeda niada , obiadów i kolacji w liczbie posi ków
ka dego rodzaju, licz c w skali redniej tygodniowej:

1

do 10 na dob

299

316

2

do 20 na dob

412

434

3

do 30 na dob

472

–

Sprzeda jednodaniowych posi ków i napojów
bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z
jednostk w ciw do prowadzenia dzia alno ci

gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

4

do 50 posi ków na dob

360

392

5

do 100 posi ków na dob

472

520

Cz

VIII. Wolne zawody – wiadczenie us ug w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj
wykonywanego zawodu

Liczba godzin
przeznaczonych na
wykonywanie zawodu
miesi cznie

Stawka

1

2

3

4

1

Lekarz i lekarz

do 48

11,90 z za ka

stomatolog

powy ej 48 do 96

571,20 z + 15,90 z za ka
ponad 48

powy ej 96

1 334,40 z

2

Felczer

3

Technik

do 24

10,50 z za ka

dentystyczny

powy ej 24 do 96

252 z + 13,60 z za ka
ponad 24

powy ej 96

1231,20 z

4

3,50 za ka

godzin

Piel gniarka,
po na

godzin

godzin

1,30 z za ka

godzin
godzin

godzin

Obja nienia:
1. Stawka dotyczy równie wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Stawka nie dotyczy dzia alno ci prowadzonej w formie spó ki cywilnej osób fizycznych.
Cz

IX. Wolne zawody – wiadczenie us ug weterynaryjnych
Liczba godzin
przeznaczonych na
wykonywanie zawodu
miesi cznie

Stawka

Zakres wykonywanego
zawodu
1

2

3

Lekarz weterynarii:
a)

do 48

6,70 z za ka

godzin

powy ej 48 do 96

321,60 z + 7,90 z za ka

powy ej 96

700,80 z

godzin ponad 48

b)

–

345,50 z

Obja nienia:
1. Stawka dotyczy równie wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Za pomoc fachow lub przyuczon nie uwa a si lekarza weterynarii.
3. Stawki nie dotycz dzia alno ci prowadzonej w formie spó ki cywilnej osób fizycznych.
4. Stawka okre lona w lit. b dotyczy wy cznie podatników, którzy wykonuj

us ugi weterynaryjne i s

równocze nie zatrudnieni na podstawie umowy o prac w pe nym wymiarze czasu pracy w s

bie weterynaryjnej

organów administracji publicznej.
Cz

X. Opieka domowa nad dzie mi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie
us ug miesi cznie

Stawka

1

2

do 48

1,30 z za ka

godzin

powy ej 48 do 96

62,40 z + 2,60 z za ka

powy ej 96

187,20 z

godzin ponad 48

Obja nienie:
Stawki dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyj tkiem ma onka.
Cz

XI. Us ugi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji
miesi cznie

Stawka

1

2

do 48

3,90 z za ka

godzin

powy ej 48 do 96

187,20 z + 7,90 z za ka

powy ej 96

566,40 z

godzin ponad 48

Obja nienia:
1. Stawki dotycz dzia alno ci prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wy czaj c ma onka.
2. Za udzielanie lekcji na godziny uwa a si pomoc w nauce, polegaj

g ównie na odrabianiu (przygotowaniu) z

uczniem zadanych lekcji.
Cz
Lp.

XII. Us ugi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy
Rodzaj us ugi

W miejscowo ci o liczbie mieszka ców
(wysoko stawek w z )

do
5 000

ponad 5 000
do 20 000

powy ej
20 000

1

Us ugi o charakterze agrotechnicznym i
przewozowym, wiadczone na rzecz kó
owieckich

30–42

42–52

52–62

2

Us ugi polegaj ce na przewozie mleka do
punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z
lasu do punktów prze adunkowych oraz
przewozie uczniów do szko y

30–42

42–52

52–62

3

Sprzeda piasku, wiru, kamieni, glinki, torfu i
innych minera ów wchodz cych w sk ad
gospodarstwa rolnego

73–94

84–105

94–115

4

Us ugi hotelarskie polegaj ce na wynajmie
pokoi go cinnych i domków turystycznych (w
tym wydawanie posi ków), je eli czna liczba
pokoi (w tym tak e w domkach turystycznych)
nie przekracza 12

52–115

94–201

180–360

5

Us ugi w zakresie wytwórczo ci ludowej
i artystycznej

30–42

42–52

42–62

Obja nienia:
1. Us ugi wymienione w lp. 1–3 mog

by

wykonywane jedynie przez rolników równocze nie prowadz cych

gospodarstwo rolne. Stawki okre lone w lp. 2 dotycz dzia alno ci wykonywanej przez rolnika osobi cie lub z
udzia em cz onków rodziny pozostaj cych we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki okre lone w lp. 3
dotycz dzia alno ci wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczaj cym 2 pracowników lub 2 cz onków rodziny
pozostaj cych we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wy czaj c ma onka.
2. Stawki okre lone w lp. 4 dotycz dzia alno ci przy zatrudnieniu nie wi cej ni 2 pracowników lub 2 pe noletnich
cz onków rodziny, nie wy czaj c ma onka.
3. Stawki okre lone w lp. 5 dotycz dzia alno ci gospodarczej wykonywanej osobi cie lub z udzia em cz onków
rodziny pozostaj cych we wspólnym gospodarstwie domowym. Dzia alno

ta polega na wytwarzaniu i sprzeda y

wyrobów lub wiadczeniu us ug w zakresie wytwórczo ci ludowej lub artystycznej, a tak e na wytwarzaniu
wyrobów o tym charakterze z materia ów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.
4. Wytwórczo ci

ludow

i artystyczn

jest dzia alno

polegaj ca na wytwarzaniu wy cznie w sposób

kodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wst pnej obróbki surowca, wyrobów
zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji
„Cepelia” – Polska Sztuka i R kodzie o oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczo ci Ludowej, których wykaz
stanowi za cznik nr 1 do ustawy.
Za cznik nr 4
CHARAKTERYSTYKA DZIA ALNO CI US UGOWEJ I WYTWÓRCZO-US UGOWEJ OBJ TEJ OPODATKOWANIEM W
FORMIE KARTY PODATKOWEJ
Obja nienie:

Zakres dzia alno ci oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje dzia alno
us ugow i wytwórczo-us ugow .

Lp. Zakres dzia alno ci

Przedmiot dzia alno ci

1

2

3

1

us ugi lusarskie

Wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali
oraz przy u yciu elementów z innych surowców, a w
szczególno ci: narz dzi, prostych narz dzi
pomiarowych, mebli, sprz tu gospodarstwa
domowego i rolno-ogrodniczego; sprz tu i urz dze
sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, oku , cz ci
armatur i innych elementów na potrzeby
budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków
dzieci cych i gospodarczych, rowerów, cz ci
zamiennych i akcesoriów do pojazdów
jedno ladowych i maszyn, ogrodze metalowych,
wraz z ich monta em, galanterii, artyku ów
powszechnego u ytku z grupy 1001 drobiazgów oraz
naprawa zabawek itp. Naprawa cz ci
mechanicznych maszyn i urz dze . Naprawa i
konserwacja sprz tu przeciwpo arowego. Inne prace i
czynno ci towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego
wykonania i wyko czenia wyrobu lub wiadczonej
us ugi.

2

us ugi w zakresie wyrobu i
naprawy naczy blaszanych

Wyrób i naprawa naczy blaszanych. Wyrób
przedmiotów z cyny (np. dzbanów, kufli, kielichów,
mis, wieczników). Wyrób rur i kolanek do pieców.
Renowacja przedmiotów zabytkowych z blachy.
Obudowa blach wszelkiego rodzaju sprz tu. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

3

us ugi rusznikarskie

Wyrób, naprawa i konserwacja broni palnej
(my liwskiej, sportowej krótkiej i gazowej).
Dorabianie cz ci zamiennych do broni i montowanie
na niej lunet. Renowacja broni, np. oksydowanie.
Ocena stanu technicznego broni i jej przestrzeliwanie.
Zdobienie broni. Wyrób amunicji do broni
my liwskiej i sportowej. Wyrób kopii dawnej broni
palnej. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wyrobu lub wiadczonej us ugi.

4

us ugi w zakresie z otnictwajubilerstwa- dla ludno ci

Wyrób, naprawa, przeróbka i konserwacja bi uterii i
innych przedmiotów u ytkowych i ozdobnych (np.
wyrobów korpusowych) z metali szlachetnych i
innych metali. Obróbka i oprawa kamieni naturalnych
i syntetycznych. Zdobienie wyrobów ró nymi
technikami. Rytowanie w kamieniach. Us ugowa
oprawa bursztynów. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i

wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.
5

us ugi grawerskie

Zdobienie r czne i maszynowe przedmiotów
ytkowych i dekoracyjnych z metali szlachetnych,
kolorowych i elaznych technikami grawerskimi.
Grawerowanie wkl e, p askie i wypuk e w metalu,
kamieniach szlachetnych i ozdobnych oraz innych
materia ach. Wyrób stempli i matryc. Wyrób medali,
orderów, plakietek, znaczków, monogramów,
wizytówek, szyldzików, numeratorów, cechowników,
wzorników itp. oraz ró nych ozdób technikami
grawerskimi. Rytowanie walców. Cyzelowanie.
Emaliowanie, inkrustowanie i intarsjowanie. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

6

us ugi w zakresie wyrobu
piecz tek

Wykonywanie wszelkiego rodzaju piecz tek. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wiadczonej
us ugi.

7

us ugi pobielania kot ów i
naczy

Nak adanie pow oki cynowej na powierzchni
powierzonych kot ów, naczy i urz dze , wraz z
pracami przygotowawczymi i wyko czeniowymi, np.
trawienie, czyszczenie, polerowanie. Naprawa
pobielanych naczy i przedmiotów. Inne prace i
czynno ci towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego
wykonania wiadczonej us ugi.

8

us ugi kowalskie

Naprawa i konserwacja narz dzi, sprz tu i maszyn
rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z
metali elaznych, pod-wozi, przyczep do pojazdów
mechanicznych, pojazdów konnych i wózków
cznych. Wyrób cz ci do maszyn rolniczych i
pojazdów technik plastycznej obróbki metali.
Wyrób kutych oku budowlanych. Wyrób i naprawa
kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych
oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych,
wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki.
Podkuwanie koni. Wyrób, naprawa i konserwacja
resorów. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wyrobu lub wiadczonej us ugi.

9

us ugi w zakresie
elektromechaniki ch odniczej

Monta , demonta i naprawa podzespo ów, zespo ów
oraz cz onów funkcjonalnych urz dze i aparatury
ch odniczej oraz zamra aj cej. Wykonywanie,
naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej do
urz dze ch odniczych i zamra aj cych.

Wykonywanie cz ci zamiennych do urz dze
ch odniczych i zamra aj cych, wraz z obróbk
metali. Nape nianie agregatów rodkami
ch odniczymi. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wiadczonej us ugi.
10 us ugi w zakresie kotlarstwa

Wyrób, naprawa, konserwacja oraz instalowanie
wszelkiego rodzaju: kot ów centralnego ogrzewania
(parowych i wodnych, nisko-, rednio- i
wysokopr nych), kot ów warzelnych i o innym
przeznaczeniu, aparatów grzewczo-wentylacyjnych,
wymienników ciep a ró nych typów i innych
zbiorników ci nieniowych i bezci nieniowych.
Montowanie na kot ach i zbiornikach osprz tu i
aparatury kontrolno-pomiarowej; czyszczenie kot ów
i zbiorników. Wyrób elementów do kot ów,
zbiorników, wymienników ciep a itp. Inne prace i
czynno ci towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego
wykonania i wyko czenia wyrobu lub wiadczonej
us ugi.

11 us ugi w zakresie mechaniki
maszyn

Wyrób, naprawa, konserwacja, monta i demonta
maszyn i urz dze mechanicznych przemys owych,
hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz
pomp. Wyrób cz ci zamiennych do maszyn.
Obróbka r czna i maszynowa cz ci maszyn.
Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych
maszyn, urz dze oraz kontrola ich sprawnego
dzia ania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i
urz dze mechanicznych i hydraulicznych. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

12 us ugi w zakresie mechaniki
maszyn i urz dze rolniczych

Wyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i
urz dze zmechanizowanego sprz tu rolniczego.
Wyrób cz ci zamiennych. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.

13 us ugi w zakresie
Wyrób, instalowanie, naprawa i konserwacja
elektromechaniki sprz tu
aparatury i urz dze elektromedycznych.
medycznego i laboratoryjnego Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji
elektromedycznych i uziemie dla urz dze
elektromedycznych. Wyrób aparatury
elektromedycznej, z zastosowaniem podzespo ów
elektronicznych. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.

14 us ugi w zakresie mechaniki
precyzyjnej

Wyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja narz dzi,
aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych,
optycznych, nawigacyjnych, foto- i
kinotechnicznych, w tym równie liczników
samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów
specjalistycznych. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.

15 us ugi w zakresie mechaniki
maszyn biurowych

Naprawa i konserwacja wszelkich maszyn
biurowych, ksi guj cych i licz cych oraz urz dze
poligraficznych. Dorabianie cz ci do naprawianych
maszyn i urz dze . Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania
wiadczonej us ugi.

16 us ugi w zakresie wyrobu i
naprawy wag

Wyrób, naprawa i konserwacja wag. Dorabianie
cz ci do naprawianych wag. Wyrób odwa ników.
Inne prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

17 us ugi zegarmistrzowskie

Wyrób, naprawa, konserwacja i regulacja zegarów, w
tym elektronicznych i kurantów. Dorabianie cz ci
zamiennych. Konstruowanie, wyrób, naprawa i
regulacja drobnych mechanizmów precyzyjnych.
Zak adanie i naprawa pasków i bransolet z metali
nieszlachetnych do zegarków, wymiana baterii. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

18 us ugi w zakresie
antykorozyjnego
zabezpieczania pojazdów

Antykorozyjne zabezpieczanie rodków transportu.

19 us ugi w zakresie mycia oraz Mycie i czyszczenie rodków transportu. Smarowanie
i wymiana oleju w rodkach transportu, konserwacja
smarowania samochodów i
motocykli oraz inne us ugi nie podwozi oraz inne us ugi nie zwi zane z napraw
rodków transportu.
zwi zane z ich napraw
20 us ugi w zakresie
elektromechaniki, z
wyj tkiem d wigowej,
ch odniczej i pojazdowej

Wyrób i naprawa silników i pr dnic elektrycznych.
Wyrób i naprawa zmechanizowanego sprz tu
gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek
elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i
transformatorów, aparatury czeniowej ( czników),
urz dze elektromechanicznych. Wyrób i naprawa
urz dze grzejnych i o wietleniowych. Wyrób i
monta zapalarek piezoelektrycznych. Wykonywanie
instalacji elektrycznych do maszyn i urz dze
elektrycznych. Naprawa i konserwacja instalacji
elektrycznych. Wyrób podzespo ów i urz dze

elektromechanicznych i elektronicznych oraz
rozdzielni elektroenergetycznych do 1 kV. Pomiary
elektryczne i badania odbiorcze odbiorników
elektrycznych. Wyrób, regeneracja, naprawa i
adowanie akumulatorów. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.
21 naprawa i konserwacja
urz dze elektronicznych

Naprawa zespo ów i kompletnych urz dze
stosowanych w elektronicznym sprz cie
powszechnego u ytku, w energetyce, elektronice,
elektrotechnice i automatyce przemys owej, jak np.
zasilacze, urz dzenia sygnalizacyjne, alarmowe,
sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne,
magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna,
naukowa, elektroniczny sprz t pomiarowo-kontrolny, urz dzenia cyfrowe s
ce do zbierania i
przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja
komputerów i urz dze pomocniczych. Naprawa
zegarków i zegarów elektronicznych (z wy czeniem
analogowych). Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wiadczonej us ugi.

22 us ugi w zakresie tele- i
radiomechanika

Naprawa i konserwacja oraz instalowanie urz dze i
aparatów radiowych, telewizyjnych,
teletechnicznych, elektroakustycznych, w tym
równie domofonów, sygnalizacyjnych oraz
elektronicznych i elektromechanicznych urz dze
wspó pracuj cych, w tym równie anten
telewizyjnych, z wyj tkiem instalacji i monta u anten
satelitarnych i sieci telewizji kablowej. Konserwacja i
naprawa telefonicznej sieci wewn trzzak adowej,
central telefonicznych, aparatów telefonicznych i
urz dze dyspozytorskich wewn trz zak adowych.
Wykonywanie nietypowych urz dze
stabilizacyjnych, antenowych oraz cz ci
zamiennych, elementów i podzespo ów. Inne prace i
czynno ci towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego
wykonania i wyko czenia wyrobu lub wiadczonej
us ugi.

23 us ugi w zakresie
bie nikowania opon

Bie nikowanie i kolcowanie opon.

24 us ugi wulkanizatorskie, z
wyj tkiem bie nikowania
opon

Naprawa wszelkiego rodzaju opon i d tek, monta i
demonta opon oraz wywa anie kó , naprawa
wszelkich wyrobów z gumy i gumopodobnych, w
tym zabawek i artyku ów sanitarnych, naprawa
obuwia gumowego oraz artyku ów gumowo-

metalowych; powlekanie tkanin gum , wykonywanie
klejów do gumy.
25 szklarstwo*

Szklenie ram okiennych, drzwiowych, wietlików,
wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i
gablot oraz mebli i pojazdów. Wyk adanie cian i
kolumn szk em. czenie szk a przez klejenie.
Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp.
Sporz dzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowacja i
osadzanie luster. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.

26 witra ownictwo*

Wyrób, rekonstrukcja, naprawa i konserwacja
witra y, wykonywanie kloszy do lamp lub innych
kompozycji ze szk a kolorowego wi zanego
metalami. Osadzanie witra y. Barwienie i wypalanie,
matowanie, formatowanie i trawienie szk a,
przygotowywanie z czy. Wykonywanie
towarzysz cych robót szklarskich. Inne prace i
czynno ci towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego
wykonania i wyko czenia wyrobu lub wiadczonej
us ugi.

27 us ugi stolarskie, z wyj tkiem Wyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z
wyrobu trumien
drewna i z za-stosowaniem innych materia ów oraz
wykonywanie cz ci drewnianych do mebli o
mieszanym wykonawstwie. Obudowa wn trz
drewnem i materia ami drewnopochodnymi. Wyrób i
naprawa stolarki budowlanej z drewna lub
materia ów drewnopochodnych. Wykonywanie
drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i naprawa
przedmiotów galanteryjnych, artyku ów
gospodarstwa domowego i sprz tu sportowego z
drewna. Us ugowe wykonywanie elementów
pod ogowych. Wyrób i naprawa futera ów z drewna
itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i
kiosków. Us ugowa stolarska obróbka drewna.
Wyrób ram. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wyrobu lub wiadczonej us ugi.
28 ko odziejstwo*

Wyrób i naprawa drewnianych pojazdów
zaprz gowych, np. wozów gospodarczych, powozów,
karawanów, karet, sa i sanek. Wykonywanie
obudowy drewnianej maszyn rolniczych i przyczep.
Wyrób drewnianych narz dzi rolniczych oraz
drewnianego sprz tu gospodarstwa wiejskiego, np.
obków, koryt, skrzy , drabin itp. Naprawa
wyrobów bednarskich i z zakresu tokarstwa w
drewnie. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia

wyrobu lub wiadczonej us ugi.
29 us ugi w zakresie
poz otnictwa

Poz acanie foli i farb przedmiotów zabytkowych i
ytkowych, np. ram, rze b, listew, elementów
sztukatorskich, tablic nagrobkowych, elementów
obiektów budowlanych itp. Wyrób i naprawa
poz acanych ram stylowych i listew ozdobnych.
Renowacja i rekonstrukcja wy ej wymienionych
przedmiotów. Oprawa obrazów, dyplomów,
fotografii itp.

30 us ugi tapicerskie

Wyrób i renowacja kompletów, zestawów i
pojedynczych mebli tapicerskich konstrukcji
skrzyniowej i szkieletowej o ró nym przeznaczeniu.
Wyrób i naprawa tapicerskiego sprz tu sportowego.
Wyk adanie wn trz mieszkalnych i w rodkach
transportu materia ami przeciwakustycznymi i
ciep och onnymi oraz wykonywanie dekoracji
okoliczno ciowych. Szycie i zak adanie zas on.
Szycie pokrowców. Zszywanie i uk adanie dywanów
i chodników. Wykonywanie i naprawa tapicerki w
rodkach transportu. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.

31 bednarstwo*

Wyrób, naprawa i impregnowanie drewnianych
naczy klepkowych (np. wiader, cebrzyków, beczek).
Wyrób klepki bednarskiej.

32 koszykarstwo*

Wyrób przedmiotów koszykarskich i plecionkarskich
(np. koszy, mebli, galanterii) z wikliny, trzciny,
rogo yny i bambusa oraz z za-stosowaniem innych
materia ów. Barwienie wykonywanych wyrobów.
Naprawa i konserwacja mebli wiklinowych,
trzcinowych itp.

33 wytwarzanie miote , wyrobów Wyrób miote i kropide . Wyrób mat, s omianek,
z ga zi i s omy*
wycieraczek, koszyków oraz galanterii u ytkowej i
ozdobnej z ga zi i s omy.
34 gr plarstwo*

Us ugowe zgrzeblenie (gr plowanie) ró nych
surowców w ókienniczych, w szczególno ci we ny.
Gr plowanie ró nych materia ów i odpadów
produkcyjnych pochodzenia w ókienniczego.

35 kilimiarstwo*

Wyrób i naprawa na warsztatach r cznych:
gobelinów i kilimów, makat, chodników, dywanów
itp. oraz tkanin artystycznych przy u yciu ró nych
materia ów, np. we ny, lnu, bawe ny, skóry, szk a,
drewna, ceramiki, w osia ko skiego, w ókien
syntetycznych, piór. Barwienie i prz dzenie surowca

do wytwarzania wyrobów.
36 koronkarstwo, z wyj tkiem
maszynowego*

Wyrób koronek oraz przedmiotów u ytkowych i
ozdobnych metod koronkarsk .

37 us ugi hafciarskie

czne i maszynowe haftowanie szat liturgicznych,
bielizny sto owej, po cielowej, osobistej, odzie y itp.
przy zastosowaniu ró nych stylów i metod
wykonawczych. Szycie i haftowanie sztandarów.
Naprawa i renowacja haftowanych przedmiotów
zabytkowych. Wyrób firan, galonów, ta m, szychów,
ozdób i dystynkcji do mundurów, tarcz szkolnych itp.
Szycie strojów ludowych i regionalnych oraz
elementów tych strojów, zdobionych haftem i
koronkami. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wyrobu lub wiadczonej us ugi.

38 dziewiarstwo na drutach i
szyde kach*

Wyrób na drutach i szyde kach przedmiotów z
prz dzy, w óczki, nici, sznurka itp.

39 repasacja po czoch

Naprawa po czoch, rajstop, skarpet oraz innych
wyrobów dziewiarskich metod podnoszenia oczek.

40 us ugi w zakresie
bieli niarstwa

Wyrób, przerabianie i naprawa bielizny sto owej,
po cielowej, niemowl cej, dzieci cej, damskiej i
skiej (dziennej i nocnej),liturgicznej, podomek,
szlafroków, p aszczy k pielowych, bon urek
skich, czepków piel gniarskich, kucharskich itp.
Wyrób ko der, piworów, poduszek, pierzyn,
sienników. Wyrób z materia ów w ókienniczych
odzie y, ubiorów i r kawiczek oraz nakry g owy dla
dzieci do lat 6. Wyrób firanek i zas on okiennych,
pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów,
chustek, apaszek, abotów i muszek, liniaków,
kostiumów pla owych itp. Us ugowe okr tkowanie.
Inne prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

41 us ugi w zakresie
gorseciarstwa

Wyrób i naprawa gorsetów (z wy czeniem gorsetów
ortopedycznych), biustonoszy, pasków do po czoch,
pasów ci owych, kostiumów pla owych,
pielowych itp.

42 czapnictwo i kapelusznictwo
skie*

Wyrób, naprawa, przerabianie i od wie anie m skich,
odzie owych, ch opi cych i dzieci cych nakry
owy, np. czapek cywilnych, mundurowych,
szkolnych, kapeluszy, pilotek, beretów, biretów, z
wszelkiego rodzaju materia ów, w tym równie ze
skór, futer i ich imitacji.

43 modniarstwo*

Wyrób, naprawa, przerabianie i od wie anie
kapeluszy damskich, beretów, toczków, czapek i
czapeczek dzieci cych itp. nakry g owy z
wszelkiego rodzaju materia ów, w tym równie ze
skóry, futer i ich imitacji. Wyrób sztucznych kwiatów
oraz innych ozdób, stroików do kapeluszy, welonów,
wianków itp. z tkanin i skóry. Szycie szalików jako
kompletu z nakryciem g owy. Szycie i upinanie
welonów lubnych, obnych oraz kokard.

44 us ugi krawieckie

Szycie miarowe ubiorów i okry damskich, m skich i
dzieci cych, np.: kostiumy, kurtki, wdzianka,
aszcze letnie, p aszcze zimowe, spodnie, marynarki,
prochowce z podpink , ubiory sportowe, fraki,
smokingi, sutanny, mundury, z wszelkich materia ów,
w tym równie ze skór licowych i materia ów
skóropodobnych oraz pelis z u yciem skór
futerkowych naturalnych i sztucznych. Pokrywanie
amów. Naprawa i renowacja ubra i okry . Wyrób,
naprawa i renowacja odzie y lekkiej damskiej i
dzieci cej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice,
spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy,
kombinezony, ubiory sportowe, ubiory pla owe,
odzie m odzie owa lekka itp. Szycie ocieplanej
odzie y dla dzieci do lat 6. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania i
wyko czenia wyrobu lub wiadczonej us ugi.

45 cerowanie i naprawa odzie y,
obci ganie guzików,
okr tkowanie, mere kowanie,
plisowanie

Cerowanie odzie y, w tym cerowanie artystyczne.
Naprawa odzie y. Obci ganie guzików, klamer i
pasków. R czne i maszynowe okr tkowanie,
mere kowanie, plisowanie spódnic, bluzek i innej
garderoby oraz zas on i firanek. Wszywanie zamków
yskawicznych, obszywanie maszynowe i r czne
dziurek, nabijanie zatrzasków i nap.

46 us ugi w zakresie
ko uszkarstwa

Szycie, naprawa, od wie anie i zdobienie ko uchów
oraz ich imitacji. Szycie, naprawa i od wie anie
galanterii z ko ucha oraz imitacji. Wykonywanie
amów i wyrobów ze skór baranich z w osem.

47 cholewkarstwo*

Modelowanie i wykonywanie wierzchnich cz ci
obuwia ze skór, surowców skóropodobnych,
materia ów w ókienniczych i innych. Naprawa i
przeróbka wierzchnich cz ci obuwia. Naprawa
wyrobów kaletniczych.

48 szewstwo miarowe

Us ugowe wykonywanie, naprawa i od wie anie
obuwia ze skóry, z materia ów zast pczych,
skóropodobnych, tekstylnych, drewna, tworzyw
sztucznych itp.

49 szewstwo ortopedyczne*

Wykonywanie, naprawa oraz renowacja i
od wie anie obuwia ortopedycznego (korekcyjnego,
protezowego, aparatowego itp.)ze skór i innych
materia ów. Formowanie kopyt i cholewek do obuwia
ortopedycznego, wyrób i regeneracja wk adek
ortopedycznych. Naprawy z zakresu szewstwa.

50 szewstwo naprawkowe

Naprawa i od wie anie obuwia.

51 od wie anie i renowacja
wyrobów skórzanych i
futrzarskich, z wyj tkiem
mechanicznego czyszczenia i
farbowania wyrobów
futrzarskich

Od wie anie i renowacja wyrobów skórzanych lub
skóropodobnych. Naprawa odzie y skórzanej i
skóropodobnej, drobne przeróbki (np. skracanie,
zw anie, przed anie). Barwienie. Od wie anie
wyrobów futrzarskich lub ich cz ci. Renowacja
wyrobów futrzarskich i naprawa odzie y futrzarskiej,
drobne przeróbki, np. skracanie, przed anie.
Czyszczenie w osa, czyszczenie skóry (mizdry),
barwienie, zszywanie i wprawianie brakuj cych
cz ci wyrobów.

52 us ugi w zakresie
mechanicznego czyszczenia i
farbowania wyrobów
futrzarskich

Czyszczenie i farbowanie wyrobów futrzarskich w
zmechanizowanych agregatach pralniczych przy
yciu rodków czyszcz cych lub farbuj cych.

53 us ugi w zakresie ku nierstwa Szycie, naprawa i renowacja futer, ko nierzy, czapek,
amów oraz innej odzie y i galanterii futrzanej ze
skór szlachetnych, pó -szlachetnych i zwyk ych oraz
z ich imitacji. Szycie pokrowców, narzut, makat
dekoracyjnych, b amów, chodników itp. z futer oraz z
wszelkiego rodzaju cinków i odpadów futrzarskich.
54 rymarstwo, z wyj tkiem
produkcji plandek*

55

56

Wyrób i naprawa przedmiotów u ytkowych i
ozdobnych (np. uprz y, siode , troków, pasów
dnych i transmisyjnych, sprz tu sportowego i
my liwskiego, kaga ców, smyczy, biczów, waliz) ze
skór rymarskich i materia ów zast pczych. Drobne
naprawy wyrobów kaletniczych i pokry
tapicerskich.

Wyrób, naprawa i od wie anie r kawiczek
kawicznictwo - wyrób
skórzanych i skóropodobnych damskich, m skich i
kawiczek skórzanych i
skóropodobnych, z wyj tkiem dzieci cych oraz wk adów ocieplaj cych do
kawiczek ze skóry i skóropodobnych.
roboczych, ochronnych i
sportowych*
ynarstwo*

Przemia i przerób zbó i innych nasion na okre lone
rodzaje i gatunki m ki, kaszy, ruty i innych
przetworów zbo owych. Przygotowywanie ziarna
zbó i innych nasion do przemia u i przerobu.

57 przemia i przerób zbó w
wiatrakach oraz rutowanie
zbo a*

Przemia i przerób zbó w wiatrakach, rutownikach i
mlewnikach na okre lone rodzaje i gatunki m ki,
kaszy i ruty. Przygotowywanie ziarna zbó do
przemia u i przerobu.

58 wytwarzanie waty z cukru*,
pra enie kukurydzy*

Wytwarzanie waty z cukru. Pra enie kukurydzy (pop
corn), z wyj tkiem pra enia kukurydzy przeznaczonej
do dalszej odprzeda y lub wykorzystania jako
surowiec do celów wytwórczych lub us ugowych.

59 us ugi w zakresie
introligatorstwa

Oprawa ksi ek, dokumentów, bloków, notesów itp.,
oczenie, z ocenie i barwienie napisów i ozdób
introligatorskich. Konserwowanie druków i naprawa
zniszczonych kart, ksi g i opraw. Laminowanie.
Naklejanie map, plansz, planów, reprodukcji,
fotografii itp. Wyrób albumów, bloków, ksi g
handlowych, klaserów itp. Wyrób ozdobnych pude i
pude ek, etui do bi uterii, futera ów, kaset do nakry
sto owych itp. Wyrób teczek na akta, obwolut,
opakowa z kartonu i papieru oraz zdobionej
galanterii papierniczej. Us ugowe krojenie papieru,
tektury i wszelkich materia ów introligatorskich. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania i wyko czenia wyrobu lub
wiadczonej us ugi.

60 us ugi w zakresie lutnictwa

Wyrób, naprawa, korekta, konserwacja i strojenie
instrumentów smyczkowych i szarpanych, w tym z
yciem elementów elektronicznych. Wyrób cz ci i
akcesoriów do instrumentów smyczkowych i
szarpanych. Naprawa futera ów i pulpitów.

61 us ugi w zakresie organ
mistrzostwa

Wyrób, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja
organów i cz ci zamiennych do organów (z
wy czeniem organów elektronicznych). Monta ,
instalowanie i strojenie organów. Naprawa
fisharmonii.

62 us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów d tych

Wyrób, przeróbka, naprawa, renowacja i konserwacja
oraz strojenie, przestrajanie i korekta muzycznych
instrumentów d tych blaszanych i drewnianych.
Wyrób, przeróbka i montowanie cz ci zespo ów i
podzespo ów do instrumentów muzycznych d tych
blaszanych i drewnianych. Polerowanie muzycznych
instrumentów d tych. Naprawa pulpitów oraz
futera ów do instrumentów d tych.

63 us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów perkusyjnych

Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja i strojenie
oraz korekta instrumentów perkusyjnych. Wyrób,
przeróbka i montowanie cz ci detali, zespo ów i
podzespo ów do instrumentów perkusyjnych.

Naprawa futera ów, pulpitów i no ników do
instrumentów perkusyjnych.
64 us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów harmoniowych
i fortepianowych

Wyrób, przeróbka, naprawa, korekta, przestrajanie i
strojenie instrumentów, np.: fortepiany, pianina,
klawikordy, klawesyny, pianole, fisharmonie oraz
wszelkiego rodzaju harmonie, akordeony i
harmonijki ustne. Wytwarzanie, przeróbka i
montowanie cz ci, zespo ów i podzespo ów do
instrumentów harmoniowych i fortepianowych.
Naprawa pulpitów, futera ów i no ników do
instrumentów harmoniowych i fortepianowych.

65 us ugowy wyrób i naprawa
instrumentów muzycznych
elektrycznych i
elektronicznych

Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja oraz
strojenie, przestrajanie i korekta instrumentów
elektrycznych i elektronicznych, np. klawisety,
organy, gitary elektroakustyczne. Wykonywanie,
przeróbka i monta cz ci, zespo ów i podzespo ów
elektronicznych do naprawianych instrumentów.
Naprawa aparatury nag niaj cej i sprz tu
elektroakustycznego (np.: wzmacniaczy, g ników,
mikrofonów, kamer pog osowych, mikserów
wielokana owych stereofonicznych) zwi zanych z
instrumentem. Sprawdzanie i przystosowywanie
poprawno ci dzia ania instrumentów
elektroakustycznych oraz aparatury nag niaj cej.

66 ortopedyka*

Wykonywanie wszelkich prac z zakresu mechaniki
ortopedycznej i banda ownictwa. Wykonywanie i
naprawa protez ko czyn dolnych i górnych,
aparatów, gorsetów ortopedycznych, pasów
brzusznych i przepuklinowych, zawiesze protez,
aparatów ortopedycznych itp. Wykonywanie cz ci
do protez, aparatów, gorsetów ortopedycznych itp.

67 us ugi w zakresie lakiernictwa Lakierowanie powierzchni przedmiotów oraz
zabezpieczanie materia ami antykorozyjnymi
konstrukcji metalowych, z wy czeniem rodków
transportu i obiektów budowlanych. Lakierowanie
mebli oraz stolarki i elementów budowlanych, np.
boazerii, balustrad, lamperii (nie zwi zanych trwale z
budynkiem). Renowacja pow ok lakierniczych.
Lakierowanie cz ci, elementów zespo ów,
przedmiotów przez zanurzanie.
68 us ugowe wytwarzanie
szyldów

Wytwarzanie szyldów, tablic, wywieszek, reklam,
znaków firmowych, gode i szablonów na ró nych
podk adach (blacha, szk o, drewno sztuczne, p ótno i
inne), w tym równie technik z ocenia i srebrzenia.

69 konserwacja i naprawa
przedmiotów zabytkowych i

Wykonywanie prac konserwatorskich i napraw
wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych

artystycznych

70 us ugi w zakresie robót
budowlanych: murarskich,
ciesielskich, dekarskich,
posadzkarskich, malarskich,
zwi zanych z wyk adaniem i
tapetowaniem cian,
izolatorskich, zwi zanych ze
wznoszeniem i monta em
konstrukcji stalowych- dla
ludno ci

uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rze by,
meble, przedmioty muzealne, bro , zbroje, zegary,
tkaniny, stroje. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
nie-zb dne do ca kowitego wykonania wiadczonej
us ugi.

Wykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych
obiektów budowlanych, ich cz ci lub elementów,
np. murów i stropów z ró nych materia ów.
Wykonywanie i naprawa aw fundamentowych,
tynków wewn trznych i zewn trznych, elewacji.
Wykonywanie, naprawa i rozbiórka ogrodze i
kana ów murowanych i betonowych itp.
Wykonywanie, konserwacja i rozbiórka kominów.
Uk adanie p ytek ceramicznych itp. Osadzanie w
murach i ciankach stolarki i lusarki budowlanej.
Wykonywanie pod y pod posadzki oraz posadzek
betonowych i cementowych. Wykonywanie
rusztowa . Wykonywanie wykopów pod obiekty
budowlane. Wykonywanie, przebudowa, naprawa i
rozbiórka drewnianych obiektów budowlanych,
konstrukcji dachowych, mostków, ogrodze
drewnianych. Wykonywanie napraw i konserwacji
drewnianych cian, pokry dachowych i stropów,
pod óg z desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji
drewnianych - trybun, pomostów estradowych,
przystani i drewnianych elementów terenów
osiedlowych i placów zabaw dzieci cych.
Deskowanie i stemplowanie konstrukcji betonowych
i elbetowych. Monta i demonta rusztowa i
pomostów roboczych. Wykonywanie deskowa
(szalunków) i zabezpiecze przy robotach ziemnych.
Zabezpieczanie elementów drewnianych
impregnatami, rodkami malarskimi i
ogniochronnymi. Krycie i naprawa wszelkiego
rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i
wspó czesnych pokry dachowych. Wykonywanie
napraw i konserwacji drewnianych konstrukcji
dachowych. Zak adanie izolacji dachowych.
Impregnacja elementów drewnianych budynków.
Zak adanie, naprawa i konserwacja urz dze
odwadniaj cych. Naprawa i wykonywanie (na w asne
potrzeby) rynien dachowych i elementów
blacharskich. Zak adanie i naprawa aw kominowych.
Zabezpieczanie antykorozyjne pokry dachowych i
elementów blacharskich oraz innych stalowych
elementów dachów. Monta aluzji, folii
antyw amaniowych i przeciws onecznych. Uk adanie,
remont i konserwacja pod óg i posadzek z ró nych

materia ów, jak: drewno, kamie , ceramika,
tworzywo sztuczne, beton itp. Przygotowanie
pod y pod posadzki. Uk adanie p ytek
ceramicznych na cianach. Malowanie elewacji i
wn trz budynków przy zastosowaniu ró nych technik
malarskich. Przygotowanie pod y. Malowanie
urz dze w budynkach. Lakierowanie otworów i
elementów budowlanych, mebli ciennych itp.
Nak adanie ró nego rodzaju tapet. Przygotowanie
pod y pod tapety. Malowanie antykorozyjne
obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej, np.
ogrodze , latarni, s upów wysokiego napi cia,
urz dze energetycznych itp. Wykonywanie
rusztowa i zabezpiecze bhp. Wykonywanie
przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych,
antykorozyjnych i biologicznych izolacji
budowlanych przy u yciu wszelkich materia ów
izolacyjnych. Przygotowanie obiektu budowlanego
do wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i
kontrola dzia ania urz dze izolacyjnych. Usuwanie
uszkodze izolacji. Naprawa drena u
odwadniaj cego budynki. Krycie, naprawa i
konserwacja dachów blach . Wykonywanie, naprawa
i konserwacja wszelkich elementów blacharskich.
Na-prawa i konserwacja pokry dachowych krytych
blach . Malowanie i zabezpieczanie antykorozyjne
elementów dachowych. Wykonywanie i monta
przewodów i elementów z blachy dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naprawa i
konserwacja rynien dachowych, rur spustowych itp.
elementów. Wykonywanie i naprawa aw
kominowych. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wiadczonej us ugi.
71 us ugi w zakresie
sztukatorstwa - dla ludno ci

Wyrób elementów budowlanych z gipsu, jak:
gzymsy, stiuki, sztablatury itp. Wytwarzanie
odlewów z gipsu, rze b, p askorze b, ornamentów i
napisów oraz ich naprawa i konserwacja. Wyrób
gipsowych makiet budynków, modeli i fragmentów
elewacji. Wykonywanie tynków zwyk ych,
specjalnych i szlachetnych, dokonywanie ich
naprawy i konserwacji. Przygotowanie ró nych form
gipsowych. Wyrób przedmiotów zdobniczych z
gipsu. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania i wyko czenia
wyrobu lub wiadczonej us ugi.

72 us ugi w zakresie

Odgrzybianie i osuszanie wszelkiego rodzaju

odgrzybiania budynków- dla
ludno ci

obiektów budowlanych ró nymi technikami.
Wzmacnianie odgrzybionych cian, np. poprzez
ci gi. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania wiadczenia.

73 us ugi w zakresie
cyklinowania- dla ludno ci

Cyklinowanie pod óg, schodów drewnianych itp. czne lub maszynowe. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania
wiadczenia.

74 us ugi w zakresie zdu stwadla ludno ci

Wykonywanie, rozbiórka i naprawa ceramicznych
pieców grzewczych i trzonów kuchennych. Budowa,
rozbiórka i naprawa pieców piekarniczych, w dzarni,
suszarni itp. Budowa i naprawa pieców przeno nych
(ceramicznych). Budowa kominków. Wykonywanie
czopuchów. Remont i naprawa kana ów dymowych i
kominów. Inne prace i czynno ci towarzysz ce,
niezb dne do ca kowitego wykonania wiadczenia.

75 us ugi w zakresie robót
budowlanych instalacyjnych
zwi zanych z zak adaniem
instalacji: grzewczych,
wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych,
wodnokanalizacyjnych,
gazowych, elektrycznych i
osprz tu elektrycznego- dla
ludno ci

Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego
rodzaju wewn trznych i zewn trznych instalacji oraz
urz dze : wodoci gowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, ciep ej wody,
klimatyzacyjnych, w tym równie przemys owych i
specjalnych(np. kuchni parowych, pralni
mechanicznych, suszarni).Czyszczenie wykonanej
instalacji i zabezpieczenie jej przed korozj , a w razie
potrzeby po enie izolacji termicznej. Wykonywanie
nietypowych elementów instalacyjnych.
Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego
rodzaju wewn trznych i zewn trznych instalacji i
urz dze gazowych, w tym równie przemys owych i
specjalnych (np. instalacji gazów technicznych i
spr onego powietrza, instalacji bezprzewodowej na
gaz p ynny). Czyszczenie instalacji i zabezpieczanie
antykorozyjne. Malowanie instalacji gazów
technicznych w kolorach ustalonych przez dozór
techniczny. Wykonywanie nietypowych elementów
instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i
konserwacja: instalacji elektroenergetycznych si y,
wiat a i sygnalizacji sterowania i s abopr dowych,
instalacji piorunochronowej i uziemiaj cej, linii
elektroenergetycznych i telefonicznych
napowietrznych i kablowych, rozdzielnic
elektrycznych i pulpitów steruj cych, instalacji w
stacjach "trafo" i agregatów pr dotwórczych.
Instalowanie i konserwacja odbiorników
elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze
instalacji, odbiorników i urz dze elektrycznych.
Wykonywanie pomiarów stanu izolacji i skuteczno ci
zerowania, uziemienia itp. Wykonywanie i naprawa

instalacji aparatury kontrolne-pomiarowej,
sterowania i automatyki. Inne prace i czynno ci
towarzysz ce, niezb dne do ca kowitego wykonania
wiadczenia.
Kopanie szybów studziennych, wraz z
76 studniarstwo, z wyj tkiem
wiercenia studni o g boko ci wydobywaniem urobku r cznie lub za pomoc
sprz tu zmechanizowanego. Wykonywanie obudowy
ponad 30 m- dla ludno ci
z kr gów lub murowanych z ceg y i innych
materia ów. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja
studni. Wykonywanie w otworach studni ekranów
wodoszczelnych, np. z i u. Wykonywanie ze
zbrojonego betonu pokrywy studni z zamykanym
azem. Montowanie pomp studziennych r cznych
lub hydroforowych. Naprawa pomp studziennych.
Monta i demonta pomp g binowych.
Wykonywanie filarów studziennych. Wiercenie
studzien do g boko ci 30 m i ich obudowa. Inne
prace i czynno ci towarzysz ce, niezb dne do
ca kowitego wykonania wiadczenia.

77 obs uga maszynowa produkcji Wykonywanie za pomoc maszyn rolniczych
rolniczej i ogrodniczej
zabiegów agrotechnicznych, np. orek, podorywek,
bronowa , wa owa , rozrzucania obornika,
rozsiewania nawozów sztucznych, siewu zbó i traw,
sadzenia ziemiop odów, opylania ro lin rodkami
chemicznymi, koszenia traw, sprz tu zbó ,
wykopków ziemniaków, buraków, om otów,
ustawiania stert, zwo enia plonów.
78 us ugi zwalczania szkodników Zwalczanie szkodników ro lin i zwierz t wszelkiego
ro lin i zwierz t
rodzaju sposobami, np. rodkami chemicznymi,
biologicznymi i mechanicznymi.
79 us ugi utrzymania i
piel gnacji zwierz t

Zapewnienie prawid owego utrzymywania zwierz t
przez przygotowanie i podawanie paszy i pojenie.
Wypas zwierz t. Utrzymywanie w czysto ci zwierz t
i pomieszcze dla zwierz t. R czne i mechaniczne
dojenie zwierz t mlecznych. Wykonywanie
podstawowych zabiegów zootechnicznych.
Piel gnacja zwierz t gospodarskich i domowych.
Strzy enie psów i owiec.

80 us ugi w zakresie prania,
prasowania i pr enia firanek

Pranie w wodzie i prasowanie bielizny, odzie y oraz
firanek, zas on itp. Pr enie firanek i zas on.

81 us ugi w zakresie maglowania Maglowanie bielizny oraz firanek, zas on itp. na
gor co i na zimno.
82 us ugi w zakresie
chemicznego czyszczenia i

Chemiczne czyszczenie, odplamianie oraz pranie
odzie y i innych wyrobów w ókienniczych.

farbowania, z wyj tkiem
czyszczenia i farbowania
wyrobów futrzarskich

Chemiczne czyszczenie wyrobów ze skóry.
Barwienie, odbarwianie (wybielanie) tkanin, dzianin,
prz dzy, wyrobów odzie owych itp. Apreturowanie
wyrobów po praniu i farbowaniu.

83 pranie pierza i puchu

Pranie pierza i puchu.

84 kominiarstwo

Czyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o
stanie: przewodów kominowych, dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych, kana ów cz cych
paleniska z przewodami kominowymi, kana ów
prze azowych i nasad kominowych. Badanie stanu
przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i
wentylacyjnych, kana ów oraz po cze
paleniskowych w budynkach przed oddaniem ich do
ytku, wyszukiwanie przerw w cianach przewodów
kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie
po cze paleniskowych w budynkach ju
ytkowanych. Badanie przyczyn wadliwego
dzia ania przewodów kominowych i kana ów.
Wydawanie opinii dotycz cych po czenia palenisk i
wentylacji na podstawie przeprowadzonej kontroli
przewodów kominowych. Czyszczenie i sprawdzanie
kominów wolno stoj cych. Czyszczenie i
konserwacja wszelkiego rodzaju palenisk i urz dze
grzewczych oraz pieców i rur, a tak e kot ów
niskopr nych i wysokopr nych oraz kana ów
spalinowych. Czyszczenie w dzarni.
Odgruzowywanie przewodów kominowych i
wentylacyjnych. Wypalanie sadzy w przewodach
kominowych. Monta i demonta aw kominowych
oraz naprawa g owic kominowych.

85 us ugi odka ania, t pienia
owadów i odszczurzania

pienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp.
rodkami chemicznymi. T pienie gryzoni w
pomieszczeniach u ytkowych za pomoc rodków
chemicznych. Odka anie budynków, pomieszcze
inwentarskich, klatek dla zwierz t hodowlanych itp.
oraz obiektów zagro onych epidemiologiczne
(szamb, wysypisk mieci i in.).

86 us ugi fryzjerskie dla: kobiet i
dziewcz t oraz m czyzn i
i
ch opców
87

Strzy enie, upinanie i fryzowanie w osów. Strzy enie
oraz piel gnacja zarostu (brody, w sów). Golenie
twarzy i g owy. Farbowanie i rozja nianie w osów.
Farbowanie w sów i brody. Farbowanie brwi i rz s,
regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur.
Wykonywanie masa u twarzy i g owy, z wyj tkiem
masa y leczniczych. Us ugowe ostrzenie brzytew.
Us ugowy wyrób peruk.

88 us ugi kosmetyczne

Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki
upi kszaj cej: stosowanie maseczek upi kszaj cych,
farbowanie rz s oraz regulacja i farbowanie brwi,
makija , manicure i pedicure. Wykonywanie
zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z
zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów:
oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masa e
piel gnacyjne twarzy, szyi, ramion, r k, g owy itp.,
maski piel gnacyjne (np. ci gaj ce, od ywcze,
plastyczne i zio owe).Wykonywanie zabiegów z
zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze
oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie
prosaków oraz wykwitów mi czaka zaka nego,
masa e lecznicze, masa e refleksyjne, zabiegi z
dziedziny wiat o-, wodo- i elektroterapii, wchodz ce
w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

89 manicure, pedicure

Nadawanie kszta tu paznokciom przez skracanie i
opi owanie. Wycinanie naskórka, lakierowanie
paznokci. Usuwanie zgrubie skóry i wycinanie
nagniotków.

90 us ugi fotograficzne

Wykonywanie w zak adzie i poza zak adem
fotografii, filmów i prze roczy: portretowych,
reporta owych, okoliczno ciowych, krajobrazowych,
technicznych itp. Wykonywanie fotokopii.
Wykonywanie prac powierzonych. Sporz dzanie
odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp.
Przedmiot dzia alno ci nie obejmuje prac
wykonywanych na kasetach magnetowidowych.

91 wy wietlanie rysunków,
planów i tekstów technik
kserografii i diazotypii

Wykonywanie odbitek rysunków, planów, tekstów
itp. Technik wiat okopii (diazotypii) i kserografii.

92 sprz tanie wn trz

Czyszczenie, mycie i odkurzanie pomieszcze oraz
mebli. Czyszczenie i mycie urz dze sanitarnych.
Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie - froterowanie
pod óg.

93 wa enie osób

Wa enie osób i mierzenie wzrostu przy u yciu wag
osobowych.

94 us ugi w zakresie radiestezji

Wyznaczanie w terenie przebiegu
wodnych,
kre lenie ich g boko ci, wydajno ci i jako ci wody.
Wykrywanie stref zadra nie . Zabezpieczanie przed
ró nego rodzaju szkodliwym promieniowaniem w
mieszkaniach, budynkach inwentarskich, zak adach
pracy itp. oraz zabezpieczanie szklarni i ogródków
przed szkodliwym dla ro lin promieniowaniem.

95 us ugi wiadczone w

Obs uga gospodarstw domowych w zakresie

gospodarstwach domowych

prowadzenia gospodarstwa domowego.

Za cznik nr 5
KWARTALNE STAWKI RYCZA TU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW
STAWKI NIEAKTUALNE (patrz przypis 24)
W parafiach o liczbie mieszka ców
powy ej

Wysoko stawek
w z otych

do
1 000

338

1 000

2 000

385

2 000

3 000

416

3 000

4 000

454

4 000

5 000

493

5 000

6 000

540

6 000

7 000

586

7 000

8 000

634

8 000

9 000

683

9 000

10 000

741

10 000

12 000

805

12 000

14 000

875

14 000

16 000

950

16 000

18 000

1 030

18 000

20 000

1 114

20 000

1 207

Obja nienie:
Liczb mieszka ców przyjmuje si wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzaj cego rok podatkowy, za który
op acany jest rycza t, wed ug danych w

ciwych organów administracji miast i gmin, prowadz cych ewidencje ludno ci.
Za cznik nr 6

KWARTALNE STAWKI RYCZA TU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY
STAWKI NIEAKTUALNE (patrz przypis 25)
W parafiach o liczbie mieszka ców

powy ej

do

Je eli siedziba parafii znajduje si
na terenie gminy
lub miasta o
liczbie
mieszka ców
do 5 000

w mie cie o liczbie mieszka ców
powy ej 5 000
do 50 000
wysoko

stawek w z otych

powy ej 50 000

1 000

107

215

309

1 000

3 000

309

324

324

3 000

5 000

324

341

356

5 000

8 000

331

356

365

8 000

10 000

341

374

383

356

383

394

10 000

Obja nienie:
Liczb mieszka ców przyjmuje si wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzaj cego rok podatkowy, za który
op acany jest rycza t, wed ug danych w
[1]

ciwych organów administracji miast i gmin, prowadz cych ewidencj ludno ci.

Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o

swobodzie dzia alno ci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 764). Zmiana wesz a w
ycie 1 lipca 2011 r.
[2]

Art. 9 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o

swobodzie dzia alno ci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 764). Zmiana wesz a w
ycie 1 lipca 2011 r.
[3]

Art. 20 ust. 7 dodany przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier

administracyjnych dla obywateli i przedsi biorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622). Zmiana wesz a w ycie 1 lipca 2011 r.
[4]

Wysoko

stawek karty podatkowej stanowi ca za cznik nr 3 okre lona przez pkt 1 obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mo na wykonywa
wiadczenia przy prowadzeniu niektórych us ug z wyj tkiem wiadcze

dla ludno ci, oraz kwartalnych stawek

rycza tu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowi zuj cych w 2011 r. (M.P. Nr 89, poz. 1034). Ma
zastosowanie w 2011 r.
[5]

Art. 29 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o

swobodzie dzia alno ci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 764). Zmiana wesz a w
ycie 1 lipca 2011 r.
[6]

Art. 36 ust. 1a dodany przez art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier

administracyjnych dla obywateli i przedsi biorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622). Zmiana wesz a w ycie 1 lipca 2011 r.
[7]

Wysoko

stawek karty podatkowej stanowi ca za cznik nr 5 okre lona przez pkt 2 obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mo na wykonywa
wiadczenia przy prowadzeniu niektórych us ug z wyj tkiem wiadcze

dla ludno ci, oraz kwartalnych stawek

rycza tu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowi zuj cych w 2011 r. (M.P. Nr 89, poz. 1034). Ma
zastosowanie w 2011 r.
[8]

Wysoko

stawek karty podatkowej stanowi ca za cznik nr 6 okre lona przez pkt 3 obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której mo na wykonywa
wiadczenia przy prowadzeniu niektórych us ug z wyj tkiem wiadcze

dla ludno ci, oraz kwartalnych stawek

rycza tu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowi zuj cych w 2011 r. (M.P. Nr 89, poz. 1034). Ma
zastosowanie w 2011 r.
[9]

Art. 16, art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e) wchodz w ycie 27 listopada 1998 r.

